Rovviltnemnda i region 3/Oppland - møtereferat 27. juni 2022

Møte innkalt av:
Møtedato og møtetid:
Møtested:
Møteleder:
Møtereferent:
Deltakere fra
rovviltnemnda
Deltakere fra
Statsforvalteren
Tilhørere:

Sekretariatet v/Statsforvalteren
27. juni 2022 -fra kl. 10.00 -12.00
Digitalt møte/Teams
Aud Hove
Benedicte Broderstad og Therese Ruud
Aud Hove, Hanne Velure, Hans Kristian Enge og Johannes Wahl Gran.
Anne Elisabeth Thoresen hadde meldt forfall og varamedlem Erik S.
Winther møtte.
Benedicte Broderstad, Therese Ruud og Sidsel Røhnebæk
Brit Helene Villand Lindheim/Mattilsynet, Jonny Mathisen/OSG,
Kristina Hegge/Innlandet bondelag, Ole Knut Steinset/SNO og Jonas
Kindberg Rovdata frå kl. 10.30

Åpen post kl. 10.05 -10.10
Innlegg ved Kristina Hegge/Innlandet Bondelag og Jonny Mathisen/OSG.

Saksliste:
19/22 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste godkjent.
20/22 Godkjenning av referat
Referat frå 5.mai 2022 godkjent
21/22 Orienteringer
Sidsel Røhnebæk orienterte kort fra korrespondanselista.
Korrespondanseliste 5. mai – 27. juni 2022
Dato

Fra

Til

Tema

1

06.05.22

Miljødirektoratet

Sør-Fron
kommune

2

13.05.22

KLD

Alle
rovviltnemn
der

Avslag på søknad om
skadefelling av bjørn- NordFron, Sør-Fron og Ringebu
kommuner
Dagsorden for møte mellom
klima- og
miljødepartementet og
landbruks- og
matdepartementet ved
statssekretærer og

Til
orientering
x

Utført/
besvar
t

x

Til
oppfølging
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3

15.05.22

NJFFOppland
Miljødirektoratet

Rovviltnemn
da i region 3
Sel
kommune

4

16.05.22

5

23.05.22

Miljødirektoratet

Nord-Fron
kommune

6

30.05.22

NJFFOppland

Rovviltnemn
da i region 3

7

02.06.22

Miljødirektoratet

Nord-Fron
kommune

8

01.06.22

Adresseliste

9

21.06.22

Statsforvalteren i
Innlandet
KLD

Adresseliste

rovviltnemndene 24. mai
2022
Rapport fra
gauperegistrering 2021/2022
Avslag på søknad om
skadefelling av bjørn- NordFron, Sør-Fron, Ringebu og
Sel kommuner
Avslag på søknad om
skadefelling av bjørn- NordFron, Sør-Fron, Ringebu og
Sel kommuner 23. mai 2022
Rapport for prosjekt «Effektiv
felling av jerv i Oppland»
2021/2022
Avslag på søknad om
ekstraordinært uttak av jerv i
region 3 våren 2022
Brosjyre «Rovvilt og
beitesesongen 2022»
Høring om
lisensfellingsperioden for
jerv. Høringsfrist 29. juli 2022

x
x

x

x

x

x

x

Ole Knut Steinset/SNO orienterte, se presentasjon.
- Den dårligste vinteren mtp sporingsforhold Esben Bø/SNO har erfart i sin tid, dette gjelder mye
av landet, med unntak av skogsområdene i Hedmark.
- Med bakgrunn i de uttakene som har vært det siste jaktårt av yngletisper og dominante hanner,
så er ikke nedgang som er registrert i år i antall ynglinger overraskende.
- Infantisid og dårlig tilgang på smågnagere er også faktorer som må legges til grunn når man
vurderer mulige årsaker til nedgangen i antall ynglinger.
- Alle kjente ynglelokaliteter de ti siste årene er besøkt, og det er samme registreringspersonalet
som før,så på tross av dårlige registreringsforhold så har det blitt lagt ned en stor innsats i region
3 og resten av landet.
- Er igjen 1 barmarkskontroll i Storsvartdalen, Lesja kommune, før registreringen er endelig
avsluttet.
Sidsel Røhnebæk orienterte om korrespondanser. Når det gjelder FKT så er det ikke noe nytt siden
forrige møte 5. mai. Status for brosjyren « Rovdyr og beitesesongen 2022» er;
- Brosjyre med innhold som tidligere år- produsert i mai.
- Nytt sendt ut digitalt til alle saueprodusenter i Innlandet, geiteprodusenter og storfeprdusenter i
«ulvesona» - i alt 1 750 brosjyrer.
- Sendt per post 350 brosjyrer til rovviltnemnda, landbrukskontor, SNO og rovviltkontakter,
fellingsledere, kadavehundekvipasjer, fjellstyrer, lag og organisasjoner.
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Viktig at nemnda er oppmerksom på ukesbrevet Statsforvalteren skriver og legger ut på sine
hjemmesider hvor aktuelle rovdyrhendelser oppsummeres fra foregående uke. Det kan abonneres om
nyhetsbrev på hjemmesiden slik at du får varsle om når det legges ut noe nytt.
Aud orientert om møte med KLD og LMD 24. mai, hvor hun i møtet hadde lagt vekt på at det er
utfordringer med jerv i regionen og at det er viktig med målretta uttak og god virkemiddelbruk.
Vedtak: Orienteringer er tatt til etterretning.
22/22 Jonas Kindberg orienterte fra Rovdata, se egen presentasjon.
- Rovdata er en egen enhet direkte under administrerende direktør i NINA. De har ansvaret for
formidling, drift og utvikling av det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt.
- Statens naturoppsyn er ansvarlig for alle registreringer som skal inn i Rovbase. Viktig å formidle
at alle kan delta i registreringsarbeidet med å melde inn observasjoner (spor, bilder fra privat
viltkamera, skader på sau og tamrein etc.) via Skandobs.
- Vært utfordringer med analyse av bjørneprøver sesongen 2022. De skulle egentlig analyseres
hos NIBIO Svanhovd, men de har i senere tid signalisert at de ikke ønsket oppdraget, så det har
nå blitt avklart at NINA må kjøre de denne sesongen. Derfor står alle bjørneprøvene i kø, også de
i Innlandet, og det er altså noe etterslep på dette.
- det gjelder bestandsmål og antall ynglinger er det gjennomsnitt for 3 år som legges til grunn for
å vurdere om bestandsmålet er nådd eller ikke. Grunnen til dette er for å kunne kompensere for
dårlige registreringssesong, men også at ikke alle arter yngler hvert år.
- Antall individer beregnes både ut fra antall ynglinger, men også ut fra DNA- analyse.

23/22 Kvote lisensfelling jerv
Benedicte Broderstad orienterte fra utsendt saksframlegg. Sekretariatets forslag til vedtak:
Om nemndas myndighet
Rovviltnemndene i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv innenfor
regionen. Data om de tre siste års ynglinger (2019-2021) av jerv fra Nasjonalt overvåkingsprogram for
rovvilt viser at gjennomsnittlig antall ynglinger ligger på 7,7. Rovviltnemnda anser dermed å ha myndighet
til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv, jf. §§ 10 og 4 første ledd bokstav e og § 7 første ledd,
tredje punktum i rovviltforskriften.
Kvote for lisensfelling av jerv
Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige
vitenskapelige kunnskapen om jervens bestandsstatus og -utvikling i Oppland, jf. rovviltforskriften § 8 og §
3 siste ledd. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte lisensfellingskvoten på
7 jerver hvorav en hunndyrkvote på maksimalt 3 jerver, ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller
en for stor samlet belastning, jf. § 10. Forvaltningsplanen for rovvilt i Oppland og føringene i rovviltforliket
vil ligge til grunn for iverksettelse av lisensfellingen, jf. også rovviltforskriften §§ 1 og 6. Gjennom denne
differensierte forvaltningen er hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemnda
anser ikke at §§ 9 og 11 kommer til anvendelse i denne sammenheng.
Ut fra den foreliggende dokumentasjon over bestandssituasjonen av jerv og vedtatt politikk finner
rovviltnemnda at lisensfelling av jerv ikke er til hinder for å nå bestandsmålet i 2023. Ut fra et behov for å
avverge skade på husdyr vedtas en kvote for lisensfelling av 7 jerver hvorav en hunndyrkvote på maksimalt
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3 hunndyr i Oppland i perioden 10.9.2022 til 15.2.2023. Av disse kan 3 dyr, hvorav 1 hunndyr felles i
jerveprioritert sone.
Fordeling av delkvoter og mulighet for avgrensing av lisensfellingsområde
Det åpnes for en begrenset kvote i jerveprioritert sone i samsvarer med den geografiske differensieringen i
forvaltningsplanen på 3 dyr/1 hunndyr.
Jerveprioritert sone avgrenses på følgende måte: Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og
Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta.
Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane
nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark.
Nemnda gir sekretariat i samråd med nemndsleder myndighet til å avgrense fellingsområde i
jerveprioritert sone både før og underveis i lisensfellingsperioden med formål om å rette lisensfelling til
områder med høye tap til jerv gjennom beitesesongen 2022.
Nemnda anser at felling i hele regionen kan skje med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd
bokstav b.
Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under fellingsforsøk.
Statsforvalteren oppretter en jervetelefon som gir jegeren opplysning om antall felte dyr og hvor mange
dyr som gjenstår på kvoten.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18 i
lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009.
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3
uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Erik S. Winther mener det ikke skal være noe begrensning på hunndyr i beiteprioritert sone, foreslår
totalkvote på 7 dyr hvorav 7 hunndyr, av disse kan det tas ut i jerveprioritert sone totalt 3 dyr hvorav 1
hunndyr
Endringsforslag enstemmig vedtatt.
Det er også enstemmig vedtatt at sekretariatet sammen med nemndsleder får mulighet til å justere
fellingsområdet i forvaltningsområde for jerv.

Vedtak:
Om nemndas myndighet
Rovviltnemndene i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv innenfor
regionen. Data om de tre siste års ynglinger (2019-2021) av jerv fra Nasjonalt overvåkingsprogram for
rovvilt viser at gjennomsnittlig antall ynglinger ligger på 7,7. Rovviltnemnda anser dermed å ha myndighet
til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv, jf. §§ 10 og 4 første ledd bokstav e og § 7 første ledd,
tredje punktum i rovviltforskriften.
Kvote for lisensfelling av jerv
Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige
vitenskapelige kunnskapen om jervens bestandsstatus og -utvikling i Oppland, jf. rovviltforskriften § 8 og §
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3 siste ledd. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte lisensfellingskvoten på
7 jerver hvorav en hunndyrkvote på maksimalt 3 jerver, ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller
en for stor samlet belastning, jf. § 10. Forvaltningsplanen for rovvilt i Oppland og føringene i rovviltforliket
vil ligge til grunn for iverksettelse av lisensfellingen, jf. også rovviltforskriften §§ 1 og 6. Gjennom denne
differensierte forvaltningen er hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemnda
anser ikke at §§ 9 og 11 kommer til anvendelse i denne sammenheng.
Ut fra den foreliggende dokumentasjon over bestandssituasjonen av jerv og vedtatt politikk finner
rovviltnemnda at lisensfelling av jerv ikke er til hinder for å nå bestandsmålet i 2023. Ut fra et behov for å
avverge skade på husdyr vedtas en kvote for lisensfelling av 7 jerver hvorav en hunndyrkvote på maksimalt
7 hunndyr i Oppland i kommende lisensfellingsperioden. Av disse kan 3 dyr, hvorav 1 hunndyr felles i
jerveprioritert sone.
Rovviltnemnda har som mål å forvalte ned på bestandsmålet og har et jerveprioritert område som skal
være stort nok til å omfatte fire årlige ynglinger. I de beiteprioriterte områdene skal vi i størst mulig grad
unngå yngling og viser til at det skal være en tydelig soneforvaltning. Derfor vedtar nemnda å ikke ha egen
hunndyrkvote i beiteprioritert område.
Fordeling av delkvoter og mulighet for avgrensing av lisensfellingsområde
Det åpnes for en begrenset kvote i jerveprioritert sone i samsvarer med den geografiske differensieringen i
forvaltningsplanen på 3 dyr/1 hunndyr.
Jerveprioritert sone avgrenses på følgende måte: Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og
Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta.
Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane
nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark.
Nemnda gir sekretariat i samråd med nemndsleder myndighet til å avgrense fellingsområde i
jerveprioritert sone både før og underveis i lisensfellingsperioden med formål om å rette lisensfelling til
områder med høye tap til jerv gjennom beitesesongen 2022.
Nemnda anser at felling i hele regionen kan skje med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd
bokstav b.
Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under fellingsforsøk.
Statsforvalteren oppretter en jervetelefon som gir jegeren opplysning om antall felte dyr og hvor mange
dyr som gjenstår på kvoten.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18 i
lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009.
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3
uker etter at vedtaket er gjort kjent.

24/22 Høring om lisensfellingsperioden for jerv.
Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring alternative forslag i tilknytning til
lisensfellings-periodens lengde for jerv, og eventuell endring i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om
forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften).
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De alternative forslagene er at:
1) § 10 femte ledd bokstav b blir værende som i dag, altså lisensfellingsperiode for jerv i perioden fra 10.
september til og med 15. februar.
2) § 10 femte ledd bokstav b endres slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15.
februar i hele landet.
3) § 10 femte ledd bokstav b endres slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15.
februar i områder der det er åpnet for villreinjakt. Dette for ytterligere samordning av
lisensfellingsperioden for jerv med perioden for villreinjakt.
4) § 10 femte ledd bokstav b endres for en treårsperiode slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til
20. august - 15. februar i utvalgte områder der det er åpnet for villreinjakt. Dette som en prøveordning
for å kunne evaluere effekter av ytterligere samordning av lisensfellingsperioden for jerv med perioden
for villreinjakt.
Det tas sikte på en endelig avgjørelse og eventuell ikrafttredelse innen 20. august 2022, slik at eventuelle
endringer i lisensfellingsperioden kan gjøres gjeldende førstkommende lisensfellingsperiode.
Høringsfrist 29. juli 2022
Vedtak: 4 stemmer for pkt. 2, og 1 stemme for pkt. 4.
Aud sender inn høringsinnspill innen fristen på vegne av nemnda.

25/22 Nemndstur 24-25 august
Hanne Velure kan ikke den 25. august, og kan bli med på teams på rovviltnemndsmøtet.
Vedtak: Orienteringer er tatt til etterretning.
25/22 Eventuelt
Ingen saker meldt inn.
Neste møte i rovviltnemnda blir 25. august 2022.
1 timer forberedelsestid og 2 timer og 15 min møtetid.

