
 

    
 

Møtereferat  
 

Rovviltnemnda i region 

3/Oppland 

                                                           Dato: 19. Oktober 2020.  

Møtet innkalt av: Sekretariatet v/Fylkesmannen 

Møtedato og møtetid: 16. oktober 2020 fra kl. 10.00 – 13.50 

Møtested: Statens hus, Lillehammer 

Møteleder: Aud Hove 

Møtereferent: Therese Ruud og Sidsel Røhnebæk 

Deltakere: Medlemmer i rovviltnemnda: Aud Hove, Kari Anne 

Jønnes, Hans Kristian Enge og Johannes Christian Wahl 

Gran. 

Anne-Marte Kolbjørnshus hadde meldt forfall og Erik 

Winter møtte som vararepresentant 

Fylkesmannen: Harald Klæbo, Benedicte Broderstad, 

Sidsel Røhnebæk og Therese Ruud.  

Tilhørere: Kristina Hegge (Oppland Bondelag), Jonny Mathisen 

(Oppland Sau og Geit), Odd- Steinar Granheim (NJFF 

Oppland), Tormod Pedersen (NJFF Oppland), Britt Helene 

Villand Lindheim (Mattilsynet Innlandet), Ole Knut 

Steinset (SNO), Bjørn Rustadstuen (Oppland Bonde- og 

Småbrukarlag) 

Tilhørere via teams: Steinar Fossum, Silje Bøe, Vebjørn Knarrum 

 

Åpen post kl. 10.00 – 10.15 

 

Det var innlegg fra Kristina Hegge (Oppland Bondelag), Jonny Mathisen (Oppland Sau og Geit) og 

Britt Helene Villand Lindheim (Mattilsynet ). 

 

Saksliste: 

 

39/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

De nye medlemmene i nemnda ytret et ønske om å ha en gjennomgang av forvaltningsplanen før de 

endelig vedtar planen slik den nå foreligger. Det innkalles til arbeidsmøte i nemnda, og sak 45/20 

utsettes til desembermøtet. 

 

Innkalling og saksliste godkjent 

 

40/20 Godkjenning av referat fra 19. august 2020 

Referatet godkjent. 
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41/20 Orienteringer  

• Status skadesituasjon 

Færre skadefellinger i år enn i fjor. I 2019 ble det totalt søkt om 37 skadefellinger, hvor 23 tillatelser 

ble gitt og 14 avslag. Situasjon i år, se graf.  

 

 
 

• Beitesesongen 2020 og lisensfelling. 

 
 

Det ble dokumentert flere kadaver til jerv, gaupe, kongeørn og bjørn i 2019, mens for ulv ble det 

dokumentert flere i år.  
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En jerv er så lang felt under lisensfelling (Ringebu) i region 3, mens ingen bjørn er felt under 

lisensjakta som nå er avsluttet.  Det ble felt en ulv i Sør- Fron på skadefelling i mai, før 

beitesesongen.  

 

• Korrespondanse 

  Dato Fra Til Tema Til orien-

tering 

Utført/ 

besvart 

Til opp-

følging 

1 23.06.20 KLD Adresseliste Orientering om endring 

i naturmangfoldsloven 

x     

2 03.09.20 KLD Naturvern-

forbundet 

Avgjørelse på klage på 

vedtak om kvote for 

lisensfelling av jerv i 

region 6 2020/2021 

x     

3 10.09.20 KLD Adresseliste Endringer i forskrift 22. 

mars 2002 nr. 313 om 

utøvelse av jakt, felling 

og fangst vedrørende 

fellingsmetoder for jerv 

x     

4 11.09.20 NOAH KLD Klage på vedtak om 

lisensfelling av ulv i 

Oppland 2020/2021 

    x 

 

• FKT/økonomi  

FMIN mottar nå fortløpende rapporter m/regnskap og utbetaler FKT-midler. Restmidler, ca. 600 000 

kr, kan blant annet benyttes til videreføring av prosjekter; 

 

1. Oppland radiobjellelag søkte om kr. 900 000 –løyvd kr. 450 000 

2. Videreføring av tapsavklaringsprosjekter – venter på evalueringsrapporter 

3. Prosjekt NJFF- bl. a. mer effektiv lisensfelling jerv 

 

• Orientering om myndighetsforhold og regelverk rundt fellingstillatelse 

Harald Klæbo svarte ut spørsmålene muntlig på vegne av sekretariatet.  

 

• Oppsummering av møter i Skjåk og Lesja i august 

Nemnda oppsummerte møtene i Skjåk og Lesja. Stor enighet om at det var lærerikt og nyttig. 

 

Leder vil sende forespørsel til Klima- og miljødepartementet, Landbruk- og matdepartementet og 

Mattilsynet om et møte om jervesituasjonen i Reinheimen i Skjåk, Lesja og Rauma kommuner. Dette 

for å følge opp brevet fra Skjåk kommune.  

 

• Seminar jerv 

I etterkant av møtene i Skjåk og Lesja i august, er det forslag om å arrangere et seminar om 

jerveforvaltning og beitenæringa. FMIN og rovviltnemnda i region 3 er arrangører i samarbeid med 
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region 5 og 6. Disse regionene forvalter den sør-norske jervestammen og har mange felles 

utfordringer.  

 

Dato; Dato bør avklares så snart som mulig, og møteplaner bør samkjøres av Aud for å finne en til to 

aktuelle datoer. Ble forslag om å arrangere dette som er dagsseminar i februar.  

 

Sted; Fortrinnsvis et fysisk møte, og hvor digitalt møte er andrevalg.  Bør avholdes i områder som er 

berørt av jerveproblematikk. 

 

Deltakere; Leder ønsker at både Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet blir invitert, i tillegg til 

berørte kommuner og øvrige rovviltregioner.  

 

Vedtak: Orienteringene er tatt til etterretning 

 

42/20 Orienteringer fra NJFF-Oppland om lisensfellingsprosjekt jerv og gaupeovervåking i 

region 3/Oppland 

 

Mer effektiv lisensjakt på jerv i Oppland v/ Odd Steinar Granheim, prosjektkoordinator; 

Prosjektets målsetninger er å tilrettelegge og motivere for uttak av tildelt kvote under ordinær 

lisensjakt gjennom godt samarbeid og erfaringsutveksling mellom jegere lokalt og bruk av 

tilgjengelige hjelpemidler som åtelys, åtebuer, fangstbås, hund og viltkamera 

 

Totaltkvote for lisensfelling i 2019/2020 var 10 dyr i region 3, av disse ble 8 jerver felt (3 hunn/ 5 

hann) hvor 6 av disse er felt av jegere i prosjektet. Prosjektet har avtale med 37 jaktlag / 180 jegere. 

Det ble gjennomført 3 samlinger for prosjektjegere før jakt og en etter jakta. 

 

For lisensfelling jerv 2020/2021 har prosjektet samme ambisjoner som i fjor. Utfordringer i år er 

endringen som ble gjort i forskrift om at det er krav om å bruke fellevarsler i tillegg til kamera, dette 

blir løst med at Fylkesmannen gir ekstra midler til prosjektet slik at de kan kjøpe inn fellevarslere og 

dele ut til de fangstmenn som har godkjent bås.  

 

Gaupeovervåkning i region 3 v/ Tormod Pedersen, NJFF Oppland; 

FM og NJFF Oppland har i flere år samarbeidet om gaupeovervåkning, og kameraovervåkningen 

startet som et prosjekt i Valdres, bl.a for å dempe konflikten om bestandsstørrelsen og bedre 

overvåkingen i området. Dette prosjektet har nå blitt utvidet til også å ha kamera i deler av 

Gudbrandsdalen, hvor det totalt er kjøpt inn 30 viltkamera. Denne overvåkningsmetodikken er 

spesielt nyttig for å avdekke hvor mange familiegrupper vi har.  

 

Litt teknisk om denne type kameraovervåkning;  

• Minnekort byttes 5 ganger i året 

– 1. februar, 1. april, 1. juli, 1. september og 1. november 

• Minnekort sendes NINA i posten 

– Epigram sletter bilder av mennesker og biler 

– Bilder av dyr sorteres automatisk og kontrolleres manuelt 

– Bildene legges ut på viltkamera.nina.no og lagres 

– Fortløpende elektronisk rapportering til Rovdata og SNO 

– Årlig statusrapport fra NINA 

• Private viltkamerabilder blir også brukt  
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43/20 Klage på vedtak om lisensfelling av ulv i region 3/Oppland for 2020/2021 

Benedicte Broderstad orienterte kort fra sekretariatets forslag til klagebehandling. 

 

Forslag til vedtak:  

Nemnda har behandlet klagene i møte den 16. oktober 2020. Nemnda ser ikke at det framkommer 

noen vesentlige eller nye momenter som gjør at vi endrer på det opprinnelige vedtak vedr. 

lisensfellingskvote for ulv. Nemnda opprettholder sitt opprinnelige vedtak og klagene sendes med 

relevante vedlegg til departementet for endelig behandling.  

 

Vedtaket ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: Nemnda har behandlet klagene i møte den 16. oktober 2020. Nemnda ser ikke at det 

framkommer noen vesentlige eller nye momenter som gjør at vi endrer på det opprinnelige vedtak 

vedr. lisensfellingskvote for ulv. Nemnda opprettholder sitt opprinnelige vedtak og klagene sendes 

med relevante vedlegg til departementet for endelig behandling.  

 

 

44/20 Kvote og område for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2021 

Therese Ruud orienterte fra utsendt notat og sekretariatets forslag til vedtak. 

 

Forslag til vedtak: 

Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 3 fatter følgende vedtak om kvote og områder for kvotejakt 

på gaupe i region 3/Oppland i 2021: 

 

Totalkvote: 8 dyr/hunndyrkvote 3 dyr over 1 år – hvorav familiegrupper unntas jakt i alle områder. Kvoten 

fordeler seg slik: 

 

Område 1: Del av regionen hvor forvaltningsplanen ikke legger opp til ynglinger av gaupe: kommunene Lesja, 

Dovre, Vågå Lom og Skjåk, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel; 4 dyr. 

 

Område 2: Del av regionen der forvaltningsplanen legger opp til 5 årlige ynglinger/familiegrupper av gaupe: 

kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal. Sør-Aurdal og Etnedal, Nordre Land, Søndre 

Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Jevnaker og Lunner; 2 dyr  

 

2 dyr for senere fordeling. Et viktig kriterium for tildeling av tilleggsdyr vil være omfanget av påviste 

gaupeskader på sau siste beitesesong, og det samlede uttaket undervegs i kvotejakta. 

 

Aud Hove foreslo å øke hunndyrkvoten fra 3 til 4, men ønsker da å holde igjen det ene hunndyret til 

tilleggskvote. Totalkvoten er 8 dyr. Begrunnelsen for dette er at rovviltnemnda mener at 

hunndyrkvoten kan økes fordi familiegrupper er unntatt jakta og at de fleste ynglingene er i 

beiteprioritert område, som er område 1. Derfor trengs det en sterkere regulering der i forhold til 

område 2, som er gaupeprioritert område.  

 

Forslaget til Aud Hove ble enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/d7d43db1e0a944b9ac2e6ced7c6f8fef/sak-43-20-klage-lisensfelling-ulv-.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/d7d43db1e0a944b9ac2e6ced7c6f8fef/sak-44-20--gaupekvote-2021.pdf
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Vedtak: 

Rovviltnemnda i region 3 vedtar at kvote og områder for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2021 blir 

som følger: 

 

Totalkvote: 8 dyr/hunndyrkvote 4 dyr over 1 år – hvorav familiegrupper unntas jakt i alle områder. Kvoten 

fordeler seg slik: 

 

Område 1: Del av regionen hvor forvaltningsplanen ikke legger opp til ynglinger av gaupe: kommunene Lesja, 

Dovre, Vågå Lom og Skjåk, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel; 4 dyr. 

 

Område 2: Del av regionen der forvaltningsplanen legger opp til 5 årlige ynglinger/familiegrupper av gaupe: 

kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal. Sør-Aurdal og Etnedal, Nordre Land, Søndre 

Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Jevnaker og Lunner; 2 dyr  

 

2 dyr/hvorav 1 er hunndyr over 1 år for senere fordeling. Det betyr at det før fordeling av tilleggsdyr er en 

hunndyrkvote på 3 dyr over 1 år. Om det skytes 3 hunndyr, må jakta stoppes før fordeling av de to siste dyra 

hvorav en er hunndyr. Et viktig kriterium for tildeling av tilleggsdyr vil være omfanget av påviste gaupeskader 

på sau siste beitesesong, og det samlede uttaket undervegs i kvotejakta. 

 

Rovviltnemnda mener at hunndyrkvoten kan økes fordi familiegrupper er unntatt jakta og at de fleste 

ynglingene er i beiteprioritert område, som er område 1. Derfor trengs det en sterkere regulering der i forhold 

til område 2, som er gaupeprioritert område.  

 

45/20 Revidert forvaltningsplan for region 3/Oppland 

Nemnda ønsker å utsette saken slik at de kan ha et arbeidsmøte for å gå gjennom forvaltningsplan 

før de skal gjøre vedtak i saken. Se sak 39/20. Siden det kun settes av 3 timer til møte er det viktig at 

spørsmål blir sendt inn til sekretariatet i forkant av møtet.  

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: Rovviltnemnda utsetter saken til nemndsmøtet 17. desember for endelig vedtak. Nemnda 

møtes for et arbeidsmøte for å gå gjennom forvaltningsplanen slik den nå foreligger fredag 27. 

november kl. 09:00- 12:00 i Statens Hus. Spørsmål sendes inn til sekretariatet i god tid før 

arbeidsmøtet.  

 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/d7d43db1e0a944b9ac2e6ced7c6f8fef/revidert-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-3-oppland-okt-2020_3.korr-08102020.pdf
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46/20 Dialogmøte 2020 

Det har i mange år vært gjennomført et årlig dialogmøte med inviterte etater, lag, foreninger og 

organisasjoner.  

 

Rovviltnemnda ønsker å invitere til dialogmøte før jul, og ønsker å gjennomføre dette etter møte i 

Rovviltnemnd 17. desember. Nemndsmøtet blir fra kl. 9 til 11, og dialogmøtet blir fra kl. 12-15. Nord- 

Fron kommune inviteres til å fortelle litt om rovdyrsituasjonen i kommunen.  

 

 

47/20 Eventuelt 

 

Neste møte i rovviltnemnda blir fredag 17. desember 2020 - Statens hus, Lillehammer  

 

1 time forberedelsestid og 4 timer møtetid. 

 

Alle presentasjoner sendes ut med referatet til nemndsmedlemmene.  

 


