
 

    
 

Møtereferat  
 
Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                                                        Dato: 22. mars 2021 

Møtet innkalt av: Sekretariatet v/Statsforvalteren 

Møtedato og møtetid: 19. mars 2021 fra kl. 08.30 – 10.20 

Møtested: Digitalt møte/Teams 

Møteleder: Aud Hove 

Møtereferent: 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 Winther 
møtte. 
Fylkesmannen: Benedicte Broderstad, Therese Ruud, Ståle 
Sørensen, Thomas Olstad og Sidsel Røhnebæk.  

Tilhørere: Britt Helene Villand Lindheim/Mattilsynet, Jonny 
Mathisen/Oppland Sau og Geit, Astrid Olstad og Bjørn 
Rustadstuen/Oppland Bonde og småbrukarlag, Kristina 
Hegge/Innlandet Bondelag og Ole Knut Steinset/SNO 

 

 
Åpen post kl. 08.30 -08.45 
Innlegg ved Kristina Hegge/Innlandet Bondelag, Jonny Mathisen/Oppland Sau og geit og Astrid Olstad 
Oppland Bonde- og småbrukarlag 
 
Saksliste: 
1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent. Erik S. Winther meldte sak til eventuelt. 
 
2/21 Godkjenning av referat fra møte 17. desember 2021 
Referatet godkjent 
 
3/21 Orienteringer  
Benedicte Broderstad orienterte om status lisens- og kvotejakt per dato. 
Region 3/Oppland hadde en lisensfellingskvote på 12 jerv. Lisensfellingsperioden var slutt 15. februar og 
kun 2 jerv ble felt. Det var en hannjerv i Ringebu 11. september og en hannjerv i Søndre Land 13. 
desember 2020. Region 5/Hedmark hadde en lisensfellingskvote på 30 jerv og 24 ble jerv felt. 
 
Region 3/Oppland har en lisensfellingskvote på 7 ulv og en ulv er felt, i Øyer 1. desember 2020. 
Lisensfellingsperioden varer fram til 31. mai. Region 5/Hedmark har en lisensfellingskvote på 12 dyr 
utenfor ulvesonen og per dato er 4 ulv felt, henholdsvis Stor-Elvdal 1, Rendalen 2 og Engerdal 1. I region 
5/Hedmark er 11 ulv, Kynnareviret, felt innenfor ulvesona i januar 2021. 
 
Region 3/Oppland hadde en kvote på 8 dyr/4 hundyr for gaupejakt. Jakta ble avsluttet 12. mars da 
hundyrkvoten på 4 dyr ble fylt. Totalt ble 7 gauper felt. 
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Oversikt over kvotejakt gaupe 2021 

Fellingsdato Alder Kjønn Kommune 

01.02.21 Voksen Hunn Nord-Aurdal 

04.02.21 Voksen Hunn Sør-Aurdal 

04.02.21 Voksen Hann Øyer 

05.02.21 Voksen Hunn *Sel 

20.02.21 Voksen Hann Vågå 

20.02.21 Voksen Hann Ringebu 

12.03.21 Voksen Hunn Nordre Land 
*påkjørt av tog 

 
Sidsel Røhnebæk orienterte fra statistikk fra organisert beitebruk 2020 om beitenæringa i Oppland og 
presenterte kart og tabeller. I Oppland er oppslutningen om organisert beitebruk svært høy, mer enn 90 
% av produsenter og besetninger er medlem i et beitelag. Kartene viser sauetetthet og tapsprosenter fra 
123 beitelag/beiteområder i Oppland med i alt 227 000 sau på utmarksbeite fra 1015 produsenter. 85 
beitelag/beiteområder hadde tap under 4 %, og disse beitelaga har 74 % av all sau i Oppland. 10 beitelag 
hadde tap over 8 %, og dette tilsvarer 5 % av all sau i Oppland. %.Det er stor variasjon i tap mellom 
beitelag, og som det går fram av tapskartet, er det særlig enkelte beitelag i Skjåk og Lesja som har tap 
over 10 %. 
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Oversikt over antall sau på utmarksbeite i Oppland og tapsprosent fra 2008 til 2020 registrert i OBB 

 
 
Grå linje viser endringer i antall sau på utmarksbeite i Oppland siste 13 år. Antallet har variert fra vel 
220 000 sau i 2008 til 255 000 sau i 2016, og er deretter redusert til knapt 230 000 sau i 2020. Fra 1. 
januar 2020 ble Lunner og Jevnaker en del av Viken, og om lag 10 000 sau er derfor ikke lenger registrert 
i Oppland. 
 
Registrering av tap på utmarksbeite, målt i prosent på fylkesnivå de siste 13 år, er i hovedsak fallende. I 
2011 og 2013 var det totale tapet på utmarksbeite henholdsvis 5,59 % og 5,58 %. I 2019 og 2020 
henholdsvis 4,11 % og 3,79.  
  
Sidsel Røhnebæk orienterte om korrespondanse fra 17. desember til dags dato. 
 
Korrespondanse 17. desember 2020 – 19. mars 2021 

 Dato Fra Til Tema Til 

orien-

tering 

Utført/ 

besvart 

Til opp-

følging 

1 17.12.20 Leder i rovviltnemnda 

/FMIN 

Miljø-

direktoratet 

Møte i januar om ekstraordinært uttak jerv  x  

2 06.01.21 FMIN Rovvilt-nemnda 

i region 3 

Notat/referat fra telefonmøte med 

Miljødirektoratet 6. jan 

 x  

3 07.01.21 KLD Adresseliste Opplæringsmøte og styringsmøte med 

rovviltnemndene 28. januar 2021 

 x  

4 11.01.21 Natur, plan og 

utvikling 

Adresseliste Invitasjon til nasjonal konferanse om 

rovvilt, beitedyr og samfunn – via Teams – 

25. og 26. januar  

 x  

5 13.01.21 SFIN Miljø-

direktoratet 

Invitasjon til samhandlingsmøte om 

jerveforvaltning 10. mars 2021 

  x 

6 15.01.21 NIBIO Adresseliste Vurdering av FKT-ordningen -Nibio rapport- 

Vol.6. nr.130 2020 

x   

7 15.01.21 NJFF-Oppland Rovvilt-nemnda Rapport fra NJFF-Oppland om 

gauperegistrering per 13. jan 2021 

x   

8 15.01.21 SFIN Rovvilt-nemnda  Utsendelse av forvaltningsplan 

rovviltregion 3 av desember 2020 

 x  

9 25.01.21 Skjåk Sau og 

Geit/Skjåk beite- og 

sankelag 

Rovvilt-nemnda Rovvilt i Skjåk – Reinheimen og Breheimen   x 

10 28.01.21 SNO/Esben Bø Miljø-

direktoratet 

Forsøk på utttak av jerv i Reinheimen x   

11 28.01.21 SFIN Leder i 

rovviltnamnda i 

region 3, 5 og 6 

Innkalling til statusoppdateringsmøte 

lisensfelling av jerv i region 3, 5 og 6 1. 

februar 2021 

 x  
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12 28.01.21 KLD Oppland Bonde- 

og 

småbrukarlag 

og NOAH 

Avgjørelse på klage på vedtak om kvote for 

kvotejakt på gaupe i rovviltregion 3 i 2021 

x   

13 02.02.21 Ledere i rovviltnemnd 

region 3, 5 og 6 

KLD, LMD, 

Miljø-

direktoratet og 

Landbruiks-

direktoratet 

Lisensfelling av jerv 2020/2021 – 

statusoppdateringsmøte pr. 1. februar 

2021 med rovviltnemndsledere i region 3, 

5 og 6 

 x  

14 05.02.21 SFIN Adresseliste Invitasjon til erfaringsutvekslingsmøte om 

jerveforvaltningen i rovviltregion 3, 5 og 6 

med utgangspunkt i Reinheimen og 

Dovrefjell 10. mars 2021 

  x 

15 11.02.21 Østre Toten Sau og 

Geit  

Stats-

forvalteren i 

Innlandet 

Anmodning om utvidet fellingstillatelse av 

gaupe i region 3 Oppland 

x   

16 16.02.21 Ledere i rovviltnemnd 

region 3, 5 og 6 

Miljø-

direktoratet 

Rovviltregion 3,5 og 6 – resultater frå 

lisensfelling av jerv 2020/2021 og 

anmodning om ekstraordinære uttak 

 x  

17 19.02.21 Statsforvalteren i 

Møre og Romsdal 

Leder i 

rovviltregion 3 

og 6 

Jerv på åte etter fellingsperiodens slutt x   

18 21.02.21 Roger Åsheim, Vest-

Torpa beitelag 

Leder i 

rovviltnemnda 

Tilleggsdyr i gaupejakta til Valdres og Land  X  

19 24.02.21 Miljødirektoratet Adresseliste Planleggingsramme for regionale 

rovviltnemnder 2021- Førebyggjande og 

konfliktdempande tiltak (FKT) og drift 

x   

20 03.03.21 Ingrid og Simon 

Eiesar, Skjåk 

Rovvilt-nemnda 

i region 3 

Bekymringsmelding om jervebestanden i 
Skjåk kommune 
 

x   

21 11.03.21   Referat fra digitalt erfaringsutveklingsmøte 
10 mars 2021 om jerveforvaltning i region 
3, 5 og 6 

   

 
 
Aud Hove oppsummerte fra nemndas digitale erfaringsutvekslingsmøte 10. mars om jerveforvaltning i 
region 3, 5 og 6, og viste til referat med følgende hovedpunkter: 

• Per dato har Miljødirektoratet/SNO ingen avtale om veterinærfaglig ansvar for medikamenter 

for bruk ved ekstraordinære uttak av jerv 

• Region 3 og region 6/Møre og Romsdal lykkes ikke med ordinær lisensfelling av jerv, og har stort 

behov for ekstraordinære uttak før kommende beitesesong  

• Kommunene forventer forvaltning ned på bestandsmål – stor bekymring i beitenæringa foran 

kommende beitesesong og stort behov for forutsigbarhet i jerveforvaltningen 

• Det forventes at Miljødirektoratet gjør tiltak for å regulere ned bestanden i Reinheimen før 

beitesesongen 

• Etablere gruppe for mer effektiv lisensfelling – mer bruk av hund 

• Mer samhandling, samarbeid og erfaringsutveksling mellom region 3, 5 og 6 

 
Vedtak: Orienteringene er tatt til etterretning.  
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Sak 4/21 Status ekstraordinært uttak jerv og bestandsregulering jerv. 
Aud Hove refererte fra statusrapport fra Esben Bø, SNO. Per 18. mars er bestandsovervåkingsarbeidet 
med sporing, kameraovervåking m.m. godt i gang. Et hi er dokumentert i Breheimen, og det er registrert 
sporaktivitet i Reinheimen (Finndalen- Lesjakjølen og i Lordalen). Videre er det noe aktivitet i Snøhetta 
Øst, i Visdalen i Jotunheimen, i Vuludalsområdene i Fron og Storfjellet og Samdalen i Ringebu, samt i 
Stor-Elvdal nær grensa til Øyer. Det er vanskelige sporingsforhold – lite snø og mye vind. Det er samlet 
inn vel 100 DNA- prøver (jerveskit) som er sendt til analyse. 
 
SNO har i februar gjort to forsøk med uttak av enkeltdyr med hjelp av helikopter i Reinheimen uten 
suksess. Oppsporet jerv forsvant inn i blokkmark. For uttak av enkeltdyr i yngleperioden må det benyttes 
bedøvelsespreparat før evt. avlivning. Dette preparatet har per dato ikke SNO, jmf. mangel på 
veterinærfaglig avtale. 
 
Nemnda vedtok at leder sender en henvendelse til Miljødirektoratet og etterspør status for 
veterinærfaglig bistand, jmf. opplysninger om dette på erfaringsutvekslingsmøte 10. mars. Videre må 
arbeidet med ekstraordinære uttak etterspørres.  
 
Vedtak: Nemnda ber leder sende en henvendelse til Miljødirektoratet og etterspørre status for 
veterinærfaglig bistand og minne om ekstraordinære uttak av jerv i samsvar med innspill gitt i møter i 
januar og februar 2021. 
 
 
5/21 Budsjett FKT 2021 
Sidsel Røhnebæk orienterte fra utsendt notat av 12. mars 2021.  
 

1. Statsforvalteren mottok fra Miljødirektoratet 24. februar 2021 “Planleggingsramme for regionale 
rovviltnemnder 2021- Førebyggjande og konfliktdempande tiltak (FKT) og drift.» Region 3/Oppland 
har fått ei ramme på kr 5 000 000 til forebyggende tiltak, kr. 1 000 000 til tjenestekjøp og kr. 550 
000 til drift av nemnd og sekretariat. Til sammen kr. 6 550 000. Dette er samme ramme som i 2020. 
Med utgangspunkt i dette er det satt opp forslag til FKT-budsjett på kr. 6 000 000. 
 

2. Samlet ramme for alle 8 rovviltnemnder i 2021 er kr. 78 450 000. Detter er en økning på kr. 
1 750 000. Region 3/Oppland og region 5/Hedmark har ikke økt ramme. Region 5/Hedmark har, 
som i 2020, ei ramme på kr 16 000 000 til forebyggende tiltak, kr. 1 000 000 til tjenestekjøp og kr. 
700 000 til drift av nemnd og sekretariat. 
 

3. Søknadsfrist for FKT-midler i Innlandet var satt til 10. februar, felles dato for region 3/Oppland og 
region 5/Hedmark. Per dato er det kommet inn i alt 33 søknader. 19 søknader fra 
kommuner/beitelag, 4 søknader fra enkeltforetak, 8 søknader fra organisasjoner og foreninger om 
lokale Fou og 2 søknader fra kommuner/skadefellingslag om kompetanseheving.  

 
4. Totalt er det søkt om kr. 6 339 973. Fra kommuner/beitelag og enkeltforetak er det omsøkte beløp 

kr. 5 314 573, prosjekter/lokale Fou kr. 843 400 og kompetanseheving kr. 182 000. I tillegg må 
rovviltnemnda sette av midler til akutte tiltak og til fellingsforsøk. 
 

5. På bakgrunn av ramme, søknader, tapstall, historikk og erfaringer er følgende budsjett foreslått. 
Endelig tildeling/prioritering vil Statsforvalteren gjøre etter forskrift om tilskudd til forebyggende 
tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. 
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Budsjettforslag 2021 

 
Bruk av akutte midler 2020 er fordelt på tiltak, i hovedsak tidlig sank og akutt tilsyn med kadaverhund. 

 

Kommentarer til budsjett: 
Budsjettet er overordnet, og flere av de omsøkte tiltakene må ved behandling vurderes i sammenheng. 
Statsforvalteren vil som tidligere behandle alle søknadene i løpet av mars/april.  

• Det er i budsjettet foreslått midler til kartleggingsprosjekter i områder med ukjente 
tapsårsaker.  

• Midler til tidlig sank er forslått i tråd med søknadene.  

• 35 % av budsjettramma er satt av til akutte tiltak og skadefellingsforsøk, blant annet med 
bakgrunn i erfaringer fra de siste år med ulv i beiteområder. Akutte tiltak kan være forsinket 
slipp, ekstraordinært tilsyn og tidlig sank. 

• Lokale Fou er i hovedsak tjenestekjøp, og evt. ubrukte midler etter beitesesongen kan benyttes 
som tilleggsmidler til større søknader med tiltak som går over flere år.  

 
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt, i tråd med saksframlegget. 
 
Sak 6/21 Eventuelt 

• Erik Winther viste til forvaltningsplanen for region 3. Kart som viser beitelaga/organisert 
beitebruk i Oppland er mangelfullt når det gjelder Ringebu da Storfjell-området ikke er markert 
med beitedyr. Årsaken er at dette området beites av besetninger som tilhører produsenter i 
Hedmark, og derfor ikke er med i oversikten for Oppland. 

• Nibio har levert en rapport med vurdering av FKT-ordningen. Nemnda vil gjennomgår rapporten 
på neste møte i mai.  

• Nemnda ønsker å gjennomføre et seminar om gaupe og gaupeforvaltning høsten 2021. Aktuelle 
tema er soneforvaltning og fordeling av kvote, bestandsregistrering og viktigheten av sporing, 
konsekvensen av å unnta familiegrupper fra jakta. 
 

 
Neste møte i rovviltnemnda blir 5. mai 2021 
 
1 time forberedelsestid og 2 timer møtetid. 

Forslag budsjett 2021

Tiltak Forskrift Omsøkt 2021 Budsjett 2021Ramme 2021 Omsøkt 2020Budsjett 2020Utbetalt 2020Ramme 2020

Tidlig sank 5a 347400 400000 454000 600000 464447

Planlagt tilsyn med kadaverhund 5b+6 2175514 550000 2451400 500000 500000

Akutt tilsyn med kadaverhund 5a 447175 350000 256350 300000 616522

Beredskapsareal 6 60000 60000 60000 60000 40000

Tekniske tiltak/elektronisk 6 1334897 525000 1183375 400000 930000

Tapsavklaringsprosjekter 6 824587 850000 1142037 900000 716239

Andre tiltak 6 125000 125000 313600 100000

Sum kommuner/beitelag/foretak 5314573 2860000 5860762 2860000 3267208

Kompetanseheving 6 182000 180000 305000 240000 180000

Lokale Fou 6 843400 860000 3786750 900000 610000

Akutte midler 1000000 1000000

Skadefelling 1100000 1000000 1120503

Tilskudd Kap. 1420.73 5000000 5177711 5500000

Tjenestekjøp kap.1420.21 1000000 500000 500000

Sum 6339973 6000000 6000000 9952512 6000000 5677711 6000000


