
 

    
 

Møtereferat  
 
Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                                                           Dato: 8. august 2019 

Møtet innkalt av: Sekretariatet v/Fylkesmannen 

Møtedato og møtetid: 8. august 2019 fra kl. 08.00 - 08.25  

Møtested: Telefonmøte 

Møteleder: Aud Hove 

Møtereferent: Sidsel Røhnebæk 

Deltakere: Medlemmer i rovviltnemnda: 
Aud Hove, Ivar Vistekleiven, Kari Anne Jønnes og Trygve 
Brandrud. 
Mariann Isumhaugen kunne ikke møte. 
Fylkesmannen:  
Harald Klæbo, Benedicte Broderstad og Sidsel Røhnebæk 

Tilhørere:  

 

 

 

Saksliste: 
25/19 Kvote for lisensfelling bjørn 2019 
Forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av bjørn i region 3, og nemnda har 
følgelig myndighet til å åpne for lisensfelling av bjørn i region 3. jf. §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften jf § 18 
b i naturmangfoldloven.  

 
Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 (Oppland). Totalkvoten settes til ett dyr. Hele fylket er 
ett fellingsområde.  
 
Eventuelle endringer av områdegrenser i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av 
nemnda. Bakgrunn og begrunnelse går fram av saksframlegget fra sekretariatet. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt av rovviltnemnda 
 
Vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av bjørn i region 3, og nemnda har 
følgelig myndighet til å åpne for lisensfelling av bjørn i region 3. jf. §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften jf § 
18 b i naturmangfoldloven.  

 
Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 (Oppland). Totalkvoten settes til ett dyr. Hele fylket 
er ett fellingsområde.  
 
Eventuelle endringer av områdegrenser i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av 
nemnda. Bakgrunn og begrunnelse går fram av saksframlegget fra sekretariatet 
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26/19 Eventuelt 
Harald Klæbo orienterte kort om skadesituasjonen i Oppland per dato. Kort oppsummert er det et 

svært lavt skadenivå på sau hittil i beitesesongen – SNO har vurdert 200 meldte skadetilfeller pr 7. 

aug 2019 – dette tallet var ca 320 pr 7. aug i fjor – da var dette også rekordlavt. 

 

Av skadetilfeller som er oppklart vedr fredet rovvilt ser det slik ut: 

 7. aug 2019 7. aug 2018 

Jerv 13 (7 i Skjåk) 4 

Gaupe 11 (5 i Sel) 8 

Bjørn 2 10 

Ulv 1 45 

Kongeørn 15 15 

Sum 42 82 

 
 
24/19 Klage på vedtak om lisensfellingskvote på jerv i region 3 i 2019/2020 fra Oppland Sau og Geit, 
Oppland Bondelag og Oppland Bonde og Småbrukarlag 
 
Nemnda behandlet klagen per epost 11. juli 2019  
 
Vedtak: 
Nemnda har behandlet klagen pr. e-post den 11. juli 2019. Nemnda tar klagen delvis til følge.  
Det vises til at det skal være tydelig soneforvaltning mellom jervesone og beiteprioritert sone og 
derfor endrer nemnda fordeling av hunndyrkvoten slik:  
 
Kvote for lisensfelling av jerv blir på 10 dyr, med maksimalt 4 hunndyr i lisensområde A (jervesonen) 
(uavhengig av alder). Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den 
geografiske differensieringen i forvaltningsplanen:  
 
Lisensområde A (jervesonen): 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: 4 dyr (Maksimalt 4 hunndyr).  
 
Lisensområde B (beiteprioritert område): 4 dyr.  
 
2 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden. Eventuelle endringer av 
områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden skal sekretariatet 
avklare med leder av nemnda. 
 
Jervebestanden i region 3 er hovedsakelig innenfor jerveprioritert område og derfor er det viktig å få 
regulert dette området for å holde bestanden nede rundt bestandsmål. Region 3 har et snitt på 5,7 
ynglinger de siste tre årene (2016 -2018). 
 
Målet er å begrense fellinger av hunndyr til 4 innenfor lisensområde A- jervesonen. Dette skal likevel 
ikke begrense lisensfelling av inntil 4 dyr i lisensområde B – beiteprioritert område.   

 
Neste ordinære nemndsmøte blir 21. august 2019 kl. 10.00 -13.00, Statens Hus, Lillehammer  
 


