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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Region 5/Hedmark –  

24. mars 2021 

Tid og sted: Kl. 08:00 – 09:00, Teams-møte 

Til stede: 

Fra nemnda: 

Stein Tronsmoen, Kjerstin G. Lundgård, Mari Gjestvang, Rune Øygarden, Jon Anders Mortensson 

 

Fra sekretariatet: 

Thomas Olstad, Ståle Sørensen, Silje Bøe, Therese Ruud 

 

Møteleder: Stein Tronsmoen 

Referent: Silje Bøe 

********************************************************************************** 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 1/21 Tilskudd til forebyggende tiltak innenfor sør-samisk tamreindrift 
 

Sekretariatets innstilling i sak 1/21 

Rettslig grunnlag: 

Saken er behandlet etter ’Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak’ fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013. 

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinje ved 

utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd (…). 

Rovviltnemnda viser til at tiltaket/tiltakene er rettet mot hold av beitedyr, og anser at tiltakene ikke 

direkte berører naturmangfoldet, eller berører dette på en negativ måte. Prinsippene i nml §§ 8-12 er 

derfor ikke vurdert nærmere. 

 

Begrunnelse for vedtaket: 

Rovviltnemnda i region 5 mener at å sikre minst mulig tap av husdyr og tamrein til rovvilt har høyest 

prioritet ved fordeling av midler. Tiltak som er effektive mht. å redusere tap må prioriteres på 

bekostning av tiltak som har usikker eller liten dokumentert skadeforebyggende effekt. 

Tilskuddsmidlene må benyttes kostnadseffektivt, og det må settes av tilstrekkelig med  

beredskapsmidler til gjennomføring av akutte forebyggende tiltak. Sør-samisk tamreindrift innebærer 

utmarksbeite gjennom hele året, og er derigjennom spesielt utsatt for rovviltskader. 

 

Vedtak: 

Den regionale rovviltnemnda i region 5 setter av inntil kr 200 000 til forsterket tilsyn og innkjøp/drift 

av teknisk utstyr som skadeforebyggende tiltak i den sør-samiske tamreindrifta. 

Vedtaket er en forskrift og kan ikke påklages, jf fvl § 2 c, jf. § 28. 
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Rovviltnemndas behandling 

Jon Anders Mortensson fratrådte i behandling av saken grunnet inhabilitet, og saken ble behandlet 

med resterende medlemmer av nemnda til stede. 

 

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt med fire stemmer. 

 

Rovviltnemndas vedtak 

 

  
 

 

  

Rettslig grunnlag: 

Saken er behandlet etter ’Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak’ fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013. 

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinje ved 

utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd (…). 

Rovviltnemnda viser til at tiltaket/tiltakene er rettet mot hold av beitedyr, og anser at tiltakene ikke 

direkte berører naturmangfoldet, eller berører dette på en negativ måte. Prinsippene i nml §§ 8-12 er 

derfor ikke vurdert nærmere. 

Begrunnelse for vedtaket: 

Rovviltnemnda i region 5 mener at å sikre minst mulig tap av husdyr og tamrein til rovvilt har høyest 

prioritet ved fordeling av midler. Tiltak som er effektive mht. å redusere tap må prioriteres på 

bekostning av tiltak som har usikker eller liten dokumentert skadeforebyggende effekt. 

Tilskuddsmidlene må benyttes kostnadseffektivt, og det må settes av tilstrekkelig med  

beredskapsmidler til gjennomføring av akutte forebyggende tiltak. Sør-samisk tamreindrift innebærer 

utmarksbeite gjennom hele året, og er derigjennom spesielt utsatt for rovviltskader. 

Vedtak: 

Den regionale rovviltnemnda i region 5 setter av inntil kr 200 000 til forsterket tilsyn og innkjøp/drift 

av teknisk utstyr som skadeforebyggende tiltak i den sør-samiske tamreindrifta. 

Vedtaket er en forskrift og kan ikke påklages, jf fvl § 2 c, jf. § 28. 
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Sak 2/21 Fordeling av midler til ulike typer forebyggende og 

konfliktdempende tiltak 
 

Sekretariatets innstilling i sak 2/21 
Rettslig grunnlag: 

Saken er behandlet etter ’Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende 

tiltak’ fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013. I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal 

prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinje ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et 

forvaltningsorgan tildeler tilskudd (…). Rovviltnemnda viser til at tiltaket/tiltakene er rettet mot hold av 

beitedyr, og anser at tiltakene ikke direkte berører naturmangfoldet, eller berører dette på en negativ måte. 

Prinsippene i nml §§ 8-12 er derfor ikke vurdert nærmere. 

 

Begrunnelse for vedtaket: 

Rovviltnemnda i region 5 mener at å sikre minst mulig tap av husdyr og tamrein til rovvilt har høyest prioritet 

ved fordeling av midler. Tiltak som er effektive mht. å redusere tap må prioriteres på bekostning av tiltak som 

har usikker eller liten dokumentert skadeforebyggende effekt. 

 

Tilskuddsmidlene må benyttes kostnadseffektivt, og det må settes av tilstrekkelig med beredskapsmidler til 

gjennomføring av akutte forebyggende tiltak. 

 

Vedtak: 

Den regionale rovviltnemnda i region 5 fordeler budsjettrammen på følgende ulike typer forebyggende og 

konfliktdempende tiltak: 

Kap. 1420 post 73, Forebyggende tiltak Vedtatt budsjett 2020 Forbruk 2020 forslag Budsjett 2021 

Ekstraordinært tilsyn 350 000 158 000 350 000 

Akutte tiltak 1 855 000 533 818 1 300 000 

Forberedt tidlig sanking 2 000 000 1 859 616 2 600 000 

Utvidet tilsyn i komb. m tidl. sanking 550 000 913 500 580 000 

Hjemmebeite  5 400 000 5 093 700 5 800 000 

Flytting av sau 570 000 684 121 570 000 

Gjerding 300 000 762 776 200 000 

Gjerdeprosjektene i Trysil/Grue 750 000 773 023 800 000 

Tekniske tiltak 900 000 587 000 400 000 

Beredskapsarealer  0 0 0 

Forebyggende tiltak i reindrifta 75 000 75 000 200 000 

Konfliktdempende tiltak 800 000 801 000 800 000 

Forskning, utvikling, evaluering 0 130 000 0 

Fellingsvederlag 2 400 000 2 190 102 2 350 000 

Diverse 50 000 0 50 000 

Sum: 16 000 000 14 561 656 16 000 000 
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Kap. 1420 post 21, Spesielle driftsutgifter Budsjett 2021 

Tapsavklaring Vestre Åmot beitelag, radiobjeller på lam 200 000 

Effektivisering av skadefelling, prosjekt Nord-Østerdalen 350 000 

Effektivisering av skadefelling, prosjekt Hedmarken 450 000 

    

Sum: 1 000 000 

 
Sekretariatet kan i samråd med lederen av nemnda foreta omdisponeringer mellom tiltakstypene. 
Omdisponering av beløp på mer enn kr 750 000 forutsetter nytt vedtak i nemnda. Justeringer på under kr. 
200 000 kan gjøres av sekretariatet med orientering til nemnda i etterkant. 
 
Statsforvalteren skal legge føringene i forvaltningsplanen for rovvilt til grunn ved vedtak og tilsagn.  
 
Vedtaket er en forskrift og kan ikke påklages, jf fvl § 2 c, jf. § 28. 

 

 

Rovviltnemndas behandling 

Stein Tronsmoen fremmet følgende endringsforslag til sekretariatets innstilling: 

Fordeling av midler under kap. 1420 post 73: 

- Posten planlagt tidlig nedsanking reduseres med kr. 200 000,- 

- Posten hjemmebeite reduseres med kr. 200 000,- 

- Posten gjerding økes med kr. 100 000,- 

- Posten gjerdeprosjektene Trysil/Grue økes med 200 000,- 

- Posten tekniske tiltak økes med 100 000,- 

 

Fordeling av midler under kap. 1420 post 21: 

- Tapsavklaring Vestre Åmot beitelag, radiobjeller på lam reduseres med kr. 50 000,- 

- Effektivisering av skadefelling, prosjekt Hedmarken reduseres med kr. 50 000,- 

- Effektivisering av skadefelling, prosjekt Nord-Østerdalen økes med kr. 100 000,- 

 

Sekretariatets innstilling, med endringsforslaget fremmet av Tronsmoen ble enstemmig vedtatt.  
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Rovviltnemndas vedtak 

 

Rettslig grunnlag: 

Saken er behandlet etter ’Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak’ fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013. I henhold til 

naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinje ved utøving av 

offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd (…). Rovviltnemnda viser til at 

tiltaket/tiltakene er rettet mot hold av beitedyr, og anser at tiltakene ikke direkte berører 

naturmangfoldet, eller berører dette på en negativ måte. Prinsippene i nml §§ 8-12 er derfor ikke 

vurdert nærmere. 

 

Begrunnelse for vedtaket: 

Rovviltnemnda i region 5 mener at å sikre minst mulig tap av husdyr og tamrein til rovvilt har høyest 

prioritet ved fordeling av midler. Tiltak som er effektive mht. å redusere tap må prioriteres på 

bekostning av tiltak som har usikker eller liten dokumentert skadeforebyggende effekt. 

 

Tilskuddsmidlene må benyttes kostnadseffektivt, og det må settes av tilstrekkelig med 

beredskapsmidler til gjennomføring av akutte forebyggende tiltak. 

 

Vedtak: 

Den regionale rovviltnemnda i region 5 fordeler budsjettrammen på følgende ulike typer 

forebyggende og konfliktdempende tiltak: 

 

Kap. 1420 post 73, Forebyggende tiltak Vedtatt budsjett 2020 Forbruk 2020 Budsjett 2021 

Ekstraordinært tilsyn 350 000 158 000 350 000 

Akutte tiltak 1 855 000 533 818 1 300 000 

Forberedt tidlig sanking 2 000 000 1 859 616 2 400 000 

Utvidet tilsyn i komb. m tidl. sanking 550 000 913 500 580 000 

Hjemmebeite  5 400 000 5 093 700 5 600 000 

Flytting av sau 570 000 684 121 570 000 

Gjerding 300 000 762 776 300 000 

Gjerdeprosjektene i Trysil/Grue 750 000 773 023 1 000 000 

Tekniske tiltak 900 000 587 000 500 000 

Beredskapsarealer  0 0 0 

Forebyggende tiltak i reindrifta 75 000 75 000 200 000 

Konfliktdempende tiltak 800 000 801 000 800 000 

Forskning, utvikling, evaluering 0 130 000 0 

Fellingsvederlag 2 400 000 2 190 102 2 350 000 

Diverse 50 000 0 50 000 

Sum 16 000 000 14 561 656 16 000 000 
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Kap. 1420 post 21, Spesielle driftsutgifter Budsjett 2021 

Tapsavklaring Vestre Åmot beitelag, radiobjeller på lam 150 000 

Effektivisering av skadefelling, prosjekt Nord-Østerdalen 450 000 

Effektivisering av skadefelling, prosjekt Hedmarken 400 000 

    

Sum: 1 000 000 

 

Sekretariatet kan i samråd med lederen av nemnda foreta omdisponeringer mellom tiltakstypene. 
Omdisponering av beløp på mer enn kr 750 000 forutsetter nytt vedtak i nemnda. Justeringer på 
under kr 200 000 kan gjøres av sekretariatet med orientering til nemnda i etterkant. 
 
Statsforvalteren skal legge føringene i forvaltningsplanen for rovvilt til grunn ved vedtak og tilsagn.  
 
Vedtaket er en forskrift og kan ikke påklages, jf fvl § 2 c, jf. § 28. 
 

 

Møtekalender 2021 
Møtekalender ble gjennomgått og revidert. 

 

Eventuelt 

- Møtegodtgjøring: 2 timer møte (ordinært nemndsmøte samt internt arbeidsmøte) og 2 timer 

forberedelse. 


