Rovviltnemnda i region 3/Oppland – Møtereferat 6. oktober 2022

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

Sekretariatet v/Statsforvalteren
6. oktober - kl. 10.00 -12.30
Rosenlund, Lillehammer
Aud Hove
Sidsel Røhnebæk
Aud Hove, Hans Kristian Enge og Hanne Velure. Anne Elisabeth
Thoresen og Johannes Gran Wahl hadde forfall og varamedlemmer
kunne ikkje stille
Therese Ruud, Thomas Olstad og Sidsel Røhnebæk
Knut Evensen, Pål Kjorstad, Ola Hareland og Jonny Mathisen/OSG,
Astrid Olstad/Oppland bonde- og småbrukarlag, Kristina
Hegge/Innlandet bondelag, Britt Helene Villand Lindheim/Mattilsynet,
Ole Knut Steinset/SNO

Åpen post kl. 10.00 -10.10.
Innlegg ved Jonny Mathisen og Kristina Hegge
Saksliste:
34/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent
35/22 Godkjenning av referat fra møte 25. august og 31. august
Referat fra 25. august og 31. august godkjent
36/22 Orienteringer
Ole Knut Steinset/SNO orienterte om rovviltskader og beitesesongen 2022
Jerv: Bestandsovervåking av jerv er krevende, blant annet ved sporing i høgfjellsområdene. Innsamling
av DNA er viktig for å få en presis bestandsovervåking av jerv. Det er de siste år dokumentert DNA fra
mer enn 30 ulike individ i Oppland. (37 individ ble det opplyst om på Otta 29. sept.)
Per 1. okt er det dokumentert/antatt 125 sau tatt av jerv i region 3. Svært mange av skadene er
konsentert til enkelte beiteområder i Skjåk, Lesja og Fron/Ringebu. På landsbasis er det registrert 220
skader grunnet jerv. Tap til jerv har vært økende i region 3 de siste fire år, jf. tabell.
Bjørn: Det er registrert 7 skader grunnet bjørn i Oppland, og dette var tidlig i beitesesongen i Dovre.
Tapene til bjørn har de siste år vært relativt små, jf. tabell. I 2013 var det dokumentert 116 sau tatt av
bjørn. Det er dokumentert opphold av to ulike bjørner i Oppland siste år, HE 208, født i Trysil og sist
observert i Dovre i mai. Bjørn HE 255 ble felt i Atndalen 1. juli 2022.
Kongeørn: Det er i løpet av beitesesongen dokumentert/antatt 13 skader grunnet kongeørn, 2 av disse
er tamrein. Skadene er fordelt over hele fylket og antall dyr tapt til kongeørn er på same nivå som de
siste år.

Gaupe: Det er dokumentert/antatt 31 skader grunnet gaupe, og det har vært noe økning de siste år.
Skadene er i hovudsak i Gudbrandsdalen, samt noen i Nordre Land og Sør-Aurdal. Det er i sommer tatt ut
to gauper i region 3, ei gaupe på skadefelling 28. august i Lillehammer og ei gaupe ble påkjørt av bil i Sel i
juli.
Ulv: Det er ikke dokumentert tap av sau til ulv i år (2022) og i fjor (2021) i region 3. En ulv ble felt på
skadefelling tidlig i mai i Oppland. I Hedmark har det vært konsentrerte skader grunnet ulv i
Stange/Odalen og i Tynset/Rendalen.
Utvikling i registrerte skader i Oppland 2018 -2022
Art/År
2018
2019
Jerv
44
57
Gaupe
14
23
Ulv
48
11
Bjørn
30
3
Kongeørn
15
19
Ukj.freda rovvilt
1
3
Totalt rovvilt
152
116
Ukjent
259/
179/
46 %
41 %
Ikke rovvilt
146
146
Reg. saker i rovbase
557
441

2020
53
18
22
0
15
0
108
159/
43 %
107
374

2021
100
28
0
7
9
3
147
172/
40 %
107
426

2022 (1. okt)
125
31
0
7
13
3
179
146/
35 %
92
417

Sidsel Røhnebæk orienterte fra korrespondanselista og økonomi/FKT fra 25. august til dags dato
Korrespondanse 25. august - 6. oktober 2022
Dato

Fra

Til

Tema

1 23.08.22

Mdir

Adresseliste

2 29.08.22

KLD

3 05.09.22

NOAH-for dyrs
rettigheter

NOAH for dyrs
rettigheter
KLD

4 05.09.22

Interkommunalt
politisk råd NordGudbrandsdal
Rovviltnemnda i
region
3/Oppland
NOAH – for dyrs
rettigheter

NINA- Prosjektnotat – spredning hos unge
jerver i Fennoskadinavia – en
kunnskapsoppsummering
Avgjørelse av klagesak – kvote for
lisensfelling av jerv i region 3 2022/2023
Klage på rovviltnemndas vedtak i sak 33/22
– kvote for betinget skadefelling av gaupe i
region 3/Oppland
Målretta uttak av jerv

5 12.09.22

6 15.09.22

KLD

Adresseliste

Invitasjon til møte med rovviltnemnda i
region 3/Oppland – Otta 29. sept

KLD

Klage på vedtak om fastsetting av kvote og
område for lisensfelling av ulv i region 3
2022/2023

Til
orientering
x

Utført/
besvart

Til oppfølging

X
X

X

X

X

Økonomi/FKT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

FKT 2022

Budsjett

Løyvd per

Tiltak
Planlagt ekstraordinært tilsyn
Akutt tilsyn/avklare tap med
kadaverhund
Tidlig sank
Beredskapsareal
Tapsavklaringsprosjekt
Elektr. overvåking/Oppland
radiobjøllelag
Andre tiltak
Kompetanseheving
Lokale Fou
Konfliktdempende tiltak
Skadefelling

17.03.22
550000
250000

04.10.22
818 000
319 000

500000
100000
450000
600000

652 500
60 000
275 000
600 000

150000
100000
600000

180 000
215 000
130 000
73 000
840 000

1000000

Kommentar
Inkluderer prosjekt i Skjåk og i Lesja

Inkluderer akutt tidlig nedsanking

Akutte midler
900000
206 000
Kjøp av tjenester
800000
894 000
Rest
0
737 500 Flere aktuelle søknader høst 2022*
Sum
6000000
6 000 000
*Oppland radiobjøllelag, Prosjekt «Effektiv lisensfelling av jerv», «kongeørnovervåking», flere samarbeidsprosjekt

Orientering om møtevirksomhet
• Aud Hove orienterte fra møte på Otta 29. september hvor rovviltnemnda hadde invitert
kommuner/landbrukskontor fra Nord- og Midt-Gudbrandsdalen, skadefellingsledere, samt SNO,
for å oppsummere beitesesongen 2022 og status for tap m.m. Samtlige kommuner var
representert.
•

Aud Hove har vært i kontakt med KLD, og vil, når endelige tapstall er mottatt rundt 1. november,
sette opp en prioriteringsliste for behov for ekstra uttak av jerv vinteren 22/23. Nemnda drøftet
områder som kan være aktuelle for ekstraordinære uttak i region 3 kommende vinter, og
nemndsleder vil følge opp dette med Miljødirektoratet.

•

Neste nemndsmøte er 19. desember, og da skal det settes opp årsplan for møter i 2023.
Dialogmøte, som tidligere ofte er gjennomført i november/desember, flyttes til februar.

•

Statsforvalteren har invitert til møte med alle skadefellingsledere 27. oktober på Honne, og 20.
oktober inviterer Statsforvalteren til et teamsmøte om korrekt utfylling av «Søknad om
erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt».

37/22 Klage på vedtak av 31. aug 2022 –« Kvote for betinget skadefelling av gaupe i region 3/Oppland
i 2022»
NOAH har klaget på vedtaket og sekretariatet orienterte fra utsendt saksframlegg angående klagen.
Rovviltnemnda vedtok enstemmig sekretariatets innstilling.
Vedtak:
1.Om rettslige forhold:

Rovviltnemnda viser til at klagen har innkommet innen fristen og klageren har rettslig klageinteresse.
2. Nemndas klagebehandling:
Rovviltnemnda legger til grunn at nemnda har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende
kunnskap for å fatte et gyldig vedtak, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 10, jf. også forvaltningsloven §
17. Rovviltnemnda kan ikke se at det er innkommet nye opplysninger eller andre hensyn som ikke var
kjent på vedtakstidspunktet. Vedtaket ansees også tilstrekkelig begrunnet. Klagen tas etter dette ikke
til følge. Rovviltnemnda opprettholder sitt vedtak av 31.08.2022 i sak 33/22, og klagen oversendes
Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33, fjerde ledd.

38/22 Kvote og område for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland 1923
Therese Ruud orienterte fra utsendt saksframlegg
Sekretariatets innstilling til vedtak:
1. Om nemndas myndighet
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om 5 årlige ynglinger av gaupe i region 3/ Oppland.
Nemnda anser at bestanden av gaupe ligger over det regionale bestandsmålet, og at nemnda har
myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling av gaupe i 2022, jf. rovviltforskriften §§ 11, jf. også
§§ 4 og 7.
2. Om størrelse på kvote og jaktområde
Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus
og -utvikling. For å opprettholde en stabil bestand av gaupe nær det nasjonalt fastsatte bestandsmålet
for regionen, anser nemnda at det er behov for å fastsette en kvote for jakt på gaupe i region 3/ Oppland
i 2023.
Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om gaupas
bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig kunnskap
om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-varprinsippet, jf. § 9 tillegges mindre vekt. Nemnda
anser at en kvote på 9 dyr/ hunndyrkvote 4 dyr over 1 år, hvorav maksimalt 2 dyr/ hunndyrkvote 1 dyr
over 1 år kan felles innenfor forvaltningsområdet for gaupe, ikke vil påføre bestanden en for stor samlet
belastning, jf. § 10. Hensynet til differensiertforvaltning er lagt til grunn for vedtaket, jf. § 12. Nemnda
anser at § 11 ikke er relevant i denne sammenheng.
Aud Hove foreslo å øke kvoten fra 9 til 10 dyr. Rovviltnemnda vedtok enstemmig å øke kvoten med
følgende begrunnelse i sitt vedtak:
Rovviltnemnda mener at kvoten kan økes frå 9 til 10 dyr siden region 3 over fleire år har ligget over
bestandsmålet og at de fleste ynglingene er i beiteprioritert område, som er område 1. derfor trengs det
en sterkere regulering der i forhold til region 2, som er gaupeprioritert område.
Vi hadde tilsvarende kvote for 2022. da var det registrert 6 familiegrupper. Nå er det registrert 7
familiegrupper. En økning på en familiegruppe og vi ligger da 2 over bestandsmålet.
Vedtak:
1. Om nemndas myndighet
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om 5 årlige ynglinger av gaupe i region 3/
Oppland. Nemnda anser at bestanden av gaupe ligger over det regionale bestandsmålet, og at
nemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling av gaupe i 2022, jf.
rovviltforskriften §§ 11, jf. også §§ 4 og 7.

2. Om størrelse på kvote og jaktområde
Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus
og -utvikling. For å opprettholde en stabil bestand av gaupe nær det nasjonalt fastsatte bestandsmålet
for regionen, anser nemnda at det er behov for å fastsette en kvote for jakt på gaupe i region 3/
Oppland i 2023.
Rovviltnemnda mener at kvoten kan økes frå 9 til 10 dyr siden region 3 over fleire år har ligget over
bestandsmålet og at de fleste ynglingene er i beiteprioritert område, som er område 1. derfor trengs
det en sterkere regulering der i forhold til region 2, som er gaupeprioritert område.
Vi hadde tilsvarende kvote for 2022. da var det registrert 6 familiegrupper. Nå er det registrert 7
familiegrupper. En økning på en familiegruppe og vi ligger da 2 over bestandsmålet.
Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om
gaupas bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-varprinsippet, jf. § 9 tillegges mindre
vekt. Nemnda anser at en kvote på 10 dyr/ hunndyrkvote 4 dyr over 1 år, hvorav maksimalt 2 dyr/
hunndyrkvote 1 dyr over 1 år kan felles innenfor forvaltningsområdet for gaupe, ikke vil påføre
bestanden en for stor samlet belastning, jf. § 10.
Hensynet til differensiertforvaltning er lagt til grunn for vedtaket, jf. § 12. Nemnda anser at § 11 ikke
er relevant i denne sammenheng. Vedtaket er fattet med hjemmel i § 11 i forskrift om forvaltning av
rovvilt av 18. mars 2005, jf. §16 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009.

39/22 Klage på vedtak av 25. august 2022 – «Kvote og område for lisensfelling av ulv i region 3
sesongen 2022 -2023»
NOAH har klaget på vedtaket og sekretariatet orienterte fra utsendt saksframlegg angående klagen.
Rovviltnemnda vedtok enstemmig sekretariatets innstilling
Vedtak:
1. Om rettslige forhold:
Rovviltnemnda viser til at klagen har innkommet innen fristen og klageren har rettslig klageinteresse.
2. Nemndas klagebehandling:
Rovviltnemnda legger til grunn at nemnda har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende
kunnskap for å fatte et gyldig vedtak, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 10, jf. også forvaltningsloven §
17. Rovviltnemnda kan ikke se at det er innkommet nye opplysninger eller andre hensyn som ikke var
kjent på vedtakstidspunktet. Vedtaket ansees også tilstrekkelig begrunnet.
Klagene tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemnda opprettholder sitt vedtak av 25.08.2022 i sak
31/22, og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven
§ 33, fjerde ledd.

40/22 Utvidelse av lisensfellingskvote jerv 2022-2023
Nemndsleder Aud Hove orienterte fra utsendt saksframlegg fra nemndsleder med forslag om å øke
lisensfellingskvoten på jerv fra 7 til 12 dyr. 5 dyr innenfor jerveprioritert sone og 5 dyr utenfor og 2 dyr til
fordeling. Rovviltnemnda vedtok enstemmig nemndsleders forslag.

Vedtak:
Rovviltnemnda i region 3 – Oppland viser til den nasjonale målsettinga om 4 årlege ynglingar
av jerv i region 3 - Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at jervebestanden ligg over det
nasjonalt fastsette bestandsmålet for region 3 rekna ut frå gjennomsnitt i åra 2020-2022 med
5,6 ynglingar, og har liggi godt over bestandsmålet i fleire år. Nemnda har såleis myndigheit
til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i Rovviltforskriften og også
myndigheit til å endre lisensfellingskvota, jf. § 10, 4. ledd; rovviltnemnda kan til einkvar tid
endre eige vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplysingar tilseier det.
Med bakgrunn i nye opplysingar og skadesituasjonen i beitesesongen 2022 endrar
rovviltnemnda kvota for lisensfelling av jerv til 12 dyr, med maksimalt 5 hodyr (uavhengig av
alder) innanfor jervesona. Det blir opna for felling med delkvoter i lisensområder som
samsvarar med den geografiske differensieringa i forvaltningsplanen:
Lisensområde A - jerveprioritert: 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:
5 dyr / 5 hodyr.
Lisensområde B - beiteprioritert: Resten av fylket: 5 dyr.
2 dyr som tilleggsdyr som kan fordelast undervegs i lisensfellingsperioden. Eventuelle
endringar av områdegrenser og fordeling av resterande kvote undervegs i fellingsperioden
skal sekretariatet avklare med leiar av nemnda.
Statsforvaltaren har ansvar for rapportering/informasjon i samband med lisensfellingen. (Jf.
Forskriftens § 15, siste ledd). Dette gjeld informasjon om resterande kvote og mottak av
meldingar om påskutte og felte dyr via Statsforvaltaren sin rovvilttelefon.
Vedtaket er fatta med heimel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfald
§ 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. Forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt
(Rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1, 3 og 4.
Nemnda ser ingen utfordringar med å oppfylle det nasjonalt fastsette bestandsmålet for
regionen også i 2023. Nemnda viser til sekretariatet si innstilling i sak 23/22 når det gjeld
bakgrunn og grunngjeving for vedtaket i tillegg til nye opplysingar og skadeomfanget i løpet
av beitesesongen 2022. Dette er grunngjeve i saksframstillinga.

41/22 Eventuelt
Ingen saker meldt inn

Neste møte i rovviltnemnda er 19. desember 2022
2 timer forberedelsestid og 3 timer møtetid

