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Invitasjon til møte med rovviltnemnda i region 3/Oppland 
 
Rovviltnemnda i region 3/Oppland inviterer etater, lag, foreninger, kommuner og prosjekter som på 
ulike måter er involvert i forvaltning av rovvilt i region 3/Oppland til et felles møte mandag 27.mars 
2023  kl. 11.30 - 14.15. Vi inviterer til lunsj kl. 11.00 
 
Hovedtema blir bestandsregistrering av jerv og gaupe og FKT, og hva som er aktuelle erfaringer og 
utfordringer. Vi jobber for at Rovdata og NIBIO vil innlede litt på disse to temaene. 
 
De inviterte deltakere har anledning til å komme med forberedte innspill til temaene denne dagen 
(FKT og bestandsregistrering), og melder fra om dette til sekretariatet innen 22. mars.  
 
Program: 
11.30 -11.40 Velkommen v/leder i rovviltnemnda  
11.40 -12.10 Bestandsovervåkning av jerv og gaupe v/ Rovdata 
12:10- 12:30 Diskusjon og innmeldte innspill fra organisasjoner på temaet. 3 min/organisasjon. 
12.30 -12.45 Beinstrekk  
12:45 -13.15 FKT- erfaringer med ulike tiltak v/ NIBIO.  
13.15 -13:45 Diskusjon og innmeldte innspill fra organisasjoner på temaet. 3 min/organisasjon. 
13.45-14.10 SNO og Statsforvalteren orienterer 
14.10 -14.15 Oppsummering og avslutning v/leder i nemnda 
 
Alle etater, organisasjoner og lag kan møte med to personer.  
 
Vi ber om at påmelding og innmelding av innspill skjer innen 22. mars 2023 til Therese Ruud på e-
post; thruu@statsforvalteren.no. 

Mattilsynet 
SNO  
Norges Naturvernforbund Oppland 
Innlandet Natur og ungdom 
Oppland Sau og Geit 
Oppland Bonde- og Småbrukarlag 
Innlandet bondelag 
NJFF-Oppland 
Norske kadaverhunder v/Morten Steinsrud 
“Effektiv lisensfelling av jerv” v/Odd Steinar Granheim 
“Kartlegging av kongeørn” v/Geir Høitomt 
Oppland radiobjøllelag v/Pål Kjorstad 
WWF 
Rovviltets røst 
Foreningen våre rovdyr 
Noah 
 
 

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 7.3.2023 
    

mailto:thruu@statsforvalteren.no


Side 2 av 2 

 

 

 
  
 
Aud Hove        Therese Ruud 
leder for rovviltnemnda       sekreteriat 
 


