
 

    
 

Møtereferat  
 
Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                                                           Dato: 17. juni 2019 

Møtet innkalt av: Sekretariatet v/Fylkesmannen 

Møtedato og møtested: 14. juni 2019 fra kl. 10.00 -13. 00, Statens hus, Lillehammer 

Møteleder: Ivar Vistekleiven 

Møtereferent: Sidsel Røhnebæk 

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

Tilhørere: Astrid Olstad og Bjørn Rustadstuen (Oppland bonde- og 
småbrukerlag), Kristina Hegge (Oppland bondelag), Jonny 
Mathisen (Oppland Sau og Geit) og Tormod Pedersen (Oppland 
NJFF) 

 

 

Åpen post kl. 10.00 -10.15 
Innlegg ved Kristina Hegge /Oppland Bondelag, Astrid Olstad/Oppland bonde- og småbrukerlag, Tormod 
Pedersen/Oppland NJFF og Jonny Mathisen/Oppland Sau og Geit 
 
Saksliste: 
16/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent 
 
17/19 Godkjenning av referat fra møte 3. mai 2019 
Referatet godkjent 
 
18/19 Orienteringer 
Harald Klæbo orienterte om bestandsstatus, skadesituasjon og skadefellinger per 14. juni 2019. 
 
Gaupe: Nasjonalt bestandsmål for gaupe, med 65 årlige familiegrupper, er ikke nådd sju år på rad. 
Derimot er bestandsmål oppfylt i Oppland siste 3 år, med henholdsvis 7 dokumenterte familiegrupper i 
2019, 6 i 2018 og 5 i 2017. Dette gir et snitt på 6 familiegrupper, bestandsmål for region 3/Oppland er 5, 
og nemnda har myndighet til å fastsette lisensfellingskvote for vinteren 2020.   
 
Tormod Pedersen orienterte om gauperegistreringsarbeidet som gjøres av NJFF-Oppland. Det 
gjennomføres hver vinter to opplegg – fri sporing og et nasjonalt prosjekt med linjesporing. Gode 
sporingsforhold (snø) fra desember og ut sesongen.    
 
Jerv: Nasjonalt bestandsmål for jerv er 39 årlige ynglinger. Per 14. juni er det dokumentert og antatt 57 
ynglinger av jerv nasjonalt og 6 ynglinger i Oppland, bestandsmål er 4. I Hedmark er det dokumentert 12 
ynglinger, bestandsmål er 5. Det er gjennomført et hiuttak, i Øyer 9. april. Bestandsregistering av jerv er 
et omfattende arbeid og det er loggført 229 turer/dagsverk av SNO og innleid mannskap, samt noe bruk 
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av helikopter. Viltkamera bidrar med dokumentasjon. Bestandsregistreringen er ikke avsluttet, og det er 
fortsatt aktuelle ynglelokaliteter som skal sjekkes ut på barmark. 
 
Bjørn: Antall bjørn registrert i Oppland på DNA er betydelig redusert de siste år, fra 10 individer i 
perioden rundt 2011 ned til 1 til 2 individer i 2017 og 2018. Det har vært flere synsobservasjoner av 
bjørn i mai 2019, i Øyer og i Ringebu.  
 
Skadesituasjon og skadefelling: Det er per 14. juni meldt til SNO om 50 skader som «fredet rovvilt». Av 
dette er det 6 skader på sau/lam grunnet kongeørn (dok/ant) og 2 tap usikker kongeørn. Tap til 
kongeørn er dokumentert i Fron vest, Lesja og Nordre Land. Det er gitt avslag på skadefellingssøknader. 
 
Et tap er dokumentert gaupe, på Toten, og 21 tap er ukjent/usikker. Av de øvrige tap er 14 dokumentert 
ikke rovvilt, 4 dok rev og 1 tap sykdom. Det var per 14. juni 2018 meldt 119 skader. 
 
Det er registrert tap til bjørn i Ringsaker (13 skader) og tap til ulv i Nannestad (15 skader). Det er ikke 
igangsatt fellingsforsøk i Oppland, men i nabofylker - Ringsaker (bjørn) og i Stange, Tynset og 
Nannestad(ulv) 
 
Korrespondanse rovviltnemnda region 3/Oppland  

 Dato Fra Til Tema Til 
orien-
tering 

Utført/
besvart 

Til opp-
følging 

1 03.05.19 Vågå kommune Rovviltnemnda Melding om oppstart -revisjon av 
forvaltningsplan for rovvilt i region 
3/Oppland 

  x 

2 08.05.19 Miljø-
direktoratet  

Rovviltnemnda Svar: prioriterte områder for uttak av 
jerv -region 3 

x   

3 14.05.19 Miljø-
direktoratet 

Lesja sau og geit Bestandsregistrering jerv x   

4 22.05.19 Ordfører i 
Ringebu/Arne 
Fossmo 

FM/rovvilt-
nemnda 

Vakttelefon, bemanning og varsling   x 

5 28.05.19 Aud Hove Miljødirektoratet Skadefelling bjørn x   

6 06.06.19 KLD Rovviltnemnda  Høringsbrev regional forvaltning m.m.   x 

7 06.06.19 KLD Rovviltnemnda  Høringsnotat regional forvaltning m.m.   x 

 
 
Sidsel Røhnebæk orienterte kort om FKT og økonomi. Tilnærmet alle FKT-søknader er nå behandlet, og 
det er gitt tilsagn om noe midler til akutte tiltak, i hovedsak ekstraordinært tilsyn. Men sammenlignet 
med vår/forsommer 2017 og 2018 har det vært få hendelser. 
 
I månedsskifte mai/juni ble årets informasjonsbrosjyrer om rovvilt og beitesesongen 2019 – felles for 
Hedmark og Oppland – sendt ut til om lag 2 200 småfeprodusenter i Innlandet.  
 
Riksrevisjonen vil legge fram sin evalueringsrapport om rovviltforvaltningen i Norge 18. juni 2019. 
  
Vedtak: Brev og orienteringer tas til etterretning 
 
 
19/19 Kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3/Oppland 2019/2020 
Harald Klæbo orienterte fra utsendt notat og sekretariatets forslag til vedtak. 
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Forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i region 
3/Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at jervebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte 
bestandsmålet for region 3 (regnet ut fra gjennomsnitt i perioden 2016-18), jf. oversikt av oktober 2018 
fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for 
lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.   

 
Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 10 dyr, hvorav maksimalt 4 hunndyr (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. 

 
Lisensområde B (utenfor jervesonen): Resten av fylket: 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. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt av rovviltnemnda.  
 
Vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i region 
3/Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at jervebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte 
bestandsmålet for region 3 (regnet ut fra gjennomsnitt i perioden 2016-18), jf. oversikt av oktober 2018 
fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote 
for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.   

 
Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 10 dyr, hvorav maksimalt 4 hunndyr 
(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. 

 
Lisensområde B (utenfor jervesonen): resten av fylket: 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. 
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Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i forbindelse med lisensfellingen. (jf. 
forskriftens § 15, siste ledd). Dette gjelder informasjon om gjenværende kvote og mottak av meldinger 
om påskutte og felte dyr via telefonsvarer (Fylkesmannens rovvilttelefon). 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, 
første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 
(rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1 og 3. Nemnda viser til sekretariatet sin innstilling når det gjelder 
bakgrunn og begrunnelse for vedtaket 
 
 
20/19 Kvote for lisensfelling bjørn 2019 
Nemnda vedtok enstemmig å utsette kvote for lisensfelling bjørn til uke 32, første uka av august. Det er 
viktig å få med skadebilde fra beitesesongen først. 
 
Vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3/Oppland vedtok enstemmig å utsette vedtak om kvote for lisensfelling bjørn 
til første uka i august. 
 
 
21/19 Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland – revisjonsarbeid og framlegg av arbeidsutkast. 
Harald Klæbo orienterte fra utsendt arbeidsutkast. Per dato er hele forvaltningsplanen gjennomgått med 
enkle forslag til revidering/vasking av tekst og statistikk m.m. Ny forskrift for forebyggende og 
konfliktdempende tiltak er skrevet inn.  
 
Nemnda diskuterte arbeidsdokumentet. Nemnda vil oppsummere med erfaringer og forventninger fram 
i tid med blant annet disse tema 

• Økende aktivitet av innvandrende ulv 

• Utviklingsprosjekter – mot beitedyr, mot bestandsovervåking, mot lisensfelling m.m. 

• Soneforvaltning/byrdefordeling 

• FKT-tiltak og styring av FKT-midler 

• Tamrein/villrein 
 
Vedtak: 
Sekretariatet skal legge fram et gjennomarbeidet høringsdokument til neste nemndsmøte 21. august 
 
 
22/19 Varslede høringer fra Klima- og miljødepartementet 
Klima- og miljødepartementet sendte 6. juni ut «Høringsnotat -forslag til endringer i 
naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst». Høringsnotatet 
omhandler 7 ulike tema, som også ble presentert for nemndene på møte på Gardermoen 2. mai. 
Høringsfrist er 1. oktober 2019. 
  

1. Ny fellingsmetode blir tillatt ved lisensfelling av jerv – bruk av kunstig lys og MMS-varsling 
2. Ved revisjon av rovviltnemndenes forvaltningsplaner skal også Landbruksdirektoratet uttale seg. 

Dette for bedre sikre nok landbruksfaglig kunnskap/oppnå den todelte målsettingen. 
3. Etablere en uavhengig klagenemnd som skal være tverrfaglig sammensatt og skal behandle alle 

klager på rovvilterstatning, klager på skadefellingsvedtak, klager på FKT-tiltak og omstillings-
vedtak. 

4. Færre rovviltregioner som en konsekvens av endring fra 19 fylker til 11 regioner. Det vil bli 
foreslått å gå fra dagens 8 rovviltregioner til 4 eller 5. Region 3/Oppland er foreslått som enten 
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sammenslått til Innlandet og Viken, evt. sammenslått til Innlandet, Viken, Vestfold, Telemark og 
Agder. 

5. Felles bestandsmål for store regioner 
6. Kommunene skal få rett til å klage på vedtak 
7. Tekst i nødvergebestemmelsen skal endres. KLD vil ta inn igjen vilkåret «må ansees påkrevd» og 

endre ordlyd fra «under direkte angrep» til «umiddelbart forestående angrep». 
 
Nenmda diskuterte forslagene. Det er store endringer som er under planlegging, spesielt om 
sammenslåing til 4, evt. 5 nemnder i Norge. Nemnda ønsker et eget møte i september for å diskutere 
høringsforslaget nærmere, evt. som et fellesmøte med rovviltnemnda i region 5.  
 
Vedtak: 
Rovviltnemnda vil ha eget møte om høringsforslagene i september. 
 
 
 

Neste møte i rovviltnemnda er 21. august, kl.10.00 -13.00 på Statens hus, Lillehammer. 
  


