
 

 

   
 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland – Møtereferat 22. januar 2023     
 

    

Møte innkalt av: Sekretariatet v/Statsforvalteren 

Møtedato og møtetid: 22. februar - kl. 08.15 – 08.30 

Møtested: Teams 

Møteleder: Hans Kristian Enge 

Møtereferent: Therese Ruud 

Deltakere fra 
rovviltnemnda 

Hans Kristian Enge, Hanne Velure, Bergljot Oldre, Anne Elisabeth 
Thoresen og Johannes Christian Wahl Gran 

Deltakere fra 
Statsforvalteren 

Therese Ruud 

 
 
Saksliste:  
Sak 02/23 Klagebehandling- Sak 01/23 Endringsvedtak- vilkår om å unnta familiegrupper 

gaupe fra kvotejakt 

 

Therese Ruud orienterte fra utsendt saksframlegg. 
 
Sekretariatets forslag til 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. 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 27.01.2023 i 
sak 1/23, og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. 
forvaltningsloven § 33, fjerde ledd. 
 
Rovviltnemnda vedtok sekretariatets innstilling enstemmig for pkt. 1 og med 4 mot 1 stemme for pkt. 2.  
 
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. 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 27.01.2023 i 
sak 1/23, og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. 
forvaltningsloven § 33, fjerde ledd. 
 
Sak 03/23 Klagebehandling- Sak 38/22 kvote og områder for kvotejakt på gaupe i region 

3/Oppland 

 
Therese Ruud orienterte fra utsendt saksframlegg. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Om rettslige forhold: 

Rovviltnemnda viser til at klagen har innkommet etter fristen. Klageren har rettslig klageinteresse.  

 

2. Nemndas klagebehandling: 

Klagene avvises med hjemmel i forvaltningsloven §29. 

 

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 

uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

 
Rovviltnemnda vedtok enstemmig sekretariatets innstilling.  
 
Vedtak: 
 

1. Om rettslige forhold: 

Rovviltnemnda viser til at klagen har innkommet etter fristen. Klageren har rettslig klageinteresse.  

 

2. Nemndas klagebehandling: 

Klagene avvises med hjemmel i forvaltningsloven §29. 

 

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest 

innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

 


