
   
 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland - møtereferat 18. juni 2021      

 

    

Møte innkalt av: Sekretariatet v/Statsforvalteren 

Møtedato og møtetid: 18. juni 2021 -fra kl. 09.00 -12.00 

Møtested: Digitalt møte/Teams 

Møteleder: Aud Hove 

Møtereferent: Benedicte Broderstad og Therese Ruud 

Deltakere fra 
rovviltnemnda 

Aud Hove, Kari Anne Jønnes, Hans Kristian Enge og Johannes Wahl 
Gran.  
Anne Elisabeth Thoresen hadde meldt forfall og varamedlem Erik S. 
Winther møtte. 
Kari Anne Jønnes hadde også meldt forfall og varamedlem Hanne 
Velure deltok fra 09:45. 

Deltakere fra 
Statsforvalteren 

Benedicte Broderstad, Therese Ruud, Julie Slettetveit  

Tilhørere: Brit Helene Villand Lindheim/Mattilsynet, Jonny Mathisen/OSG, 
Kristina Hegge/Innlandet bondelag, Esben Bøe og Ole Knut 
Steinset/SNO 

 
 
Åpen post kl. 09.00 -09.15 
Innlegg ved Kristina Hegge/Innlandet Bondelag  
 
Saksliste: 
18/21 Ny kvote for betinget skadefelling av gaupe 
Benedicte Broderstad orienterte kort om nytt vedtak for betinget skadefelling på gaupe som ble gjort via 
mail lørdag 5. juni. Det ble enstemmig vedtatt en kvote på 1 dyr.  
 
19/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
 20/21 Orienteringer  
Benedicte Broderstad orienterte kort fra korrespondanselista. 
 
 Korrespondanseliste 5. mai – 18. juni 2021 

Dato Fra Til Tema Til 
orien-
tering 

Utført/ 
besvar
t 

Til 
opp-
følging 

11.05.2
1 

Rovviltnemn
da i region 5 

Rovvil-
tnemnda i 
region 3 og 6 

Dialogmøte i forbindelse med 
rullering av forvalltningsplan for 
rovvilt i region 5 – 11.aug 2021 
kl. 13.00 -15.00 

    x 

20.05.2
1 

KLD Innlandet 
fylkes-
kommune 

Oppnevning av nytt medlem til 
rovviltnemnda i 
forvaltningsregion 3/Oppland 

x     
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08.06.2
1 

Innlandet 
bondelag, 
Oppland 
bonde- og 
småbrukerla
g og Oppland 
Sau og Geit 

Rovvilt-
nemnda i 
region 3 

Reduksjon av antall ynglende 
gauper i rovviltregion 3 

    x 

 
 
Benedicte Broderstad orienterte om status rovvilt og beitesesong.  
Miljødirektoratet iverksatte skadefelling på en gaupe i Øyer, etter dokumenterte skader. Gaupa ble felt 
30.mai. 
En ulv ble dokumentert på video i Hunndalen 31. mai, den har foreløpig ikke blitt dokumentert andre 
steder i etterkant. Det har ikke blitt dokumentert tap til ulv i region 3 hittil i beitesesongen. 
Det har vært noe bjørneaktivitet I Gudbrandsdalen fra Ringebu til Dovre i perioden 10.mai til 4.juni. 
Første dokumenterte skade oppsto i Vågå 5. juni, det ble iverksatt skadefelling 6. juni. Bjørnen ble felt i 
påberopt nødverge natt til 7.juni.  
Det er foreløpig to dokumenterte jerveskader i Dovre kommune.  
Det er foreløpig dokumentert skader fra kongeørn i Lom og Øystre Slidre.  
 
Therese Ruud orienterte om FKT/Økonomi. Per dato er tilnærmet alle FKT-søknader behandlet, men 

noen få søknader vil bli behandlet til høsten når vi har oversikt over økonomien etter årets beitesesong. 

Det er tre prosjekter som vil bli gjennomført, da på tapsavklaringsporsjekt i både Øyer og Lesjaskog. I 

tillegg vil Skjåk kommune jobbe med praktiske utfordringer knyttet til planlagt tidligsanking. 

Informasjonsbrosjyre er sendt ut og den ligger også på hjemmesiden til nemnda.  

 
Vedtak: Orienteringer er tatt til etterretning. 
 
21/21 Kvote lisensfelling jerv 
 
Julie Slettetveit orienterte fra utsendt saksframlegg. Sekretariatets 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 årene 2018-20, jf. oversikt av oktober 2020 samt 
oppdatert bestandsstatus i januar 2021 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 12 dyr, hvorav maksimalt 5 hunndyr (uavhengig 
av alder) innenfor jervesona. Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den 
geografiske differensieringen i forvaltningsplanen: 
Lisensområde A: 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 hunndyr  

 
Lisensområde B: resten av fylket: 5 dyr      

 
2 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden. 
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Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden 
skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 

 
Statsforvalteren 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 (Statsforvalterens 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. 
 
Erik S. Winther vil ha større kart i sakspapirene.  
 
Aud Hove mener kvota bør økes, dette med bakgrunn i at bestanden vokser ut fra en bestand som 
allerede er for stor. Viktig å signalisere at vi ønsker en regulering.  Nemnda har brukt mye tid på å 
signalisere til Miljødirektoratet at det må gjøres ekstraordinære uttak denne vinteren, noe som ga 
resultater i to hiuttak. Mener at en økning i kvota ikke vil påvirke økosystemet eller artens utvikling i 
region 3.  
 
Johannes Wahl Gran: Klarer ikke helt å se at et høyere kvote gjør det mer realistisk å nå ønsket uttak, 
spesielt siden vi uansett aldri når kvota.  
 
Aud Hove foreslår å øke kvota til 15 dyr.  
 
Erik S. Winther foreslår følgende fordeling; 8 jerv i jerveprioritert område, hvor av 8 hunndyr. 7 dyr i 
beiteprioritert område. Begrunnelsen for dette er stor nødvendighet av å regulere bestanden kraftigere 
også i jerveprioriterte områder.  
  
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 årene 2018-20, jf. oversikt av oktober 2020 samt 
oppdatert bestandsstatus i januar 2021 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Nemnda har således 
myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.   
 
Rovviltnemnda vil også påpeke at region 3 har ligget godt over bestandsmålet for jerv over mange år og 
det er stor variasjon over uttak ved lisensfelling. Dette gjør at forvaltninga av bestanden er en utfordring 
og bestanden øker år for år.   

 
Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 15 dyr, hvorav maksimalt 8 hunndyr 
(uavhengig av alder) innenfor jervesona. Rovviltnemnda mener at vi må få en sterkere regulering av 
bestanden for å oppnå den tosidige målsetningen og setter derfor hunndyr-kvoten såpass høyt. Det 
åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den geografiske differensieringen i 
forvaltningsplanen: 
 
Lisensområde A: 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 
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kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne 
følges til grensa mot region 5/Hedmark: 8 dyr/8 hunndyr  

 
Lisensområde B: resten av region 3: 7 dyr      

 
 

Eventuelle endringer av områdegrenser underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med 
leder av nemnda. 

 
Statsforvalteren 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 (Statsforvalterens 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. 
 
 
22/21 Rapport NINA/NIBIO  
Nemnda har fått en skriftlig oppsummering av orienteringen fra Inger Hansen/NiBIO på nemndsmøte 5. 
mai, i tillegg noen kulepunkt fra diskusjonen etter orienteringen på møtet 5. mai, samt tema som ble 
diskutert på møtet 18. juni.  
Nemnda endrer følgene punkt (kursiv): 
 
Etter orienteringen fra NIBIO var det spørsmål og refleksjoner fra medlemmene i rovviltnemnda: 

• Er det vellykket måloppnåelse (reduserte tap) når beitedyra er borte? Dette gjelder i 

hovedsak for soner prioritert for ulv og bjørn, og nemnda er bekymra for at dette også er 

hovedmål i jerve- og gaupesona. 

• Gjennomgangen av rapporten omhandlet få vurderinger av tiltak innenfor jerve- og 

gaupesone 

• Rapporten har ingen refleksjoner rundt ynglinger av jerv over bestandsmål og kvoter som 

ikke blir tatt ut, eller behov for skadefelling eller ekstraordinære uttak opp mot måloppnåelse i 

FKT-midler.  

• Bruk av elektronisk overvåking har økt mye de siste årene – rapporten har få refleksjoner 

rundt bruk av økt informasjon fra radiobjeller kombinert med tilsyn, beredskap m.m. 

• Lisensfelling og skadefelling – savner omtale/evaluering av prosjekter for økt effektivitet 

• Rovviltnemnda i region 3 er opptatt av å benytte beiteressursene i størst mulig grad – og 

dette skal forvaltningen være med på å sikre. I forvaltningsplanen står det at «Tiltak som 

skiller bufe og rovdyr i de mest skadeutsatte områder i beitesesongen kan benyttes, men da 

som et akutt tiltak» 

• Region 3 ligger i randsone til ulve- og bjørnesoner, og streifdyr kan gjøre stor skade. 

• Rovviltnemnda i region 3 mener at målrettede uttak i områder der det over fleire år er større 

skader også må sees i sammenheng med FKT-midler for å kunne oppnå den todelte målsetningen. 

• Rovviltnemnda i region 3 vil også poengtere at alt lovverk må hensyntas i rovviltforvaltninga, også 

med tanke på dyrevernslova. Det må forvaltes på en slik måte at dyr ikke skal lide og det er et 

offentlig ansvar å sikre den tosidige målsettingen. 

• Det står i rapporten at «Totalt sett er antall frittgående sau på utmarksbeite i disse områdene 

sterkt redusert og tapstallene har gått ned. Slik sett er måloppnåelsen for FKT-ordningen god 

innenfor ulve- og bjørneprioriterte områder.» Rovviltnemnda i region 3 er tydelige på at for vår 
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region er det ikke en god måloppnåelse for FKT-midler om frittgående sau på utmarksbeite blir 

sterkt redusert! 

• Rovviltnemnda vil påpeke at når det blir mindre eller svært lite sau på utmarksbeite på grunn av 

store tap i noen år, så går sauetapet ned og dette påvirker tapsstatistikken. 

• Hvordan blir rapporten fulgt opp? 

 
Vedtak: Aud oversender endringsforslag i nytt notat til nemnda, og endelig utkast blir sendt 
sekretariatet slik at det kommer inn i referatet.  
 
23/21 Seminar om gaupe og gaupeforvaltning haust 2021 
Rovviltnemnda i region 3 ønsker å gjennomføre et seminar om gaupe og gaupeforvaltning høsten 2021, 
helst som en fysisk samling. Sekretariatet må legge fram en programskisse på neste nemndsmøte. 

7- 8. oktober er datoer som blir sjekket mot region 2. Aud Hove mener vi fortrinnsvis bør få til seminar 
8.oktober, og ønsker et fysisk møte. Sekretariatet har diskutert at Gjøvik kan være et alternativ,  men at 
det også streames slik at flest mulig kan få det med seg. 

Drøfting av grense- endring av rovviltregion, bør være en programpost.   

Vedtak: Orienteringer er tatt til etterretning. 
 

24/12 Nemndstur 19-20 august 

• Nemndsmøte med tur 19./20. august er foreslått til Ringebufjellet/Stor-Elvdal og område med 
felles korridor for jerv. 

• Bra oppslutning fra region 5 om deltakelse på studietur 

• Mål å invitere så bredt vi klarer, slik at representanter fra landbrukskontoret og beitebrukere i 
Stor- Elvdal og Ringebu blir med på både befaring til Storfjellet og Ramshytta. 

• Nemnda vil i utgangspunktet overnatte, men Hans Kristian og Erik melder fra nærmere. Kari 
Anne må sjekkes direkte.   

 
 
Vedtak: Orienteringer er tatt til etterretning. 
 
25/21 Eventuelt 
 
 
Neste møte i rovviltnemnda blir 20. august 2021. 
 
2 timer forberedelsestid og 3 timer møtetid. 
 
 


