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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark –  

25. mars 2015 

 
Tid og sted: Kl. 11:30-15:20, Statens hus, Hamar 
 
Til stede: 
Fra nemnda: 
Arnfinn Nergård, Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson, Kjell Arne Hanssen 
 
Forfall: Reidar Åsgård, Tone Coucheron 
 
Fra sekretariatet: 
Thomas Olstad, Julie Gaukerud Sørby, Ståle Sørensen 
 
Tilhørere:  
 
Referent: S. Sørensen 
********************************************************************************** 
 

 
Sak 1/15 Definisjon av soneavgrensning i forvaltningsplan for rovvilt i 
Hedmark  
 
Sekretariatets innstilling til vedtak: 
 
Rovviltnemnda viser til forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark vedtatt den 10. januar 2014. 
I forvaltningsplanen er fylket delt inn i to soner (grønn sone og blå sone), i tillegg til en egen 
avgrensning av forvaltningsområdet for ynglende ulv. Soneinndelingen er vist på kart på side 
20 i forvaltningsplanen. Det er ikke gitt noen tekstlig definisjon av grensene for 
soneinndelingen i forvaltningsplanen.  
Rovviltnemnda vedtar følgende definisjon av avgrensningen av grønn og blå sone i 
forvaltningsplanen: 
 
Grønn sone: 
Følgende kommuner inngår i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, 
Løten, Stange og Nord-Odal kommuner.  
I tillegg inngår de deler av Rendalen, Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger 
vest for Glomma. I Stor-Elvdal kommune inngår den delen av kommunene som ligger vest for 
Glomma og Nord for Atna elv/ Atnsjøen samt den delen som ligger vest for Glomma og sør 
for Imsa. Videre inngår den delen av Engerdal kommune som ligger nord og øst for følgende 
grense: Fra riksgrensen og vestover langs rv 218 til Femundsenden, videre langs Femunden til 
Gløta og etter denne til Isteren. Videre nordover langs sjøens vestside til Isterens nordende i 
Bjørnfjordvika, derfra over til Jonasodden. Videre nordover langs vestsiden av Femunden til 
grensen til Os kommune. 
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Blå sone:  
Følgende kommuner inngår i sin helhet: Sør-Odal, Eidskog, Kongsvinger, Grue og Trysil.  
I tillegg inngår de deler av Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger øst for 
Glomma, samt den delen av Stor-Elvdal kommune som ligger sør for Atna elv/Atnsjøen og 
nord for Imsa på vestsiden av Glomma. Videre inngår den delen av Engerdal kommune som 
ligger sør og vest for følgende grense: Fra riksgrensen og vestover langs rv 218 til 
Femundsenden, videre langs Femunden til Gløta og etter denne til Isteren. Videre nordover 
langs sjøens vestside til Isterens nordende i Bjørnfjordvika, derfra over til Jonasodden. Videre 
nordover langs vestsiden av Femunden til grensen til Os kommune. 
 
 
Rovviltnemndas behandling: 
 
Rovviltnemnda vedtok enstemmig sekretariatets forslag. 

 
 
Rovviltnemndas vedtak: 
 

Rovviltnemnda viser til forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark vedtatt den 10. januar 2014. 
I forvaltningsplanen er fylket delt inn i to soner (grønn sone og blå sone), i tillegg til en egen 
avgrensning av forvaltningsområdet for ynglende ulv. Soneinndelingen er vist på kart på side 
20 i forvaltningsplanen. Det er ikke gitt noen tekstlig definisjon av grensene for 
soneinndelingen i forvaltningsplanen.  
Rovviltnemnda vedtar følgende definisjon av avgrensningen av grønn og blå sone i 
forvaltningsplanen: 
 
Grønn sone: 
Følgende kommuner inngår i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, 
Løten, Stange og Nord-Odal kommuner.  
I tillegg inngår de deler av Rendalen, Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger 
vest for Glomma. I Stor-Elvdal kommune inngår den delen av kommunene som ligger vest 
for Glomma og Nord for Atna elv/ Atnsjøen samt den delen som ligger vest for Glomma og 
sør for Imsa. Videre inngår den delen av Engerdal kommune som ligger nord og øst for 
følgende grense: Fra riksgrensen og vestover langs rv 218 til Femundsenden, videre langs 
Femunden til Gløta og etter denne til Isteren. Videre nordover langs sjøens vestside til 
Isterens nordende i Bjørnfjordvika, derfra over til Jonasodden. Videre nordover langs 
vestsiden av Femunden til grensen til Os kommune. 
 
Blå sone:  
Følgende kommuner inngår i sin helhet: Sør-Odal, Eidskog, Kongsvinger, Grue og Trysil.  
I tillegg inngår de deler av Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger øst for 
Glomma, samt den delen av Stor-Elvdal kommune som ligger sør for Atna elv/Atnsjøen og 
nord for Imsa på vestsiden av Glomma. Videre inngår den delen av Engerdal kommune som 
ligger sør og vest for følgende grense: Fra riksgrensen og vestover langs rv 218 til 
Femundsenden, videre langs Femunden til Gløta og etter denne til Isteren. Videre nordover 
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langs sjøens vestside til Isterens nordende i Bjørnfjordvika, derfra over til Jonasodden. 
Videre nordover langs vestsiden av Femunden til grensen til Os kommune. 

 
 
 
 

Sak 2/15 
 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark i 2015.  

 Anmodning om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i 
Hedmark i 2015.  

 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av gaupe i Hedmark i 2015.  
 
 

Sekretariatets innstilling til vedtak: 
 
Vedtak 1: Kvote for betinget skadefelling av jerv 
Rovviltnemndas vedtak fattes med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b, jf. 
rovviltforskriften § 8, jf. også §§ 4 og 7. 
 
Rovviltnemnda viser til den nasjonale målsettingen om fem årlige ynglinger av jerv i Hedmark. 
Nemnda anser at jervebestanden ligger over bestandsmålet, og at nemnda har myndighet til å fatte 
vedtak om kvote for skadefelling av jerv.  
 
For å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein forårsaket av jerv anser rovviltnemnda at det 
er behov for en kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark.  
 
Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige 
vitenskapelige kunnskapen om jervens bestandsstatus og -utvikling i Hedmark, jf. § 8. Nemnda viser 
til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte skadefellingskvoten på seks jerver ikke vil 
påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning, jf. § 10. Forvaltningsplanen for 
rovvilt i Hedmark vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle fellingstillatelser, jf. også 
rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. Gjennom denne differensierte forvaltningen er hensynet til lokalisering i 
naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemnda anser ikke at §§ 9 og 11 er relevant i denne 
sammenheng. 
 
Det fastsettes en kvote på seks jerver for betinget skadefelling. 
 
Vedtak 2: Anmodning om kvote for betinget skadefelling av bjørn og åpning for lisensfelling 
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om tre årlige ynglinger av brunbjørn i Hedmark. 
Nemnda anser at bestanden av brunbjørn ligger under det regionale bestandsmålet og også under 
grensen på 10 ynglinger nasjonalt, og at nemnda ikke har myndighet til å fatte vedtak om kvote for 
betinget skadefelling eller lisensfelling av brunbjørn i 2015, jf. rovviltforskriften § 8, jf. også §§ 4 og 7.  
 
For å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein forårsaket av brunbjørn anser rovviltnemnda 
at det er behov for en kvote for betinget skadefelling i Hedmark.  Nemnda har fått forelagt den siste 
tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om brunbjørnens bestandsstatus og -utvikling i Hedmark.  
 
Nemnda viser til rovviltforlikets føringer om brunbjørnbestandens størrelse, og videre til 
sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte skadefellingskvoten på fire bjørner ikke vil 
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påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning. Det vises her også til at 
bestanden i Hedmark er en del av den svenske delbestanden. 
 
Forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle 
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9.  
 
Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om å fatte et vedtak om kvote for betinget skadefelling av 
brunbjørn i Hedmark i 2015. Nemnda anbefaler en kvote på fire brunbjørner.  
 
Rovviltnemnda viser til at det i en del prioriterte beiteområder i Hedmark årlig er omfattende skader 
forårsaket av brunbjørn. Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om å åpne for lisensfelling av 
brunbjørn i Hedmark på eventuell gjenværende skadefellingskvote til høsten. Nemnda anser at det 
maksimalt kan felles fire brunbjørner totalt ved skadefelling og lisensfelling i Hedmark.  
 
Rovviltnemnda viser til ny forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark, og anbefaler at 
lisensfellingsområdet for bjørn avgrenses til grønn sone, samt blå sone vest for Glomma i Stor-Elvdal. 
 
I dette området inngår følgende kommuner i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, 
Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner. I tillegg inngår de deler av kommunene Åsnes, Våler, 
Elverum, Åmot, Rendalen og Stor-Elvdal som ligger vest for Glomma, samt den delen av Engerdal 
kommune som ligger nord og øst for følgende grense: Fra riksgrensen og vestover langs rv 218 til 
Femundsenden, videre langs Femunden til Gløta og etter denne til Isteren. Videre nordover langs 
sjøens vestside til Isterens nordende i Bjørnfjordvika, derfra over til Jonasodden. Videre nordover 
langs vestsiden av Femunden til grensen til Os kommune. 
 
Vedtak 3: Anmodning om kvote for betinget skadefelling av gaupe 
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om 10 årlige ynglinger av gaupe i Hedmark. 
Nemnda anser at bestanden av gaupe ligger under det regionale bestandsmålet, og at nemnda ikke 
har myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling av gaupe i 2014, jf. rovviltforskriften §§ 8, 
jf. også §§ 4 og 7.  
 
For å forebygge skader på husdyr og tamrein forårsaket av gaupe anser rovviltnemnda at det er 
behov for en kvote for betinget skadefelling i Hedmark. Nemnda har fått forelagt den siste 
tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus og -utvikling i Hedmark.  
 
Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte skadefellingskvoten på to 
gauper ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning.  
 
Forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle 
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9.  
 
Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet til å fatte et vedtak om kvote for betinget skadefelling av 
gaupe i Hedmark. Nemnda anbefaler en kvote på to gauper. 
 
 

Rovviltnemndas behandling: 
 
Vedtak 1: Kvote for betinget skadefelling jerv: Bestanden av jerv i Hedmark er vesentlig større enn 
bestandsmålet, og jerv har i enkelte områder gitt store problemer i beitesesongen. Ekstraordinært 
uttak av jerv i løpet av våren skal belastes kvota, og det er derfor nødvendig at kvota settes slik at 
den tar høyde for dette. 
Arnfinn Nergård fremmet forslag om å øke kvoten til 10 dyr. 
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Rovviltnemnda vedtok enstemmig forslaget fra Arnfinn Nergård. 
 
Vedtak 2:  
Rovviltnemnda vedtok enstemmig forslaget fra sekretariatet 
 
Vedtak 3: 
Rovviltnemnda vedtok enstemmig forslaget fra sekretariatet 
 
 

Rovviltnemndas vedtak: 
 

Vedtak 1: Kvote for betinget skadefelling av jerv 
Rovviltnemndas vedtak fattes med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b, jf. 
rovviltforskriften § 8, jf. også §§ 4 og 7. 
 
Rovviltnemnda viser til den nasjonale målsettingen om fem årlige ynglinger av jerv i Hedmark. 
Nemnda anser at jervebestanden ligger over bestandsmålet, og at nemnda har myndighet til å fatte 
vedtak om kvote for skadefelling av jerv.  
 
For å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein forårsaket av jerv anser rovviltnemnda at det 
er behov for en kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark.  
 
Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige 
vitenskapelige kunnskapen om jervens bestandsstatus og -utvikling i Hedmark, jf. § 8.  
 
Nemnda viser til at bestanden av jerv i Hedmark er vesentlig større enn bestandsmålet, og jerv har i 
enkelte områder gitt store problemer i beitesesongen. Ekstraordinært uttak av jerv i løpet av våren 
skal belastes kvota, og det er derfor nødvendig at kvota settes slik at den tar høyde for dette. 
Nemnda anser derfor at en skadefellingskvote på ti jerver ikke vil påføre bestanden irreversibel skade 
eller en for stor samlet belastning, jf. § 10. 
 
Forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle 
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. Gjennom denne differensierte forvaltningen 
er hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemnda anser ikke at §§ 9 og 
11 er relevant i denne sammenheng. 
 
Det fastsettes en kvote på ti jerver for betinget skadefelling. 
 
Vedtak 2: Anmodning om kvote for betinget skadefelling av bjørn og åpning for lisensfelling 
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om tre årlige ynglinger av brunbjørn i Hedmark. 
Nemnda anser at bestanden av brunbjørn ligger under det regionale bestandsmålet og også under 
grensen på 10 ynglinger nasjonalt, og at nemnda ikke har myndighet til å fatte vedtak om kvote for 
betinget skadefelling eller lisensfelling av brunbjørn i 2015, jf. rovviltforskriften § 8, jf. også §§ 4 og 7.  
 
For å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein forårsaket av brunbjørn anser rovviltnemnda 
at det er behov for en kvote for betinget skadefelling i Hedmark.  Nemnda har fått forelagt den siste 
tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om brunbjørnens bestandsstatus og -utvikling i Hedmark.  
 
Nemnda viser til rovviltforlikets føringer om brunbjørnbestandens størrelse, og videre til 
sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte skadefellingskvoten på fire bjørner ikke vil 
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påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning. Det vises her også til at 
bestanden i Hedmark er en del av den svenske delbestanden. 
 
Forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle 
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9.  
 
Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om å fatte et vedtak om kvote for betinget skadefelling av 
brunbjørn i Hedmark i 2015. Nemnda anbefaler en kvote på fire brunbjørner.  
 
Rovviltnemnda viser til at det i en del prioriterte beiteområder i Hedmark årlig er omfattende skader 
forårsaket av brunbjørn. Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om å åpne for lisensfelling av 
brunbjørn i Hedmark på eventuell gjenværende skadefellingskvote til høsten. Nemnda anser at det 
maksimalt kan felles fire brunbjørner totalt ved skadefelling og lisensfelling i Hedmark.  
 
Rovviltnemnda viser til ny forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark, og anbefaler at 
lisensfellingsområdet for bjørn avgrenses til grønn sone, samt blå sone vest for Glomma i Stor-Elvdal. 
 
I dette området inngår følgende kommuner i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, 
Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner. I tillegg inngår de deler av kommunene Åsnes, Våler, 
Elverum, Åmot, Rendalen og Stor-Elvdal som ligger vest for Glomma, samt den delen av Engerdal 
kommune som ligger nord og øst for følgende grense: Fra riksgrensen og vestover langs rv 218 til 
Femundsenden, videre langs Femunden til Gløta og etter denne til Isteren. Videre nordover langs 
sjøens vestside til Isterens nordende i Bjørnfjordvika, derfra over til Jonasodden. Videre nordover 
langs vestsiden av Femunden til grensen til Os kommune. 
 
Vedtak 3: Anmodning om kvote for betinget skadefelling av gaupe 
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om 10 årlige ynglinger av gaupe i Hedmark. 
Nemnda anser at bestanden av gaupe ligger under det regionale bestandsmålet, og at nemnda ikke 
har myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling av gaupe i 2014, jf. rovviltforskriften §§ 8, 
jf. også §§ 4 og 7.  
 
For å forebygge skader på husdyr og tamrein forårsaket av gaupe anser rovviltnemnda at det er 
behov for en kvote for betinget skadefelling i Hedmark. Nemnda har fått forelagt den siste 
tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus og -utvikling i Hedmark.  
 
Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte skadefellingskvoten på to 
gauper ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning.  
 
Forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle 
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9.  
 
Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet til å fatte et vedtak om kvote for betinget skadefelling av 
gaupe i Hedmark. Nemnda anbefaler en kvote på to gauper. 
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Sak 3/15 Satser for gjennomføring av tidligsanking, hjemmebeite og gjerding i 
2015: 
 

Sekretariatets innstilling til vedtak: 
 
Rettslig grunnlag: 
Saken er behandlet etter ’Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 
konfliktdempende tiltak’ fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013. 
 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinje ved 
utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd (…). 
Rovviltnemnda viser til at tiltaket/tiltakene er rettet mot hold av sau, og anser at tiltakene ikke 
direkte berører naturmangfoldet, eller berører dette på en negativ måte. Prinsippene i nml §§ 8 -12 er 
derfor ikke vurdert nærmere. 
 
Begrunnelse for vedtaket: 
Rovviltnemnda i Hedmark mener at å sikre minst mulig tap av husdyr til rovvilt har høyest prioritet. 
Tilskuddsmidlene må benyttes kostnadseffektivt. Fastsetting av satser for enkelttiltak gjøres ut fra en 
helhetlig vurdering av den totale utnyttelsen av budsjettet og ses i forhold til muligheten for 
gjennomføring av andre typer tiltak.  
 
Satsen for tidlig sanking skal dekke kostnadene for vinterfôret som blir brukt i den perioden som 
dyrene går hjemme i stedet for på utmarksbeite.  
 
Satsen for gjerding tar utgangspunkt i standard for tilskudd til elektriske gjerder og skal gi en 
tilfredsstillende dekning for kostnadene knyttet til materiell og arbeid med oppsetting av gjerde, samt 
noe lettere planering. Satsen gjelder for mindre inngjerdingsprosjekter hos enkeltbrukere. I tilfeller 
der det kun er gjennomført en forbedring av eksisterende gjerde, eksempelvis forsterkning av 
eksisterende sauegjerde med strøm, vil tilskuddet pr. meter gjerde bli redusert. 
 
Vedtak: 
Satsen for hjemmebeite settes til kr. 750,- pr. beitedyr i 2015. Det gis kun tilskudd til dyr som normalt 
skulle ha beitet på utmarksbeite. 
 
Satsen for tilskudd til tidlig sanking fastsettes til kr. 6,- pr. dyr og dag. Det gis ikke tilskudd til dyr som 
sankes ned fra utmarksbeite etter den 10. september.  
 
Satsen for tilskudd til gjerding (inkl. oppsetting, rydding av trasé og utkjøring av materiell, ekskl. 
mva.) settes til kr. 60,- pr. meter i 2015. 
 
Vedtaket er en forskrift og kan ikke påklages, jf fvl § 2 c, jf. § 28 (vedtak som kan påklages). 
 
 

Rovviltnemndas behandling: 
 
Rovviltnemnda vedtok enstemmig sekretariatets forslag. 
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Rovviltnemndas vedtak: 
 

Rettslig grunnlag: 
Saken er behandlet etter ’Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 
konfliktdempende tiltak’ fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013. 
 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinje ved 
utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd (…). 
Rovviltnemnda viser til at tiltaket/tiltakene er rettet mot hold av sau, og anser at tiltakene ikke 
direkte berører naturmangfoldet, eller berører dette på en negativ måte. Prinsippene i nml §§ 8 -12 
er derfor ikke vurdert nærmere. 
 
Begrunnelse for vedtaket: 
Rovviltnemnda i Hedmark mener at å sikre minst mulig tap av husdyr til rovvilt har høyest prioritet. 
Tilskuddsmidlene må benyttes kostnadseffektivt. Fastsetting av satser for enkelttiltak gjøres ut fra en 
helhetlig vurdering av den totale utnyttelsen av budsjettet og ses i forhold til muligheten for 
gjennomføring av andre typer tiltak.  
 
Satsen for tidlig sanking skal dekke kostnadene for vinterfôret som blir brukt i den perioden som 
dyrene går hjemme i stedet for på utmarksbeite.  
 
Satsen for gjerding tar utgangspunkt i standard for tilskudd til elektriske gjerder og skal gi en 
tilfredsstillende dekning for kostnadene knyttet til materiell og arbeid med oppsetting av gjerde, 
samt noe lettere planering. Satsen gjelder for mindre inngjerdingsprosjekter hos enkeltbrukere. I 
tilfeller der det kun er gjennomført en forbedring av eksisterende gjerde, eksempelvis forsterkning av 
eksisterende sauegjerde med strøm, vil tilskuddet pr. meter gjerde bli redusert. 
 
Vedtak: 
Satsen for hjemmebeite settes til kr. 750,- pr. beitedyr i 2015. Det gis kun tilskudd til dyr som normalt 
skulle ha beitet på utmarksbeite. 
 
Satsen for tilskudd til tidlig sanking fastsettes til kr. 6,- pr. dyr og dag. Det gis ikke tilskudd til dyr som 
sankes ned fra utmarksbeite etter den 10. september.  
 
Satsen for tilskudd til gjerding (inkl. oppsetting, rydding av trasé og utkjøring av materiell, ekskl. 
mva.) settes til kr. 60,- pr. meter i 2015. 
 
Vedtaket er en forskrift og kan ikke påklages, jf fvl § 2 c, jf. § 28 (vedtak som kan påklages). 

 
 
 

Sak 4/15 Tilskudd til forebyggende tiltak innenfor sør-samisk tamreindrift: 
 

Sekretariatets innstilling til vedtak: 
 
Rettslig grunnlag: 
Saken er behandlet etter ’Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 
konfliktdempende tiltak’ fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013. 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinje ved 
utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd (…). 
Rovviltnemnda viser til at tiltaket/tiltakene er rettet mot hold av beitedyr, og anser at tiltakene ikke 
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direkte berører naturmangfoldet, eller berører dette på en negativ måte. Prinsippene i nml §§ 8-12 er 
derfor ikke vurdert nærmere. 
 
Begrunnelse for vedtaket: 
Rovviltnemnda i Hedmark mener at å sikre minst mulig tap av husdyr til rovvilt har høyest prioritet 
ved fordeling av midler. Tiltak som er effektive mht. å redusere tap må prioriteres på bekostning av 
tiltak som har usikker eller liten dokumentert skadeforebyggende effekt. Tilskuddsmidlene må 
benyttes kostnadseffektivt, og det må settes av tilstrekkelig med beredskapsmidler til gjennomføring 
av akutte forebyggende tiltak. Sør-samisk tamreindrift innebærer utmarksbeite gjennom hele året, og 
er derigjennom spesielt utsatt for rovviltskader. 
 
Vedtak: 
Den regionale rovviltnemnda i Hedmark setter av inntil kr 50 000,- til skadeforebyggende tiltak i den 
sør-samiske tamreindrifta. 
 
Vedtaket er en forskrift og kan ikke påklages, jf fvl § 2 c, jf. § 28. 
 
 

Rovviltnemndas behandling: 
 
Representanten Mortensson fratrådte under behandling av denne saken. 
 
Rovviltnemnda samlet seg om et omforent forslag på en ramme på kr 75 000,- til forebyggende tiltak 
innenfor sørsamisk tamreindrift. 
 
 

Rovviltnemndas vedtak: 
 

Rettslig grunnlag: 
Saken er behandlet etter ’Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 
konfliktdempende tiltak’ fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013. 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinje ved 
utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd (…). 
Rovviltnemnda viser til at tiltaket/tiltakene er rettet mot hold av beitedyr, og anser at tiltakene ikke 
direkte berører naturmangfoldet, eller berører dette på en negativ måte. Prinsippene i nml §§ 8-12 
er derfor ikke vurdert nærmere. 
 
Begrunnelse for vedtaket: 
Rovviltnemnda i Hedmark mener at å sikre minst mulig tap av husdyr til rovvilt har høyest prioritet 
ved fordeling av midler. Tiltak som er effektive mht. å redusere tap må prioriteres på bekostning av 
tiltak som har usikker eller liten dokumentert skadeforebyggende effekt. Tilskuddsmidlene må 
benyttes kostnadseffektivt, og det må settes av tilstrekkelig med beredskapsmidler til gjennomføring 
av akutte forebyggende tiltak. Sør-samisk tamreindrift innebærer utmarksbeite gjennom hele året, 
og er derigjennom spesielt utsatt for rovviltskader. 
 
Vedtak: 
Den regionale rovviltnemnda i Hedmark setter av inntil kr 75 000,- til skadeforebyggende tiltak i den 
sør-samiske tamreindrifta. 
 
Vedtaket er en forskrift og kan ikke påklages, jf fvl § 2 c, jf. § 28. 
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Sak 5/15 Fordeling av midler til ulike typer forebyggende og 
konfliktdempende tiltak i 2015: 
 
Sekretariatets innstilling til vedtak: 
 
Rettslig grunnlag: 
Saken er behandlet etter ’Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 
konfliktdempende tiltak’ fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013. 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinje ved 
utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd (…). 
Rovviltnemnda viser til at tiltaket/tiltakene er rettet mot hold av beitedyr, og anser at tiltakene ikke 
direkte berører naturmangfoldet, eller berører dette på en negativ måte. Prinsippene i nml §§ 8-12 er 
derfor ikke vurdert nærmere. 
 
Begrunnelse for vedtaket: 
Rovviltnemnda i Hedmark mener at å sikre minst mulig tap av husdyr til rovvilt har høyest prioritet 
ved fordeling av midler. Tiltak som er effektive mht. å redusere tap må prioriteres på bekostning av 
tiltak som har usikker eller liten dokumentert skadeforebyggende effekt. Tilskuddsmidlene må 
benyttes kostnadseffektivt, og det må settes av tilstrekkelig med beredskapsmidler til gjennomføring 
av akutte forebyggende tiltak.  
 
Vedtak: 
Den regionale rovviltnemnda i Hedmark fordeler den foreløpige budsjettrammen på kr. 13,-  mill. på 
følgende ulike typer forebyggende og konfliktdempende tiltak: 
 

Kap. 1420 post 73, Forebyggende 
tiltak 

Forbruk 
2013 

Budsjett 
2014 

Forbruk 
2014 

Budsjett 
2015 

Ekstraordinært tilsyn 234 000 300 000 203 000 225 000 

Akutte tiltak 278 364 800 000 1 413 948 800 000 
Forsinket slipp på beite 23 076 100 000 6 860   

Akutt tidlig sanking/hjemmebeite 255 288 700 000 1 407 088   

Forberedt tidlig sanking 2 635 328 2 800 000 2 927 969 2 300 000 

Utvidet tilsyn i komb. m tidl. 
sanking 582 000 600 000 572 000 500 000 

Hjemmebeite  5 135 690 4 200 000 3 964 000 5 075 000 

Flytting av sau 881 613 1 400 000 1 450 424 1 450 000 

Gjerding 606 600 400 000 360 500 400 000 

Gjerdeprosjektene i Trysil/Grue 560 000 725 000 685 000 700 000 

Tekniske tiltak 805 750 400 000 354 000 0 

Beredskapsarealer  0 0 0 0 

Forebyggende tiltak i reindrifta* 75 000 75 000 75 000 50 000 

Konfliktdempende tiltak 250 000 150 000 193 944 100 000 

Forskning, utvikling, evaluering 200 000 150 000 0 0 

Fellingsvederlag 1 133 038 1 400 000 1 416 749 1 400 000 

Diverse 17 491 100 000 30 000 0 

Sum: 13 394 874 13 500 000 13 646 534 13 000 000 
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* Tilskudd til forebyggende tiltak i reindrifta er vedtatt i egen sak, sak 4/15 

 
 
Sekretariatet kan i samråd med lederen av nemnda foreta omdisponeringer mellom tiltakstypene. 
Hvis det viser seg at forutsetningene endres slik at beløp på mer enn kr. 500 000,- frigjøres i løpet av 
beitesesongen, innkalles den regionale rovviltnemnda til nytt møte. 
 
Det settes av midler over kap. 1420 post 21 til kjøp av tjenester som spesifisert i tabell under. 
 

Kap. 1420 post 21, Spesielle 
driftsutgifter         

Kursing av hundemateriell 254 577 200 000 149 831 225 000 

  
  

 
  

Sum post 73 og post 21: 13 649 450 13 700 000 13 796 365 13 225 000 

 
Fylkesmannen skal legge føringene i forvaltningsplanen for rovvilt til grunn ved vedtak og tilsagn.  
 
Vedtaket er en forskrift og kan ikke påklages, jf fvl § 2 c, jf. § 28. 
 
 

Rovviltnemndas behandling: 
 
Rovviltnemnda gjennomgikk sekretariatets forslag, og gjorde mindre omposteringer. Nemnda anser 
årets ramme for budsjett som svært stramt, og ser blant annet ikke rom for å sette av midler til 
konfliktdempende tiltak. 
 
 

Rovviltnemndas vedtak: 
 

Rettslig grunnlag: 
Saken er behandlet etter ’Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 
konfliktdempende tiltak’ fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013. 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinje ved 
utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd (…). 
Rovviltnemnda viser til at tiltaket/tiltakene er rettet mot hold av beitedyr, og anser at tiltakene ikke 
direkte berører naturmangfoldet, eller berører dette på en negativ måte. Prinsippene i nml §§ 8-12 
er derfor ikke vurdert nærmere. 
 
Begrunnelse for vedtaket: 
Rovviltnemnda i Hedmark mener at å sikre minst mulig tap av husdyr til rovvilt har høyest prioritet 
ved fordeling av midler. Tiltak som er effektive mht. å redusere tap må prioriteres på bekostning av 
tiltak som har usikker eller liten dokumentert skadeforebyggende effekt. Tilskuddsmidlene må 
benyttes kostnadseffektivt, og det må settes av tilstrekkelig med beredskapsmidler til gjennomføring 
av akutte forebyggende tiltak.  
 
Vedtak: 
Den regionale rovviltnemnda i Hedmark fordeler den foreløpige budsjettrammen på kr. 13,-  mill. på 
følgende ulike typer forebyggende og konfliktdempende tiltak: 
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* Tilskudd til forebyggende tiltak i reindrifta er vedtatt i egen sak, sak 4/15 

 
Sekretariatet kan i samråd med lederen av nemnda foreta omdisponeringer mellom tiltakstypene. 
Hvis det viser seg at forutsetningene endres slik at beløp på mer enn kr. 500 000,- frigjøres i løpet av 
beitesesongen, innkalles den regionale rovviltnemnda til nytt møte. 
 
Det settes av midler over kap. 1420 post 21 til kjøp av tjenester som spesifisert i tabell under. 
 

 
 
Fylkesmannen skal legge føringene i forvaltningsplanen for rovvilt til grunn ved vedtak og tilsagn.  
 
Vedtaket er en forskrift og kan ikke påklages, jf fvl § 2 c, jf. § 28. 
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Sak 6/15 Høringsuttalelse - Forslag til forskriftsendringer for mer effektiv 
felling av jerv 
 
Sekretariatets innstilling til vedtak: 
 
Rovviltnemnda slutter seg til forslaget til uttalelse, men med et par tillegg. 
 
 

Rovviltnemndas behandling: 
 
Rovviltnemnda vedtok enstemmig sekretariatets forslag, men med et par endringer og merknader. 
 
 

Rovviltnemndas vedtak: 
 

Rovviltnemnda vedtar enstemmig sekretariatets forslag med noen endringer. Rovviltnemnda mener 
likevel at det bør gjennomføres et prøveprosjekt der tilsyn med jervebås helt eller delvis kan gjøres 
med elektronisk overvåkning. 
 
Nemnda ønsker i tillegg å bemerke at det er sterkt beklagelig at Klima- og Miljødepartementet ikke 
samtidig går inn for å endre startdato for lisensfelling av jerv til 20. august, i tråd med framlegg som 
nemnda tidligere har fremmet for departementet.  

 
 

Eventuelt: 
Orientering fra sekretariatet om restkvote lisensfelling jerv. 
 
Orientering fra sekretariatet om status for ekstraordinært uttak av ulv. 
 
__________________________________________________________________________ 


