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Protokoll fra fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og region 5 –  

14. oktober og 15. oktober 2014 
 

 

 

Tid og sted: Rovaniemi, Finnland, 14. oktober kl 21:00 – 22:00 
 

Til stede: 
 

Fra nemnda i region 4: 

Siv Jacobsen, Vibeke Limi, Erik Unaas  

 

Fra nemnda i region 5: 

Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Jon Anders Mortensson, Berit Haveraaen, Kjell Arne Hanssen (vara for T. 

Coucheron)  

 

Fra sekretariatet: 

Christian Hillman, Jonny Storbråten, Asle Stokkereit, Trond Løfgaard, Julie Gaukerud Sørby, Ståle Sørensen,  

 

Møteleder: 

Siv Jacobsen 

  

Referent: Ståle Sørensen 
************************************************************************** 
 

Fellessak 6/14   

Behandling av klager på vedtak om lisensfelling av ulv vinteren 2014/15 

 
Det vises til saksfremlegg fellessak 5/14 og protokoll fra møte 17. september 2014 om 

lisensfelling for ulv i region 4 og 5 i 2014/15. 

 
Rovviltnemndene i region 4 og 5 fattet den 17.9.2014 vedtak om kvote og områdeavgrensning 

for lisensfelling av ulv i Hedmark 2014/2015. Protokoll ble offentliggjort på 

miljøvedtaksregisteret den 19.9.14, og klagefristen utløp den 10.10.14. Saksframlegg for 

klagebehandlingen ble sendt ut til nemndene den 12. 10. Ved forberedelse av saksframlegg 

var sekretariatet kjent med 3 klager.  

 

 

 Naturvernforbundet  

 Bygdefolk for rovdyr  

 Foreningen våre rovdyr 

 



Rovviltnemnda i region 4. og 5. 
 

Etter at saksframlegg var sendt ut fikk sekretariatet kjennskap til innkommet klage fra 

Hedmark bonde- og småbrukarlag. Det ble avtalt med nemndsleder at denne klagen skulle 

legges fram og gjennomgås i møtet. 

 

 

Sekretariatets innstilling:  

 

 

Rovviltnemndene i region 4 og 5 anser at det ikke er framkommet forhold eller nye 

opplysninger som tilsier at vedtaket av 17. september 2014 bør endres.  

Rovviltnemndene finner at det i klagene ikke er kommet frem nye momenter som endrer det 

rettslige eller faktiske grunnlaget for rovviltnemndenes vedtak. Klagene tas etter dette ikke til 

følge.  

 

Klagene på vedtaket i fellessak 5/2014 av 17. september 2014 oversendes Klima- og 

Miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 

 

 

I møtet redegjorde sekretariatet for klage fra Hedmark bonde- og småbrukarlag, som var 

feilsendt direkte til Klima- og Miljødepartementet, men som var sendt innen klagefristens 

utløp. Klagen ble gjennomgått i sin helhet på møtet, og inngikk i nemndenes vurderinger og 

vedtak. 

 

 

Rovviltnemndenes behandling. 

 

Sekretariatets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Rovviltnemndene i region 4 og 5 anser at det ikke er framkommet forhold eller nye 

opplysninger som tilsier at vedtaket av 17. september 2014 bør endres.  

Rovviltnemndene finner at det i klagene ikke er kommet frem nye momenter som endrer det 

rettslige eller faktiske grunnlaget for rovviltnemndenes vedtak. Klagene tas etter dette ikke til 

følge.  

 

Klagene på vedtaket i fellessak 5/2014 av 17. september 2014 oversendes Klima- og 

Miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 

 

 

 

Den 15.10. ble sekretariatet gjort kjent med ytterligere en innkommet klage på nemndenes 

vedtak den 17.9. Klagen er fra Aksjon Rovviltets Røst, og ble sendt postmottaket hos 

Fylkesmannen i Hedmark den 10.10. Denne klagen var således sendt innen klagefristens 

utløp, og nemndene valgte å ta klagen til vurdering i et separat møte den 15.10. 
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Tid og sted: Åbo, Finnland, 15. oktober kl 19:00 – 19:30 
 

Til stede: 
 

Fra nemnda i region 4: 

Siv Jacobsen, Vibeke Limi,  

 

Fra nemnda i region 5: 

Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Jon Anders Mortensson, Berit Haveraaen, Kjell Arne Hanssen (vara for T. 

Coucheron) 

 

Fra sekretariatet: 

Christian Hillman, Jonny Storbråten, Asle Stokkereit, Trond Løfgaard, Julie Gaukerud Sørby, Ståle Sørensen,  

 

Møteleder: 

Siv Jacobsen 

  

Referent: Ståle Sørensen 

 

****************************************************************************************** 

 

Fellessak 6/14   

Behandling av klager på vedtak om lisensfelling av ulv vinteren 2014/15 

 
Det vises til saksfremlegg fellessak 5/14 og protokoll fra møte 17. september 2014 om 

lisensfelling for ulv i region 4 og 5 i 2014/15, og til nemndenes behandling av samme sak den 

14.10. 

 

I møtet den 14.10. vurderte nemndene innkomne klager fra Naturvernforbundet, Bygdefolk 

for rovdyr, Foreningen våre rovdyr, Hedmark bonde- og småbrukarlag 

 

Den 15.10 ble sekretariatet gjort kjent med klage fra Aksjonen Rovviltets Røst som var 

innkommet til postmottak hos Fylkesmannen i Hedmark den 10.10. Etter samråd med 

nemndslederne ble klagen lagt fra for nemndene i ett nytt møte. 
 

 

Sekretariatets innstilling:  

 

Rovviltnemndene i region 4 og 5 anser at det ikke er framkommet forhold eller nye 

opplysninger som tilsier at vedtaket av 17. september 2014 bør endres.  

Rovviltnemndene finner at det i klagene ikke er kommet frem nye momenter som endrer det 

rettslige eller faktiske grunnlaget for rovviltnemndenes vedtak. Klagene tas etter dette ikke til 

følge.  

 

Klagene på vedtaket i fellessak 5/2014 av 17. september 2014 oversendes Klima- og 

Miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 

 

 

I møtet redegjorde sekretariatet for klage fra Aksjonen Rovviltets Røst. Klagen ble 

gjennomgått i sin helhet på møtet, og inngikk i nemndenes vurderinger og vedtak. 
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Rovviltnemndenes behandling. 

 

Sekretariatets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Rovviltnemndene i region 4 og 5 anser at det ikke er framkommet forhold eller nye 

opplysninger som tilsier at vedtaket av 17. september 2014 bør endres.  

Rovviltnemndene finner at det i klagene ikke er kommet frem nye momenter som endrer det 

rettslige eller faktiske grunnlaget for rovviltnemndenes vedtak. Klagene tas etter dette ikke til 

følge.  

 

Klagene på vedtaket i fellessak 5/2014 av 17. september 2014 oversendes Klima- og 

Miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 

 
 


