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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark –  
14. november 2014 
 
Tid og sted: Kl. 10.00-14:00 Statens hus, Hamar 
 
Til stede: 
Fra nemnda: 
Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Jon Anders Mortensson, Terje Hoffstad, Kjell Arne Hanssen 
 
Forfall: Tone Coucheron, Berit Haveråen 
 
Tilhørere: 
Harald Øverby fra Mattilsynet 
 
Fra sekretariatet: 
Julie Gaukerud Sørby, Kristine Schneede, Ståle Sørensen 
 
 
Referent: Ståle Sørensen  
********************************************************************************************************* 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

 
Bestandsmålsettingen for antall årlige ynglinger av gaupe i region 5 Hedmark er 10 
ynglinger. Rovviltnemnda anser at gaupebestanden ligger under det fastsatte nasjonale 
bestandsmålet, og at nemnda ikke har myndighet til å fatte vedtak om kvote for kvotejakt, jf. 
Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold §§ 18 og 77, jf. Forskrift 18. 
mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt § 7, jf også §§ 4 og 10.  
 
Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7, jf naturmangfoldloven § 14. Nemnda har fått 
forelagt den siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus og -
utvikling i Hedmark, jf § 8 i rovviltforskriften. Den gjennomsnittlige bestanden for de tre siste 
år er på 5,3 ynglinger, og den kjente avgangen av dyr i 2014 er på 1 dyr (påkjørt). Nemnda 
viser til sekretariatets faglige vurderinger om ikke å åpne for kvotejakt i 2015. 
 
Rovviltnemnda i region 5 anbefaler at Miljødirektoratet ikke åpner for kvotejakt på gaupe i 
Hedmark i 2015. 

 
 
Rovviltnemndas behandling: 
 
Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Rovviltnemndas vedtak: 
 

 
Bestandsmålsettingen for antall årlige ynglinger av gaupe i region 5 Hedmark er 10 
ynglinger. Rovviltnemnda anser at gaupebestanden ligger under det fastsatte nasjonale 
bestandsmålet, og at nemnda ikke har myndighet til å fatte vedtak om kvote for kvotejakt, jf. 
Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold §§ 18 og 77, jf. Forskrift 18. 
mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt § 7, jf også §§ 4 og 10.  
 
Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7, jf naturmangfoldloven § 14. Nemnda har fått 
forelagt den siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus og -
utvikling i Hedmark, jf § 8 i rovviltforskriften. Den gjennomsnittlige bestanden for de tre siste 
år er på 5,3 ynglinger, og den kjente avgangen av dyr i 2014 er på 1 dyr (påkjørt). Nemnda 
viser til sekretariatets faglige vurderinger om ikke å åpne for kvotejakt i 2015. 
 
Rovviltnemnda i region 5 anbefaler at Miljødirektoratet ikke åpner for kvotejakt på gaupe i 
Hedmark i 2015. 
 
 
Drøftingssaker 

• Henvendelse fra region 3 vedrørende samordnet jerveforvaltning 
Rovviltnemnda i region 5 har ingen bemerkninger til at region 3 gis et 
samordningsoppdrag i forhold til å bedre den genetiske situasjonen for den 
sørvestlige jervebestanden. Nemnda forutsetter at prioriterte beiteområder hensyntas 
i dette arbeidet.  
 

 
• Miljøverndepartementets faggrunnlag for ulv 

Nemnda ble enige om å utarbeide en uttalelse om dette i et eget møte den 16.12. I 
mellomtiden jobber det enkelte nemndsmedlem med tekstforslag, og sender dette til 
sekretariatet innen 1.12. Sekretariatet sammenfatter innspillene i et samlet dokument 
og sender ut i forkant av møtet. 

 
Foreløpige stikkord til vurdering: 
R. Kompensasjonsordning for kommuner med yngling av ulv 
R:  Konsekvenser for beitenæringa ved ulike modeller 
R:  Eksakte bestandsmål 
R:  Ettårs bestandsmål fungerer bra 
A: Beholde ulvesona 
JA: Historikk samisk tamreindrift 
JA: ILO + FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 
R: Grenseflokker – når telles en flokk som grenseflokk 
T: Innvandringsmønster 
A: Hva skjer med dagens ulvesone dersom sona utvides eller fjernes 
JA: Utredningsplikt for konsekvenser ved endring/utvidelse av sona 
JA: Vern av eiendomsrett 
A: Virkning på utmarksbeite dersom ulvesona faller bort eller utvides 
T: Forutsigbarhet 
R: Det skal ikke aksepteres etablering av ulv utenfor sona – dyrevelferd 
A: Stortingets vedtak om økt matproduksjon 
JA: Komitemerknadene fra Stortingets behandling av rovviltsona 
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Eventuelt 
 

• Sekretariatet redegjorde for foreløpig regnskap for bruk av midler til forebyggende 
og konfliktdempende tiltak. 

• Sekretariatet redegjorde for innkomne søknader om erstatning for tap til rovvilt 
• Terje Hoffstad refererte fra møte på Røros om forvaltning av jerv. 
•  Arnfinn og Reidar refererte fra beiteseminar i regi av Norsk sau og geit, Bonde- 

og småbrukarlaget og Bondelaget. 
 

• Ny møtedato fastsatt til 16.12. 


