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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark –  
11. november 2015 
 
Tid og sted:  Kl. 10:00 – 12:00,Statens hus Hamar 
 
Til stede: 
Fra nemnda: 
Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson, Tone Coucheron  
 
Fra sekretariatet: 
Thomas Olstad, Hilde Smedstad 
 
Tilhørere: Berit Grindflek, Hedmark bondelag, Kjersti Røhnebæk, Hedmark bonde- og småbrukarlag  
 
Referent: H. Smedstad 
********************************************************************************** 
 

Sak 9/15 Fordeling av gjenstående midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot 
rovviltskader 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.  
 
Vedtak: 
Den regionale rovviltnemnda i Hedmark fordeler de gjenstående midlene på kr. 1 550 000,- på følgende typer 
forebyggende og konfliktdempende tiltak: 
 

Kap. 1420 post 73, 

Forebyggende tiltak 

  

Sum 

Gjerding   200 000 

Tekniske tiltak   360 000 

Konfliktdempende tiltak   260 000 

FoU og evaluering   260 000 

Restbeløp   470 000 
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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. 

 
Rovviltnemndas behandling: 
Det ble fra sekretariatet orientert om utgangspunktet for gjenværende midler.  
 
Rovviltnemnda åpner for at det settes av ytterligere midler til radiobjeller. Reidar Åsgård foreslo 
følgende tillegg til teksten i vedtaket: «(Sekretariatet kan i samråd med lederen av nemnda foreta 

omdisponeringer mellom tiltakstypene), eventuelt ta med nye eller utvidete søknader som er relevante for 

rovviltnemndas ansvarsområde.» 
 
Sekretariatet sitt forslag til vedtak sammen med tillegg fra Reidar Åsgård ble enstemmig vedtatt. 
 
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.  
 
Vedtak: 
Den regionale rovviltnemnda i Hedmark fordeler de gjenstående midlene på kr. 1 550 000,- på følgende typer 
forebyggende og konfliktdempende tiltak: 
 

Kap. 1420 post 73, 

Forebyggende tiltak 

  

Sum 

Gjerding   200 000 

Tekniske tiltak   360 000 

Konfliktdempende tiltak   260 000 

FoU og evaluering   260 000 

Restbeløp   470 000 

 
Sekretariatet kan i samråd med lederen av nemnda foreta omdisponeringer mellom tiltakstypene, eventuelt ta med nye 
eller utvidete søknader som er relevante for rovviltnemndas ansvarsområde. 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. 
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Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 

 
Sekretariatets innstilling 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 4 ynglinger. Nemnda viser til 
sekretariatets faglige vurderinger om ikke å åpne for kvotejakt i 2016. 
 
Rovviltnemnda i region 5 anbefaler at Miljødirektoratet ikke åpner for kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016. 

 
Rovviltnemndas behandling: 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Rovviltnemndas vedtak: 

 

Eventuelt 
Sekretariatet oversender nemndsmedlemmene vedtaket fra møte i region 6 ang. yngling av jerv.  
 

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 4 
ynglinger. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om ikke å åpne for kvotejakt i 2016. 
 
Rovviltnemnda i region 5 anbefaler at Miljødirektoratet ikke åpner for kvotejakt på gaupe i 
Hedmark i 2016. 

 


