
Rovviltnemndene i region 4. og 5. 
 

 
 

Protokoll fra felles nemndsmøte mellom rovviltnemnda i region 4 og 5  
19. juni 2015 
 
 
Tid og sted:  
19.06 2015, kl 09.00 telefonmøte 
 
Til stede fra nemnda reg. 4: 
Siv Henriette Jacobsen (leder), Vibeke Limi (nestleder), Espen Ophaug, Erik Unaas, Lars 
Salvesen 
 
Møteleder: Siv Henriette Jacobsen 
  
Fra nemnda i region 5:  
Arnfinn Nergård (leder), Reidar Åsgård (nestleder), Berit Haveråen, Tone Coucheron,  
 
Referent: C. Hillmann 
 
Fra Fylkesmannen  
Fylkesmannen i Hedmark er sekretariat for reg. 5 og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er for 
reg. 4.:  
 
Thomas Olstad, Julie Gaukerud Sørby, Gunhild Kirsti Sem (Fylkesmannen i Hedmark), 
Christian Hillmann (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) 
 
 
Referent: Christian Hillmann 
************************************************************************** 

 
Fellessak 3/15 
Klagebehandling av fellingskvote for lisensfelling av ulv fra 1. oktober 2015 til 
31. mars 2016 
 
 
Sekretariatenes forlag til vedtak  
 
Rovviltnemndene i region 4 og 5 anser at det ikke er framkommet forhold eller nye 
opplysninger som tilsier at vedtaket av 19.05.2015. bør endres.  
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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 2/15 av 19. mai 2015 oversendes Klima og 
Miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 
 
 

 
 
  

Vedtak: 
Rovviltnemndene i region 4 og 5 anser at det ikke er framkommet forhold eller nye opplysninger 
som tilsier at vedtaket av 19.05.2015. 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 2/15 av 19. mai 2015 oversendes Klima og Miljødepartementet for 
endelig avgjørelse, jf forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 
 
Vedtatt mot Espen Ophaugs stemme (Reg 4. Oslo Venstre) 
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Vedlegg 

 


