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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark –  

3. mai 2016 

 
Tid og sted: Kl. 10:00- 13:00, Trysil folkebibliotek, Trysil 
 
Til stede: 
Fra nemnda: 
Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen 
 
Forfall: Jon Anders Mortensson, Eli Wathne 
 
Fra sekretariatet: 
Thomas Olstad, Julie Gaukerud Sørby 
 
Fra Trysil kommune: Erik Sletten, Knut Løken, Hans P Nyhuus 
 
Tilhørere: Eli Grindflek (Hedmark Bondelag), Ståle Støen (Hedmark Bonde- og småbrukarlag) 
 
Referent: T. Olstad 
********************************************************************************** 
 
Ståle Støen fra Hedmark Bonde- og småbrukarlag og Berit Grindflekk fra Hedmark Bondelag fikk 
anledning til å gi et kort innlegg før nemnda startet sin behandling av saken. 

 
Sak 5/16  

 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark i 2016.  

 Anmodning om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i 
Hedmark i 2016.  

 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av gaupe i Hedmark i 2016. 
 
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 betinget 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.  
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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 åtte 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 åtte 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 2016, 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 
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 2016. 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 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. 
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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 2016, 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 om å fatte et vedtak om kvote for betinget skadefelling av 
gaupe i Hedmark. Nemnda anbefaler en kvote på to gauper.  
 
 
Rovviltnemndas behandling: 
 
Forslag fra Reidar Åsgård: Regionen ligger fortsatt betydelig over bestandsmålet. Dette kan føre til 
behov for mange betingede skadefellingstillatelser. Samtidig er avgangen under lisensfellingen i 2016 
lav. Fylkesmannen må uansett behandle sak for sak, slik sett ligger det ingen uforsvarlighet i å øke fra 
8 til 10. I fjor var vedtaket en kvote på 10 betingede skadefellinger. 
 
Forslag fra Arnfinn Nergård: Anbefaling av lisensfellingsområde for bjørn utvides med blå sone nord 
for fv. 30, fv. 217, fv. 26 og fv. 218. Dette vil inkludere viktige beiteområder i lisensfellingsområdet, 
og vil ikke ha negativ innvirkning på bestanden av binner som har forekomst i de østlige områder mot 
riksgrensen. Dette er en naturlig og tydelig grense å forholde seg til. 
 

 
Rovviltnemnda vedtok enstemmig følgende forslag: 
 
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 betinget 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 
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til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte skadefellingskvoten på åtte 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. 
 
Regionen ligger fortsatt betydelig over bestandsmålet. Dette kan føre til behov for mange betingede 
skadefellingstillatelser. Samtidig er avgangen under lisensfellingen i 2016 lav. Fylkesmannen må 
uansett behandle sak for sak, slik sett ligger det ingen uforsvarlighet i å øke fra åtte til 10. I fjor var 
vedtaket en kvote på 10 betingede skadefellinger. 
 
Det fastsettes en kvote på 10 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 2016, 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 
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 2016. 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 forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark, og anbefaler at lisensfellingsområdet 
for bjørn avgrenses til grønn sone samt blå sone vest for Glomma. I tillegg blå sone nord for fv. 30, fv. 
217, fv. 26 og fv. 218. 
 
En utvidelse av lisensfellingsområdet med blå sone nord for fv. 30, fv. 217, fv. 26 og fv. 218 vil 
inkludere viktige beiteområder i lisensfellingsområdet, og vil ikke ha negativ innvirkning på bestanden 
av binner som har forekomst i de østlige områder mot riksgrensen. Dette er en naturlig og tydelig 
grense å forholde seg til. 
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I anbefalt lisensfellingsområde 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 
de områdene i Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal om ligger nord for fv. 30 og fv. 217, fv. 26 og fv. 218.  
 
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 2016, 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 om å fatte et vedtak om kvote for betinget skadefelling av 
gaupe i Hedmark. Nemnda anbefaler en kvote på to gauper. 

 

 

 
 
Eventuelt: 
 
__________________________________________________________________________ 


