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Protokoll fra fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og region 5 
– 21. juni 2016 
 
Tid og sted: Kl. 10:45-13:00, Minne kafé Eidsvoll. 
 
Til stede: 
 
Fra nemnda i region 4: 
Andreas Lervik, Øyvind Solum, Sunniva Holmås Eidsvoll, Monica Gåsvatn, Lise Hagen Rebbestad. 
 
Fra nemnda i region 5:  
Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Eli Wathne, Jon Anders Mortensson, Berit Haveråen 
 
Møteleder: 
Andreas Lervik 
 
Fra sekretariatet: 
Oslo og Akershus: Ellen Lien, Jonny Storbråten, Asle Stokkereit, Christian Hillmann 
Hedmark: Thomas Olstad, Julie Gaukerud Sørby 
 
Referent: Christian Hillmann 
********************************************************************************** 
 
Statens Naturoppsyn ved Jan Wilberg orienterte om SNO sin rolle og sine arbeidsoppgaver i forkant 
av møtet. 
 
Tre organisasjoner; Hedmark Bondelag, Akershus Bondelag og Foreningen Våre Rovdyr fikk hver 5 
minutter i forkant av møtet til å legge frem sitt syn. 
 
Ingen kommentar til innkalling. 
 
 

Fellessak 3-2016 lisensfelling utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv 
 
Sekretariatenes forlag til vedtak 
 
Vedtak 1 (myndighet) 
Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til den nasjonale målsettingen om 4–6 ynglinger per år, hvorav 
3 skal være helnorske ynglinger. Den siste felles gjennomgangen av bestandssituasjonen for ulv i 
Skandinavia er fra 1. juni 2016. Den viser 7 helnorske familiegrupper og 4 felles med Sverige. 
 
Rovviltnemndene anser med det at de formelt har myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget 
skadefelling av ulv, jf. §§ 4, 7, 8 og 10 i rovviltforskriften. 
 
Vedtak 2 (kvote utenfor forvaltningsområdet for ulv) 
Ut fra den foreliggende bestandssituasjonen for ulv som er basert på sist tilgjengelig kunnskap, finner 
rovviltnemndene at det bør åpnes for følgende lisensfellingskvote utenfor forvaltningsområdet for 
ulv, for lisensfellingsperioden 2016/2017: 
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 Utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark og samtidig utenfor områda som benyttes av hhv. 

Julussaflokken og Osdalsflokken (jf. vedlagt kart): 5. dyr. 

 Innenfor området benyttet av Osdalsflokken for forsøksvis ta ut hele denne flokken: 8 dyr.  

Rovviltnemndene anser at et slikt uttak utenfor ulvesonen, ikke er til skade for ulvens overlevelse.  

 
Vedtak 3 (områdeavgrensning)  
Rovviltnemndene fatter vedtak om å åpne for lisensfelling utenfor ulvesonen med avgrensning som 
følger: 

 Akershus fylke utenfor ulvesona   

 Hedmark fylke utenfor ulvesona, med unntak for et nærmere avgrenset område benyttet av 

Julussaflokken: 

o Området som er unntatt fra lisensfelling omfatter: Området i Stor-Elvdal og Rendalen 

kommuner som ligger sør for Fv. 30 og øst for Glomma. Videre det området på 

østsiden av Storsjøen som ligger sør og vest for følgende grense; i en rett linje fra det 

punktet hvor Nordre Osa krysser kommunegrense mellom Åmot og Rendalen 

kommuner til sørenden av innsjøen Veksen. Videre i en rett linje over Storsjøen til Fv. 

30 der denne skiller lag med Storsjøen ved utløpet av elva Burua. 

 Området benyttet av Osdalsflokken som har egen kvote og lisensfellingsstart 1. januar: 

o Området som ligger sør for Fv. 217 og vest for Trysil-/ Femundvassdraget, samt nord 

og øst for følgende grense; i en rett linje fra det punktet hvor Nordre Osa krysser 

kommunegrense mellom Åmot og Rendalen kommuner til sørenden av innsjøen 

Veksen. Videre i en rett linje over Storsjøen til Fv. 30 der denne skiller lag med 

Storsjøen ved utløpet av elva Burua.  

 
Rovviltnemndene har vedtatt slik avgrensning for å ivareta genetisk verdifull tispe i Julussaflokken, 
samt for å sette start for lisensfelling av Osdalsflokken til 1. januar 2017.   
 
Vedtak 4 (tidsavgrensning)  

 Lisensfellingsperioden fastsettes til 1. oktober 2016 til og med 31. mars 2017 utenfor 

forvaltningsområdet for ulv og utenfor området benyttet av Osdalsflokken, jf. vedlagt kart. 

 For området benyttet av Osdalsflokken, settes fellingsperioden fra og med 1. januar 2017 til 

og med 31. mars 2017. 

Rovviltnemndene har fastsatt fellingsperioden for Osdalsflokken for å redusere risikoen for at 

foreldrene og ikke valpene felles i en periode hvor valpene i mindre grad selv kan skaffe næring. 

Vedtak 5 (jegerens plikter vedr. status)  

 Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under 

fellingsforsøk.  

 Jeger plikter også å registrere seg som bruker av Fylkesmannens løsningen for SMS-varsling 

om status for lisensfellinga. 

 
Vedtak 6 (endringer) 
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Ut i fra dagens kunnskap anser rovviltnemndene å ha tatt de forholdsregler som skal tas for å ivareta 

genetisk viktige individer. Dersom ny kunnskap om viktige genetiske individer skulle komme, kan 

fylkesmennene i samråd med lederne av rovviltnemndene i region 4 og 5 fatte de nødvendige tiltak 

som skal redusere sannsynligheten for at disse felles. 

Disse vedtakene er enkeltvedtak, og kan påklages til Klima- og miljødepartementet i medhold av 

forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Eventuell klage 

sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus eller Fylkesmannen i Hedmark, som sekretariat for 

rovviltnemndene i region 4 og 5. 

 
Rovviltnemndas behandling: 
Sekretariatet redegjorde for innholdet i saksframlegget. 
 
Ingen kommentar til saksfremlegget. 
 
 
Avstemming: 
Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende unntak: 

- Vedtak 2. kulepunkt 2 ble vedtatt mot to stemmer. 
- Vedtak 2. siste setning ble vedtatt mot en stemme.  

 
 

Rovviltnemndas vedtak: 
 
Vedtak 1 (myndighet) 
Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til den nasjonale målsettingen om 4–6 ynglinger per år, hvorav 
3 skal være helnorske ynglinger. Den siste felles gjennomgangen av bestandssituasjonen for ulv i 
Skandinavia er fra 1. juni 2016. Den viser 7 helnorske familiegrupper og 4 felles med Sverige. 
 
Rovviltnemndene anser med det at de formelt har myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget 
skadefelling av ulv, jf. §§ 4, 7, 8 og 10 i rovviltforskriften. 
 
Vedtak 2 (kvote utenfor forvaltningsområdet for ulv) 
Ut fra den foreliggende bestandssituasjonen for ulv som er basert på sist tilgjengelig kunnskap, finner 
rovviltnemndene at det bør åpnes for følgende lisensfellingskvote utenfor forvaltningsområdet for 
ulv, for lisensfellingsperioden 2016/2017: 
 

 Utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark og samtidig utenfor områda som benyttes av hhv. 

Julussaflokken og Osdalsflokken (jf. vedlagt kart): 5. dyr. 

 Innenfor området benyttet av Osdalsflokken for forsøksvis ta ut hele denne flokken: 8 dyr.  

Rovviltnemndene anser at et slikt uttak utenfor ulvesonen, ikke er til skade for ulvens overlevelse.  

 
Vedtak 3 (områdeavgrensning)  
Rovviltnemndene fatter vedtak om å åpne for lisensfelling utenfor ulvesonen med avgrensning som 
følger: 

 Akershus fylke utenfor ulvesona   
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 Hedmark fylke utenfor ulvesona, med unntak for et nærmere avgrenset område benyttet av 

Julussaflokken: 

o Området som er unntatt fra lisensfelling omfatter: Området i Stor-Elvdal og Rendalen 

kommuner som ligger sør for Fv. 30 og øst for Glomma. Videre det området på 

østsiden av Storsjøen som ligger sør og vest for følgende grense; i en rett linje fra det 

punktet hvor Nordre Osa krysser kommunegrense mellom Åmot og Rendalen 

kommuner til sørenden av innsjøen Veksen. Videre i en rett linje over Storsjøen til Fv. 

30 der denne skiller lag med Storsjøen ved utløpet av elva Burua. 

 Området benyttet av Osdalsflokken som har egen kvote og lisensfellingsstart 1. januar: 

o Området som ligger sør for Fv. 217 og vest for Trysil-/ Femundvassdraget, samt nord 

og øst for følgende grense; i en rett linje fra det punktet hvor Nordre Osa krysser 

kommunegrense mellom Åmot og Rendalen kommuner til sørenden av innsjøen 

Veksen. Videre i en rett linje over Storsjøen til Fv. 30 der denne skiller lag med 

Storsjøen ved utløpet av elva Burua.  

 
Rovviltnemndene har vedtatt slik avgrensning for å ivareta genetisk verdifull tispe i Julussaflokken, 
samt for å sette start for lisensfelling av Osdalsflokken til 1. januar 2017.   
 
Vedtak 4 (tidsavgrensning)  

 Lisensfellingsperioden fastsettes til 1. oktober 2016 til og med 31. mars 2017 utenfor 

forvaltningsområdet for ulv og utenfor området benyttet av Osdalsflokken, jf. vedlagt kart. 

 For området benyttet av Osdalsflokken, settes fellingsperioden fra og med 1. januar 2017 til 

og med 31. mars 2017. 

Rovviltnemndene har fastsatt fellingsperioden for Osdalsflokken for å redusere risikoen for at 

foreldrene og ikke valpene felles i en periode hvor valpene i mindre grad selv kan skaffe næring. 

Vedtak 5 (jegerens plikter vedr. status)  

 Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under 

fellingsforsøk.  

 Jeger plikter også å registrere seg som bruker av Fylkesmannens løsningen for SMS-varsling 

om status for lisensfellinga. 

 
Vedtak 6 (endringer) 
Ut i fra dagens kunnskap anser rovviltnemndene å ha tatt de forholdsregler som skal tas for å ivareta 

genetisk viktige individer. Dersom ny kunnskap om viktige genetiske individer skulle komme, kan 

fylkesmennene i samråd med lederne av rovviltnemndene i region 4 og 5 fatte de nødvendige tiltak 

som skal redusere sannsynligheten for at disse felles. 

 

Disse vedtakene er enkeltvedtak, og kan påklages til Klima- og miljødepartementet i medhold av 

forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Eventuell klage 

sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus eller Fylkesmannen i Hedmark, som sekretariat for 

rovviltnemndene i region 4 og 5. 

 



ROVVILTNEMNDA I REGION 4 OG REGION 5    

 5 

 
 
 
 
 
  
Sak til drøfting:  
 
Forberedende drøftinger før vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 
 
Sekretariatet redegjorde for hvilke tilbakemeldinger sekretariatene ønsker fra nemndene i forkant av 
arbeidet med saksframlegg for møtet, hvor lisensjakt innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv 
skal behandles. 
 
Utsendt notat med sekretariatenes foreløpige vurderinger ble gått igjennom. 
 
Sekretariatet noterte seg følgende innspill: 

- Foreløpig deler man sekretariatets vurdering om at avskyting bør rette seg 
mot bestemte familiegrupper innenfor sonen, samt enkeltdyr som ikke 
tilhører familiegrupper. 

- Man er ikke enda klar til å ta en slik sak til behandling og trenger mer 
kunnskap. 

- Byrdefordeling kan være et viktig grunnlag, men da forventes i 
saksdokumentet en klar definisjon av byrde – og hvordan byrden er vektlagt. 

 

Eventuelt 
Studietur Sverige (23-24 august) 

- Overordnet tema blir erfaring fra svensk lisensfelling. 
- Sekretariatene forsøker å få et program hvor man møter både forskning og 

ansvarlige politikere. 
 
Møtetidspunkt fellesmøter: 

- Klagebehandling sak om betinget skadefelling settes til onsdag 6. juli kl. 
09:00. Nemndslederne avgjør om møtet kan gjennomføres som telefonmøte. 
Hvis telefonmøte må evt. tilhørere delta hos de respektive fylkesmenn. 

- Klagebehandling lisensfelling utenfor sonen settes til 16. august. Lederne 
avgjør møteform. 

- Lisensfelling innenfor ulvesonen behandles i nemndsmøte fredag16. 
september på Evenstad.  

 
Reglement for møtene: 

- Man bør kun protokollføre vedtak. Det bør stå hvem som foreslår – og hva 
forslaget er.  

- Andreas sender ut et forslag til reglement som bygger på reglementene for 
fylkesting.  

 
 


