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Protokoll fra fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og region 5 
– 31. oktober 2016 
 
Tid og sted: Kl. 10:00-11:00, Park Inn- Oslo lufthavn. 
 
Til stede: 
 
Fra nemnda i region 4: 
Andreas Lervik, Øyvind Solum, Monica Gåsvatn, Per-Trygve Hoff, Tonje Brenna  
 
Fra nemnda i region 5:  
Arnfinn Nergård, Per Roar Bredvold, Berit Haveråen, Reidar Åsgård, Jon Anders Mortensson 
 
Møteleder: 
Arnfinn Nergård 
 
Fra sekretariatet: 
Asle Stokkereit, Christian Hillmann, Thomas Olstad og Julie Sørby  
 
Referent: Julie Sørby 
********************************************************************************** 
 

Fellessak 7/2016: Klagebehandling- kvote og område for lisensfelling av ulv 
innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i 2017 

 
Sekretariatets innstilling til vedtak: 
 
1. Om rettslige forhold: 
Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til at alle klagene har innkommet innen fristen. Det anses at 
klagerne Helge Hesby og Kjell Ingvaldsen ikke har rettslig klageinteresse i henhold til 
forvaltningslovens kapittel VI, og klagene fra disse avvises.  
 
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, 
senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
 
2. Nemndenes klagebehandling: 
Nemndene har fått forelagt et omfattende og oppdatert kunnskapsgrunnlag om bestandssituasjonen 
for ulv, og anser å ha hatt tilstrekkelig kunnskap for å fatte vedtak. 
 
Rovviltnemndene kan ikke se at det i klagene er kommet fram nye momenter som tilsier en omgjøring 
av rovviltnemndenes vedtak av 16.9.2016, fellessak 6/16. 
 
Klagene tas etter dette ikke til følge. Klagene oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig 
avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33, fjerde ledd. 
 
3. Utsatt iverksetting: 

Nemndene viser til at det etter klagesaksbehandlingen er to måneder frem til oppstart av 

lisensfellingsperioden. Nemndene anser at det på dette tidspunkt ikke er grunnlag for å vedta 

utsatt iverksetting for vedtaket, og ber departementet ta stilling til dette ved sin behandling av 

klagene. 
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4. Anmodning til Klima- og miljødepartementet om endring i vedtaket: 
Nemndene påpekte i sin behandling av sak 6/16 at avgrensningen i det sørlige lisensfellingsområdet i 
større grad bør følge naturlige avgrensninger i terrenget. Nemndene ba derfor sekretariatene om å 
utarbeide et forslag til en slik avgrensning. Nemndene anmoder departementet om å endre grensene 
for lisensfellingsområdet til følgende avgrensning: 
 
Fra det punktet der fv. 507 krysser Glomma ved Braskereidfoss og nordover langs østsiden av 
Glomma til der fv. 215 krysser Glomma ved Rena. Videre nordøstover langs fv. 215 til denne møter fv. 
546. Herfra i en rett linje østover til nordenden av Holmsjøen og videre i en rett linje til møtet mellom 
kommunegrensene for Elverum Åmot og Trysil. Videre østover og nordover langs kommunegrensa 
mellom Trysil og Åmot til denne krysser fv. 215. Videre langs fv. 215 til fv. 26. Så sørover langs fv. 26 
og videre langs rv. 25 til krysset fv. 540. Videre sørover langs fv. 540 til krysset fv. 207. Videre østover 
langs fv. 207 og deretter sørøstover langs fv. 493 til krysset fv. 491. Deretter vestover langs fv. 491 til 
denne krysser elva Kynna. Så sørover langs Kynna til denne krysser Buråsvegen. Videre sørvestover 
langs Buråsvegen til denne møter Vålåsvegen. Videre vestover langs Vålåsvegen til denne møter 
Kvernmovegen. Så nordvestover langs Kvernmovegen til denne møter Kverngutua. Videre sørover 
langs Kverngutua til denne møter fv.  455. Videre vestover langs fv. 455 til denne møter rv. 2. Så 
nordover langs rv. 2 til denne møter fv. 507. Så vestover langs fv. 507 til det punkt der denne krysser 
Glomma. 
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Rovviltnemndas behandling: 
 
Det var ingen merknader eller alternative forslag til sekretariatets innstilling til vedtak punkt 1 og 
anmodning punkt 4. 
 
Det kom forslag fra Øyvind Solum om et alternativt vedtak punkt 2 og 3, slik at vedtakets punkt 2 og 
3 lyder: Klagene har vist at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om rovviltnemdenes vedtak av 
16.09.16 ble gjort innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforskriften 
eller er egnet til å følge opp Stortingets vedtak om nytt bestandsmål fra juni 2016. Et så stort uttak av 
ulv kan true bestandens overlevelse. Vi ber derfor Klima- og miljødepartementet revurdere vedtaket 
og at det inntil endelig avgjørelse vedtas utsatt iverksetting av tidligere vedtak. 
 
Nemndene stemte over de to forslagene til vedtak punkt 2 og 3. Sekretariatets innstilling fikk 9 
stemmer. Solum sitt alternativ til vedtak fikk 1 stemme. 
 
 
Rovviltnemndas vedtak: 
 
1. Om rettslige forhold: 
Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til at alle klagene har innkommet innen fristen. Det anses at 
klagerne Helge Hesby og Kjell Ingvaldsen ikke har rettslig klageinteresse i henhold til 
forvaltningslovens kapittel VI, og klagene fra disse avvises.  
 
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, 
senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
 
2. Nemndenes klagebehandling: 
Nemndene har fått forelagt et omfattende og oppdatert kunnskapsgrunnlag om bestandssituasjonen 
for ulv, og anser å ha hatt tilstrekkelig kunnskap for å fatte vedtak. 
 
Rovviltnemndene kan ikke se at det i klagene er kommet fram nye momenter som tilsier en 
omgjøring av rovviltnemndenes vedtak av 16.9.2016, fellessak 6/16. 
 
Klagene tas etter dette ikke til følge. Klagene oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig 
avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33, fjerde ledd. 
 
3. Utsatt iverksetting: 

Nemndene viser til at det etter klagesaksbehandlingen er to måneder frem til oppstart av 
lisensfellingsperioden. Nemndene anser at det på dette tidspunkt ikke er grunnlag for å 
vedta utsatt iverksetting for vedtaket, og ber departementet ta stilling til dette ved sin 
behandling av klagene. 
 
4. Anmodning til Klima- og miljødepartementet om endring i vedtaket: 
Nemndene påpekte i sin behandling av sak 6/16 at avgrensningen i det sørlige lisensfellingsområdet i 
større grad bør følge naturlige avgrensninger i terrenget. Nemndene ba derfor sekretariatene om å 
utarbeide et forslag til en slik avgrensning. Nemndene anmoder departementet om å endre grensene 
for lisensfellingsområdet til følgende avgrensning: 
 
Fra det punktet der fv. 507 krysser Glomma ved Braskereidfoss og nordover langs østsiden av 
Glomma til der fv. 215 krysser Glomma ved Rena. Videre nordøstover langs fv. 215 til denne møter 
fv. 546. Herfra i en rett linje østover til nordenden av Holmsjøen og videre i en rett linje til møtet 
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mellom kommunegrensene for Elverum Åmot og Trysil. Videre østover og nordover langs 
kommunegrensa mellom Trysil og Åmot til denne krysser fv. 215. Videre langs fv. 215 til fv. 26. Så 
sørover langs fv. 26 og videre langs rv. 25 til krysset fv. 540. Videre sørover langs fv. 540 til krysset fv. 
207. Videre østover langs fv. 207 og deretter sørøstover langs fv. 493 til krysset fv. 491. Deretter 
vestover langs fv. 491 til denne krysser elva Kynna. Så sørover langs Kynna til denne krysser 
Buråsvegen. Videre sørvestover langs Buråsvegen til denne møter Vålåsvegen. Videre vestover langs 
Vålåsvegen til denne møter Kvernmovegen. Så nordvestover langs Kvernmovegen til denne møter 
Kverngutua. Videre sørover langs Kverngutua til denne møter fv.  455. Videre vestover langs fv. 455 
til denne møter rv. 2. Så nordover langs rv. 2 til denne møter fv. 507. Så vestover langs fv. 507 til det 
punkt der denne krysser Glomma. 
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Eventuelt 
 

Andreas Lervik har blitt bedt om å gi innspill til evaluering av rovviltforvaltning og ønsket å 

høre hva medlemmene i rovviltnemndene i region 4 og 5 mente om rovviltnemndenes rolle.  


