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Protokoll fra fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og region 5 
– 22. august 2018 
 
Tid og sted: Kl. 10:00-12:00, Park Inn, Radisson, Gardermoen. 
 
Fra nemnda i region 4: 
Øyvind Solum (leder), Tonje Brenna, Monica Carmen Gåsvatn, Trygve E. Westgård. 
 
Fra nemnda i region 5:  
Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Eli Wathne, Jon Anders Mortensson, Berit Haveråen 
 
Møteleder: 
Øyvind Solum 
 
Fra sekretariatet: 
Oslo og Akershus: Trond Løvsgård, Sigurd Bakken, Christian Hillmann 
Hedmark: Thomas Olstad, Silje Bøe, Øyvind Gotehus 
 
Referent: Christian Hillmann 
********************************************************************************** 
 
 
Ingen kommentar til innkalling. 
 
 
 

4/2018: Klagesak kvote for lisensfelling av ulv utenfor og innenfor etablerte 
revir 2018-2019 
 
 
INNSTILLING: 
 
1. Om rettslige forhold: 
Rovviltnemndene viser til at klagene har innkommet innen fristen.  
Det anses at kommunene Aurskog-Høland, Elverum, Rendalen, Trysil og Åmot samt rovviltutvalget 
for Våler og Åsnes kommune ikke har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens kapittel 
VI, og klagene fra disse avvises.  
 
2. Nemndas klagebehandling: 
Rovviltnemndene legger til grunn at nemndene har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 
kunnskap for å fatte et gyldig vedtak, jf. nml. §§ 8 og 10 jf. også fvl. § 17. Rovviltnemndene kan ikke 
se at det er innkommet nye opplysninger eller andre hensyn som ikke var kjent på 
vedtakstidspunktet. Vedtaket ansees også tilstrekkelig begrunnet på dette punktet.  
 
Klagene tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemndene opprettholder sitt vedtak av 19.06.2018 i sak 
3/18, og klagene oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. 
forvaltningsloven § 33, fjerde ledd. 
 



ROVVILTNEMNDA I REGION 4 OG REGION 5    

 2 

ROVVILTNEMNDENES BEHANDLING: 
 
 
Forslag fra Reidar Åsgård på vegne av region 5. om endring av pkt. 1 i innstillingen – rettslig 
klageinteresse for kommunene: 
 
Rovviltnemndene viser til at klagene har innkommet innen fristen.  
Det anses at kommunene Aurskog-Høland, Elverum, Rendalen, Trysil og Åmot samt rovviltutvalget for 
Våler og Åsnes kommune har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. 
 
Dette begrunnes med av konsekvensene av et betydelig økt antall ulv og andre store rovdyr er stort 
for de berørte kommunenes næringsliv og opplevde trygghet for deler av befolkningen. Det dreier seg 
i betydelig grad om store, allmenne interesser.   
 
Avstemming: 
Vedtatt enstemmig 
 
 
Forslag fra Øyvind Solum:  
Klagene fra Naturvernforbundet m.fl. gis delvis medhold. Det åpnes ikke for lisensjakt innenfor 
ulvesonen. For øvrig henvises det til innstilling og begrunnelser i saksfremlegget til Fylkesmannen til 
behandlingen i juni, hvor det kun innstilles på lisensjakt utenfor ulvesonen. 
 
Avstemming: 
Innstillingen fra sekretariatet ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for Øyvind Solums 
forslag.  
 
 
 
VEDTAK 
 
1. Om rettslige forhold: 
Rovviltnemndene viser til at klagene har innkommet innen fristen.  
Det anses at kommunene Aurskog-Høland, Elverum, Rendalen, Trysil og Åmot samt rovviltutvalget for 
Våler og Åsnes kommune har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. 
 
Dette begrunnes med av konsekvensene av et betydelig økt antall ulv og andre store rovdyr er stort 
for de berørte kommunenes næringsliv og opplevde trygghet for deler av befolkningen. Det dreier seg 
i betydelig grad om store, allmenne interesser.   
 
 
2. Nemndas klagebehandling: 
Rovviltnemndene legger til grunn at nemndene har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 
kunnskap for å fatte et gyldig vedtak, jf. nml. §§ 8 og 10 jf. også fvl. § 17. Rovviltnemndene kan ikke 
se at det er innkommet nye opplysninger eller andre hensyn som ikke var kjent på 
vedtakstidspunktet. Vedtaket ansees også tilstrekkelig begrunnet på dette punktet.  
 
Klagene tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemndene opprettholder sitt vedtak av 19.06.2018 i sak 
3/18, og klagene oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. 
forvaltningsloven § 33, fjerde ledd. 
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Sak 6/18 Ny drøfting av fellessak 5/18 om utvidelse av kvote for betinget 
skadefelling av ulv i region 4 og 5 

 
 
ANBEFALING: 
Sekretariatene anbefaler at rovviltnemndene i region 4 og region 5 beslutter å opprettholde sitt 
vedtak av 16.8.2018, og ikke fatter nytt vedtak i saken. 
 
 
ROVVILTNEMNDENES BEHANDLING: 
Rovviltnemndene i region 4 og region 5 beslutter å opprettholde sitt vedtak av 16.8.2018, og fatter 
ikke nytt vedtak i saken. 
 
 
 
Øvrige moment tatt opp i møtet: 

- Forslag om et lite kurs om forvaltningsrett for nemnda.  
- Ønske om at sekretariatets forslag til vedtak står fremst i saksforslagene.  
- Det bør opplyses i vedtak at klagefrist er iht. bestemmelsene i forvaltningsloven. 

 


