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Medlemmer av rovviltnemnda 

i rovviltregion 4. og 5. 

  

  

  

  

  

INNKALLING TIL FELLES MØTE MELLOM ROVVILTNEMNDA I REGION 4 OG 

REGION 5 

Tidspunkt: 28. august, 09:00-12:00 
Sted:  Quality hotell Olavsgård, Hvamstubben 11, Skjetten 
 

Jeg kaller med dette inn til felles møte mellom rovviltnemnda i region 4 og region 5. 

 

Drøfting: 

- Brev med spørsmål fra rovviltnemnda i region 5 

Saker: 

- Fellessak 8-20 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen sesongen 
2020-2021 

- Fellessak 9-20 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2021 

- Fellessak 10-20 Utvidelse av kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2020 

 

 

 

 

Gjennomføring av møtet: 



  Side: 2/2 

 

Møtet vil bli gjennomført i henhold til smittevernsregler. De som ønsker å være tilhørere på møtet må 
derfor delta via Teams. Teams-lenke legges ut på rovviltnemndenes hjemmesider. 

Det åpnes for innlegg gjennom Teams fra organisasjoner ved oppstarten av møtet, inntil to minutter pr 
organisasjon. Innlegg må meldes sekretariatet via følgende epost adresse: fmoachi@fylkesmannen.no, 
innen 26. august.  

For at vi skal få gjennomført møtet på en effektiv måte, så ber jeg om at alternative innlegg sendes 
skriftlig til samtlige medlemmer samt til begge sekretariatene i forkant av møtet. Fortrinnsvis senest kl. 
19:00 dagen før møtet.  Husk at nye forslag til vedtak må begrunnes skriftlig.  

 

Vennlig hilsen  

Lise Hagen Rebbestad 
Leder i rovviltnemnda i region 4 
 
 
Vedlegg: 

▪ Fellessak 8-20 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen sesongen 
2020-2021 

▪ Fellessak 9-20 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2021 
▪ Fellessak 10-20 Utvidelse av kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2020 
▪ Vedlegg 1 Kunnskapsgrunnlag om revirer, husdyr, beitebruk og skadehistorikk 
▪ Vedlegg 2 Bestandsovervåking av ulv vinteren 2019-2020 
▪ Vedlegg 3 Beräkningar av beskattning av den Skandinaviske vargpopulationen 2021 
▪ Brev med spørsmål fra nemnda i rovviltregion 5. 
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