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Protokoll fra fellesmøte for rovviltnemndene i Region 4 og 5  

27. mai 2020 

 

Tid og sted: Kl. 08:00 – 08:50, Teams-møte 

Til stede: 

Fra nemnda i region 4: 

Lise Hagen Rebbestad, Dagfinn Sundsbø, Benedicte Lund, Kjell Håvard Jensen, Arne Olav Haabeth 
 

Fra nemnda i region 5: 

Stein Tronsmoen, Kjerstin G. Lundgård (Turid Backe Viken deltok som vara første del av møtet), Mari 

Gjestvang, Rune Øygarden, Elle Merete Mortensson Omma 

 

Fra sekretariatet: 

Christian Hillmann, Johnny Storbråten, Thomas Olstad, Silje Bøe 

 

Tilhørere 

Rovviltets røst m.fl. 

Møteleder: Stein Tronsmoen 

Referent: Silje Bøe 

********************************************************************************** 

Fellessak 5/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Fellessak 6/20 Klagebehandling av vedtak om fastsetting av kvote for 

skadefelling av ulv 2020/2021 

Sekretariatets forslag til innstilling i fellessak 6/20 

1. Om rettslige forhold: 

Rovviltnemndene viser til at klagene har innkommet innen fristen. Det anses at klagerne har rettslig 

klageinteresse i henhold til forvaltningsloven § 28. 

 

2. Nemndenes klagebehandling: 

Rovviltnemndene legger til grunn at nemndene har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 

kunnskap for å fatte et gyldig vedtak om kvotens størrelse, 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.  

 

Klagene tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemndene opprettholder sitt vedtak av 20.4.2020 i 

fellessak 3/20, og klagene oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. 

forvaltningsloven § 33, fjerde ledd. 
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Rovviltnemndenes behandling 

Benedicte Lund fremmet følgende tilleggsforslag til sekretariatets innstilling:  

1. Kvoten skal kun brukes på enslige streifdyr utenfor sona. 

2. Om så likevel ansees som nødvendig så skal nemda ha en orientering i etterkant. 
 

Votering 

Nemndene stemte først over tilleggsforslaget til Benedicte Lund. 

- Forslaget falt med to stemmer. 

  

Det ble deretter stemt over sekretariatets innstilling. 

- Sekretariatets innstilling ble vedtatt med åtte mot to stemmer. 

 

Rovviltnemndenes vedtak 

 

1. Om rettslige forhold: 

Rovviltnemndene viser til at klagene har innkommet innen fristen. Det anses at klagerne har rettslig 

klageinteresse i henhold til forvaltningsloven § 28. 

 

2. Nemndenes klagebehandling: 

Rovviltnemndene legger til grunn at nemndene har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 

kunnskap for å fatte et gyldig vedtak om kvotens størrelse, 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.  

 

Klagene tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemndene opprettholder sitt vedtak av 20.4.2020 i 

fellessak 3/20, og klagene oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. 

forvaltningsloven § 33, fjerde ledd. 

 

 

Sak 7/20 Felles møteplan 
Sekretariatet orienterte om forslag til felles møteplan. Nemndene fastsetter datoer innenfor de 

foreslåtte ukene. 

Eventuelt 
Ingen saker. 

 

 

 

 


