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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                        Dato: 2. juni 2017 

Møtet innkalt av Sekretariatet v/Fylkesmannen Referent Harald Klæbo 

Møtedato 24. mai 2017 Møtetid Kl. 09.30 -13.30.00 

Møtested Statens hus, Lillehammer   Møteleder Aud Hove 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda:  

Aud Hove, Mariann Isumhaugen, Kari-Anne Jønnes, Sven Håvard Korshavn 

 

Fylkesmannen: Eli Blakstad, Bente Odlo, Sidsel Røhnebæk, Harald Klæbo, Marte 
Conradi   

SNO: Esben Bø, Steinset (SNO) og Ole Knut Steinset (SNO), 

Ikke til stede Ragnar Nordgreen 

Tilhørere Astrid Olstad og Bjørn Rusestuen (Oppland bonde- og småbrukarlag), Kristina Hegge 
(Oppland Bondelag), Arnfinn Beito (OSG), Tom Rune Engen og  Tore Grønlien (NJFF), 
Marie Skavnes og Else Hasvold (Mattilsynet)  

 

Kopi Sigurd Tremoen, Vebjørn Knarrum  

 
  

Åpen post 09.30 -09.45 
Tema som ble tatt opp: 

- En har vært for mange år over bestandsmålet på jerv, det må tas tak politisk, det burde vært 
gjennomført ekstraordinært uttak i Dovre, dette er et konfliktområde med varsel om tidlig sank. 

- Sør-Aurdal: Bra prosjekt med lammenoder, burde hatt målretta uttak av gaupe her, uttak der det er tap. 
Ulv: samarbeid om uttak av ulv, frykt for ulv, må ha raske uttak, samarbeid mellom rovviltnemnda og 
Fylkesmannen blir viktig 

- Innlandet: utfordring med sammenslåing og Fylkesmenn, FKT-budsjett 
 

Saksliste:01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det blir utnevnt nye representanter i junimøtet i fylkestinget (Oppland fylkeskommune). 
Diserud og Nordgreen må erstattes 
 
02/17 Godkjenning av referat fra møte 21. november 2016 
Ingen merknader 

 
03/17 Orienteringer  
Erstatningsoppgjør 2016 v/MCO 
Det ble utbetalt ca. 6,4 millioner i erstatning for 2612 sau og lam som er påvist eller sannsynliggjort drept av 
fredet rovvilt i Oppland i beitesesongen 2016. Dette utgjør 76,6 % av antall dyr som maksimalt kan erstattes. Det 
vises ellers til nyhetsak om dette på Fylkesmannen i Oppland/rovvilt pr. 19.12.16 og tidligere orienteringer. 
 
Status lisensfelling jerv og ulv og kvotejakt gaupe v/MCO 
Det ble felt 6 jerv på lisensfelling, 3 på åtejakt, 3 tatt i bås, det er senere tatt ut 3 voksne jerver på skadefelling + 
4 valper (to hiuttak). 
Gaupekvoten på 5 dyr ble fylt. 
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Det er ikke felt ulv på lisensfelling i Oppland. På landbasis er det felt 8 ulv på lisensfelling siste lisensperiode, 4 på 
skadefelling/nødverge (Rovbase). 
 
Status beitenæringa 2016 v/SRO,  

Det store bildet er positivt! 
1. Sauetallet i Oppland har økt med vel 5 % siste år, på landsbasis er økningen vel 4 % 
2. I Oppland slippes om lag 270 000 søyer og lam på utmarksbeite, på landsbasis slippes vel 2 

millioner søyer og lam 
3. Oppland har 12 % av sauetallet i Norge og 9,5 % av produsentene. 
4. Antall produsenter/foretak i Oppland har ca 9,5 % av produsentene  ån – om lag 1 150   
5. Tapstallene er redusert de tre siste åa, både i prosent og antall dyr tapt 

 
Korrespondanse v/SRO,  
Det var ingen merknader til korrespondanselista, men nemnda ønsker at brev på lista legges ut på nettsaken 
med møteinnkalling. Sekretariatet vil følge opp dette. 
 
FKT- regnskap og rapport 2016.  
Det ble vist til rapport og regnskap som ble sendt Miljødirektoratet 7. februar 2017 
 
Notat oversikt over rovviltarbeid jan-mai 2017,  
Følgende er gjennomført siden nemnda la ned sine verv i desember 2016 (notat sendt ut til nemnda tidligere): 
 
3 regionmøter 
9. feb. Etnedal – 40 tilstede, Anders Braa fra Miljødirektoratet 
10. feb. Honne/Gjøvik – 35 tilstede, Anders Braa fra Miljødirektoratet  
16. feb. Vinstra – 60 tilstede 
 
Andre møter 
17. jan: Nasjonal konferanse Hamar. H. Klæbo orienterer om samordningsoppdraget jerv i Sør-Norge 
2. februar: FMOP telefonmøte med Miljødirektoratet om uttak av restkvote jerv 
21. februar: Dialogmøte v/Anette Jørstad «hund og rovviltforvaltning» FMOP v/MCO og HKL 
7. mars NJFF: Om videreføring av lisensfellingsprosjektet, FMOP v/MCO og HKL 
8.mars: tlf-møte med Miljødirektoratet og tre ordførere fra Midt-Gudbrandsdal – om uttak av jerv 
21. mars: Lesja og Dovre kommune inviterte til Joratunet, beitebrukere, Mattilsynet, FMOP v/MCO, HKL og SRO med tema tiltak for reduserte 
tap 
5. april: Åpent rovviltmøte Gran, FMOP v/MCO  
6. april: tlf-møte med Miljødirektoratet og tre ordførere fra Midt-Gudbrandsdal – om uttak av  jerv 
18. april: Møte med styret i Oppland bonde- og småbrukerlaget, FMOP v/ Harald Klæbo 
20.april: Møte med ordførere i Midt-Gudbrandsdalen, FMOP v/ Vebjørn Knarrum og Harald Klæbo 
26. april: Møte i Sør-Aurdal med beitebrukere, kommunen, Mattilsynet og Oppland radiobjøllelag. Oppstart forprosjekt radiobjøller på lam. 
Sidsel Røhnebæk/FMOP deltok 
4.mai: Kompetansekurs skadefellingslag for Sør- Gudbrandsdal, FMOP v/MCO og HKL deltok 
 
FKT-arbeid 
Rapport FKT-2016 sendt Miljødirektoratet 7. feb. Omlag 40 søknader om FKT-tiltak 2017 mottatt innen frist 1. mars. Ramme som tidligere kr. 
4 850 000. Omsøkt kr. 7 800 000. Notat med budsjettforslag sendt Miljødirektoratet 22. mars 2017, og svar uten endringskommentarer 
mottatt 23. mars 2017. De aller fleste søknader ble behandlet i løpet av april. 
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Notat med budsjett og søknadsbehandling FKT 2017, v/SRO 
Ingen merknader 

 
Fylkesmannens rovviltberedskap og SMS-varsling sommer 2017, v/HKL 
Ingen merknader 
 
Infobrosjyre 2017 v/HKL  
Forventes trykket og utsendt medio juni. Ingen merknader 

 
04/17 Orientereringer om bestandsregistrering av freda rovvilt og ekstraordinære uttak (SNO) samt 
orienteringer om dialog med Miljødirektoratet 
 
Jerv v/Esben Bø 
Nasjonalt overvåkingsprogram er felles med Sverige (samme standarder og prosedyrer). 
Det var i år brukbare sporingsforhold en del dager  fra påske og ut, før det svært krevende forhold, 
17.-18. april ble det meget gode forhold, og en kjørte over store deler av området med helikopter – den dagen 
ble de funnet tegn som ledet mot 4 ynglinger. 
Alle hiplasser i 2017 bortsett fra en var nye lokaliteter. 
Helt ny lokalitet i Skjerdingen, Ringebu 
2 hiuttak ble gjennomført i Oppland, det ble gitt en redegjørelse for arbeidet med uttak. 
Tispa i Sikkilsdalen; samme tispa som gikk inn som «antatt yngling» i 2016 i samme område, den lot seg ikke 
avlive pga. steinur under selve hiplassen. 
Noe mindre DNA-prøver enn tidligere, dette pga. de krevende forholdene. 
 
Ulv 
SNO har fått ansvar for registering av stasjonær ulv også – men leier inn Høgskolen i Hedmark (Evenstad) på 7 
revir. 
SNO har styrket bemanningen på ulv, ellers er det en generell nedskjæring av ressursene i SNO. 
Det går mye ressurser på ulv nå. 
 
Bjørn 
DNA-treff på to individer i 2016. 
HE 167 sporet i Ringebu, mistanke om at denne gjorde skade i Lesja sommer 2016 – den ble felt på skadefelling i 
Stor-Elvdal 26. juli. 
HE 130 – fanget opp en gang i Oppland Ringebu 
ST20 – påkjørt av tog – også felt på skadefelling 
To av de som brukte Oppland i fjor er borte. 
 

2017

Tiltak forskrift Omsøkt 17 Budsjett 17 Vedtak april 17

Tidlig sank 5a 1 284 000 750 000 630 000

Planlagt tilsyn m/k.hund 5b+6 2 865 212 500 000 345 000

Avklare tapsårsaker m/k.hund 5b+6 687 515 400 000 718 500

Beredskapsareal 5a 152 000 100 000 27 000

Elektronisk overvåking 6 684 000 300 000 400 000

Annet 6 330 800 100 000 55 000

Sum kommuner/beitelag/foretak 6 003 527 2 150 000 2 175 500

Kompetanseutvikling 6 212 104 50 000 50 000

Lokale FoU 6 1 574 930 800 000 545 000

Sum prosjekter m.m. 1 787 034 850 000 595 000

Tiltak tamrein

Akutte tiltak/tidlig nedsanking 500 000 500 000

Akuttet tiltak/akutt tilsyn, beredskpskveer, annet 450 000 450 000

Skadefelling 900 000 900 000

Totalt omsøkt 7 790 561 4 850 000 4 620 500

ikke disponert 229 500
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Gaupe 
SNO framhever det gode samarbeidet med Oppland NJFF om bestandsregistrering av gaupe. 
 
05/17 Orientering fra prosjektet lisensfelling jerv v/Tom Rune Engen, Oppland JFF 
 
Hovedpunkt: 
Hvordan skal vi lykkes bedre? Ca 800 jakttimer for å få felt en jerv. 
Det er behov for større trykk på jerv sørover i Gudbrandsdalen, det viser også DNA-analysene. 
Sel/Dovre: - behov for mer koordinering 
Sør-GD; jevnt tilslag på en del båser, åter/viltkamera 
Positivt med kameraovervåkning, av båser, dette må sies å ha vært vellykket i Oppland, liten feil-% dvs når 
teknikken ikke fungerer og en må ut å sjekke båsen fysisk (2 %). 
Det er en utfordring med å få båser til å fungere bedre i Sør-Gudbrandsdal, vi har muligens for mange båser. 
F. eks. Øyer; 4 båser, er dette for mye?  
Innforing av bås, nødvendig kan komme i konflikt med beitebruken. 
Målsettingen er at alle båsene er oppspent fra jaktstart 
Slaktavfall etc. kan forstyrre bås åtefangst. Spesielt gjelder dette fra elg, men også sjøldøde dyr og krøtter skaper 
problemer. 
Relevante spørsmål: - hvordan løser vi lisensfellingen i denne delregionen? 
Hvor skal vi ha åter, hvor skal vi ha båser? Hvordan skal vi få til hundejakt. Juni viktig måned for prosjektleder. 
Åtebuer fungerer ikke optimalt. Ved pause i bemanning har ofte jerven kommet. 
Det må derfor være jevn bemanning på åtebuene og en må kritisk evaluere rutiner og opplegg rundt åtebuene. 
 
Framover: 
Regionmøter – hvordan legges jakta opp 
Bedre organisering av åtelag - befaringer 
Optimalisering av båsplassering og antall 
Utvikle jervejakt med hund – en slags godtgjøring fra nemnda 
 
Aud Hove ønsker dette som punkt på møtet i Sør-Fron. 
 
06/17 Orientering fra NJFF-Oppland v/Tormod Pedersen om gauperegistrering vinteren 16/17 
Utsettes til neste møte. 
 
07/17 Kvote for betinget skadefelling 1. juni 2017 – 15. februar 2018 
 
Rovviltnemnda i region 3 gjorde følgende vedtak (enstemmig): 
 
Ut fra retningslinjer for iverksetting av fellingstillatelser, bestandssituasjonen i forhold til nasjonale 
bestandsmål, tapssituasjonen, og tidligere års erfaringer med fellingstillatelser vedtar rovviltnemnda 
følgende kvote for betingede fellingstillatelser for perioden 1. juni 2017 - 15. februar 2018 for region 
3/Oppland: 
 
4 betingede skadefellingstillatelser på jerv 
1 betinget skadefellingstillatelse på gaupe 
6 betingede skadefellingstillatelser på ulv og 
2 betingede skadefellingstillatelser på bjørn. 
 
Nemnda kan til en hver tid trekke tilbake betingede fellingstillatelser, for eksempel hvis det blir 
registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og 
alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, jf. § 77 og rovviltforskriften § 8, jf. §§ 1 
og 3. 
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Det vises til sekretariatets gjennomgang av bestandsforhold, skadenivå og øvrig faktagrunnlag 
(vedlagt). Nemndas begrunnelse for en økning av kvoten på ulv i forhold til sekretariatets forslag er 
som følger: 
 
«Endre frå 4 til 6 på skadefellingskvote for ulv med grunngjeving at ulvebestanden er aukande og for 
å vere føre var i forhold til større ulveangrep om dei skulle komme i periode der rovviltnemnda ikkje er 
så tilgjengeleg. Rovviltnemnda i region 3 hadde også ei skadefellingskvote på ulv i fjor på 6». 
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Event. klage stiles til Klima- og 
miljødepartementet, men sendes via Rovviltnemnda i region 3, v/Fylkesmannen i Oppland innen 3 
uker etter at dette brevet er bekjentgjort. 
 
 
08/17 Kvote for lisensfelling jerv 2017/2018 
 
Det vises til sekretariatets innstilling. Rovviltnemnda i region 3 gjorde følgende vedtak:  
 
Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i region 
3/Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at jervebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte 
bestandsmålet for region 3, jf. oversikt av oktober 2016 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. 
Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i 
rovviltforskriften. 
 
Kvote for lisensfelling av jerv blir på 12 dyr, med maksimalt 5 hunndyr (uavhengig av alder). 
Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den geografiske 
differensieringen i forvaltningsplanen: 
 
Lisensområde A (jervesonen): Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, 
videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. 
Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane 
nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: 4 dyr. 
 
Lisensområde B (utenfor jervesonen): 4 dyr 
 
4 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden. 
 
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 
 
Jervebestanden i region 3 er hovedsakelig innenfor jerveprioritert område og derfor er det viktig å få 
regulert dette området for å holde bestanden nede. Region 3 har et snitt på 8 ynglinger de siste tre 
årene.  
 
Når det gjelder gjennomgang av datagrunnlaget for nemndas vedtak, vises det til saksframlegget fra 
sekretariatet i saken. Rovviltnemndas vedtak avviker fra sekretariatets innstilling. Nemndas 
begrunnelse for dette er som følger: 
 
Situasjonen for jervebestanden er nesten tilsvarande med situasjonen ved vedtak for kvote for 
lisensfelling av jerv 2016/2017. Regionen ligg godt over bestandsmålet i tal på ynglingar og har gjort 
det sidan 2013 (viser til tabell i saksutgreiinga). 
 
Region 3 ligg godt over bestandsmålet med minst 7,6 ynglingar i tidsrommet 2015-2017. Dersom ein 
multipliserer med bestandskoeffisienten, 6,4, får vi ein bestandstørrelse på 48,6 dyr. Målet for region 
3 er 4 ynglingar. Trekker ein det frå gjennomsnittet får vi 3,6 ynglingar over målet i snitt og 
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multiplisert med 6,4 blir det 23 individ over bestandstørrelsen. 
 
Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i forbindelse med lisensfellingen. (jf. 
forskriftens § 15, siste ledd). Dette gjelder informasjon om gjenværende kvote og mottak av 
meldinger om påskutte og felte dyr via telefonsvarer (Fylkesmannens rovvilttelefon). 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 
18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 
(rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1 og 3. 
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. En ev. klage stiles Klima- og 
miljødepartementet, men sendes via Fylkesmannen i Oppland som er sekretariat for rovviltnemnda, 
innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt/bekjentgjort. 
 
09/17 Årsplan 2017 
Forslag til årsplan:  

1. 24. mai, Statens hus, Lillehammer kl. 09.30 -14.30 
2. 28.juni, Sør-Fron 
3. 4.aug – tlf.møte om lisensfellingskvote bjørn 
4. 24. august 
5. 12. oktober -nemndsmøte og dialogmøte 
6. 9. november 

 
Ønsker saksframlegg på bjørn i junimøtet, og at telefonmøte 4. august går ut.  
Dialogmøte blir 12. oktober. For øvrig ble årsplanen vedtatt som forslaget. 
 
10/17 Status og framdrift samordningsoppdraget jerv 
Det blir et møte i august med Miljødirektoratet og nemndslederne i region 3, 5 og 6. 
        
11/17 Eventuelt 
Ingen saker  
 
 
 
Neste møte i rovviltnemnda i region 3 blir 28. juni i Sør-Fron 
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