
 

MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                        Dato: 12.05.2016 

Møtet innkalt av Sekretariatet v/Fylkesmannen Referent Harald Klæbo 

Møtedato 12. mai 2016 Møtetid Kl. 10.00 – 14.00 

Møtested Statens Hus, Lillehammer   Møteleder Aud Hove 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda: Aud Hove, Ragnar Nordgreen, Olaf Nils Diserud og Kari-
Anne Jønnes, Håkon Noren, varamedlem 

Fylkesmannen: Harald Klæbo, Marte Conradi, Sidsel Røhnebæk, Ola Hegge, Eli 
Blakstad, Bente Odlo (deler av møtet) 

Ikke til stede Mariann Isumhaugen 

Tilhørere Ole Knut Steinseth og Esben Bø (SNO), Kristine Hegge(Oppland bondelag), Marie 
Skavenes (Mattilsynet), Terje Holen (Oppland Bonde- og Småbrukarlag), Arnfinn Beito 
(Oppland Sau og Geit) 

Kopi Sigurd Tremoen, Eli Blakstad, Ola Hegge og Bente Odlo 

 
Åpen post (temaer): 
Hva er forskjellen på skadefelling av bjørn i Stor-Elvdal og den situasjonen en har i Nord-Fron nå? Kritisk til at 
Miljødirektoratet ikke følger KLDs praksis. 
Lav lisensfellingskvote i saksframlegget. 
En savner en oversikt hvor jerv idendifisert på DNA blir av. 
For sen håndtering av søknad (og delegering av myndighet) om skadefelling på ulv i Miljødirektoratet 
Å trene med hund på bjørn før SNO har fått fulgt opp meldingene er svært uheldig (SNO tok opp dette). 
  
Saksliste: 
22/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen merknader 
 
23/16 Godkjenning av referat 17. mars 2016 og referat 6. april 2016 
Fra Aud Hove: sak 18/16 legges til i referatet (e-postbehandling av brev fra nemnda til KLD) 
 
24/16 Orienteringer 



 
Korrespondanse:  

- viktig at henvendelser blir tatt seriøst imot, FM vurderer å sende et standardsvar pr e-post til innkomne 
brev 

- Saker som kommer inn rett etter et nemndsmøte kan med fordel distribueres til nemndsmedlemmene pr. 
e-post, det kan bli lenge til neste møte slik at brevene blir «gamle».   

 
FKT/økonomi:  

- S. Røhnebæk: I tråd med forskriften er tilskudd til rene tilsynsprosjekter redusert i utkast til budsjett for 
2016. Tilvarende økning i rammen for akutt-tiltak tidligsank (0,9 mill), det er satt av 0,95 mill til godtgjøring 
av jegere 
 

Møte alle nemnder og politisk ledelse Gardermoen 25. og 26. april v/Aud Hove, 
Nemndas medlemmer: 

- Skeivhet i ansvar og taletid mellom de to departementene, og litt for mye enveiskommunikasjon 
- Litt lite forståelse for situasjonen slik den oppleves blant ute blant nemndene 
- Er det grunnlag for et seminar som nemndene selv arrangerer?  

 
Møte med Mattilsynet 29. april, - M.Conradi refererte fra møtet 

• Skadesituasjon og bestandsregistrering 

• FMs rovviltberedskap og SMS-varsling 

• Forebyggende tiltak 

• FM får kopi av rapporter fra alle sauetilsyn 

• FKT – midler 
• Mattilsynets virkemidler 

• Nytt møtepunkt 16. august med oppsummering av beitesesongen så langt. 
 
Fylkesmannens rovviltberedskap og SMS-varsling, H. Klæbo orienterte 
Vakttelefon bemannet 08-22 hver dag (4. mai) 1. juni – 15. okt -   

 - Behandle søknader om skadefelling 

 - Behandle søknader om akuttiltak 

 - Utsending av rovvilt/skadeinformasjon (SMS-varsling) 

 - Lede ettersøk av påskutt fredet rovvilt 



 - Rapportering fellingslag/kommunen til FM, kommunikasjon om godtgjøring av jegere/ramme. 
 
Skadefellingstillatelser er Fylkesmannens myndighetsområde. Nemnda kan likevel være uenige i vedtak, men da ber 
vi om at henvendelser går til avdelingsdirektør; Ola Hegge eller Steinar Fossum. Kommuner kan enten klage på 
vedtak, eller henvende seg til avd. dir. Dersom nemnda ønsker å få veiledning i forvaltningsmessige 
spørsmål/juridisk, kan Marte C., Sidsel R. eller Harald K. kontaktes, men da helst i kontortiden. 
 
Rutinene for SMS-varsling ble gjennomgått. Dette er ikke en lovpålagt oppgave, vi prøver å sende ut det vesentligste 
av betydning for endret beredskap/tilsyn med sau på beite. 
 
Kort orientering om terskler og nivå i forhold til skadefellingstillatelser – det er likevel en konkret vurdering i hver 
enkelt sak.  
 
Noen momenter om skadefelling: 

- Kommunalt skadefellingslag får oppdraget – fellingsleder kan be om bistand/veiledning fra SNO – SNO er 
under samme vilkår som er gitt i fellingsløyvet fra FM 

- SNO vurderer i forhold til egen kapasitet 
- FM, rovviltnemnda har ingen instruksjonsrett i forhold til SNO – dette har kun Miljødirektoratet 
- Jerv: tisper med valper er unntatt tillatelsen fram til 1. aug. 
- Særlig for bjørn: fellingsforsøket avsluttes i god tid før mørkets frambrudd (særlig senere på sommeren) 
- Bruk av hund: for bruk av løs hund – kommunen på gi dispensasjon fra båndtvang 

- løs, på drevet halsende hund er ikke tillatt på jerv, ulv og bjørn 

- FM lønner spesialtrente hundeekvipasjer for sporingsoppdrag/skadefelling 

- Motorferdsel: FM kan sette til side forbud mot bruk av motorkjøretøy under skadefelling 

- Egen instruks om ivaretagelse av genetisk viktige individer 

 

• Miljødirektoratet har påpekt at det er uheldig med langvarige skadefellingstillatelser, med stadige påløpte 
FM vil foreslå en annen praksis for nemnda/kommunene 
- mer i starten - mindre utover – synspunkt? 

 

Innspill: Nemnda er i utgangspunktet positiv til en vridning av midlene til mer innsats i starten. FM mener at det kan 
være en fordel å høre med kommunene om en vridning av ordningen, og vil ta opp dette på samlingene med 
fellingslagene i mai/juni. Ikke alle fellingsforsøk er det realistisk å kunne ha stor jaktinnsats en kortere periode (hva 
som er realistisk i forhold til bemanning). Nemnda gir sin tilslutning til å forhøre seg med kommunene. 

 
Infobrosjyre, v/M. Conradi 

• Trykkes første uka i juni 
• Informasjon til beitenæringa  
• Beredskap, kontaktinformasjon 

• Informasjon fra aktuelle aktører 
 
Møter med skadefellingslag i Lesja og Fagernes slutten av mai, 

• Lesja 26. mai (Gudbrandsdalen) 
• Fagernes 27. mai (Valdres, Toten, Hadeland) 
• Biri 2. – 3. juni (Oppland, Hedmark, Akershus) 

 
 Studietur til region 6; 20. -22. juni – S. Røhnebæk orienterte om programmet 
 
25/16 Status bestandsregistrering rovvilt  
Esben Bø, SNO ga en orientering om bestandsregistreringsarbeidet og ekstraordinært uttak på jerv. 
Ole Knut Steinset gjennomgikk oppdaterte tall på bjørn, ulv og gaupe 
 



26/16 Kvoter for betinget skadefelling 1. juni 2016 -15. februar 2017 
H. Klæbo orienterte. Det vises til saksframlegget der sekretariatets forslag var til kvote var: 
2 gaupe, 3 bjørn, 4 jerv, 4 ulv 
 
Nemndas vedtak: 
2 gaupe, 3 bjørn, 4 jerv, 6 ulv 
Nemndas begrunnelse for å øke kvoten på ulv: 
Direktoratet har delegert myndighet i brev av 3. mai 2016 til Fylkesmennene. Fylkesmannen i Oppland har allerede 
iverksatt en skadefellingstillatelse på en ulv i Vågå. Siden en kan påregne skadefelling av dyr i Oppland allerede i mai 
på direktoratets delegering, og disse dyr må fratrekkes kvoten som nemnda vedtar, mener nemnda at 4 dyr blir for 
lite og øker kvoten til 6 dyr. 
 
27/16 Kvote for lisensfelling jerv 2016/2017 
M. Conradi orienterte. Det vises til saksframlegget der sekretariatets forslag var totalkvote 8 dyr, med maks 
hunndyrkvote 3 dyr, der maks 2 hunndyr kan felles i jerveprioritert sone. 
 
Nemndas vedtak(enstemmig): 
Kvote for lisensfelling av jerv blir på 10 dyr, med maksimalt 4 hunndyr (uavhengig av alder)  
Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den geografiske differensieringen i 
forvaltningsplanen:  
 
Lisensområde A: 3 dyr, hvorav maks 2 hunndyr. 
Lisensområde B: 3 dyr 
4 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i fellingsperioden, hvorav maks 2 hunndyr.  
 
Begrunnelse for nemndas vedtak: 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 7,3 ynglinger de 
siste tre åra og de ynglingene som pr. 12. mai 2016 er antatt ligger alle innenfor jerveprioritert område. Skal 
forvaltningen få regulert bestanden, må derfor størstedelen av lisensfellingskvoten bli tatt ut innenfor den 
jerveprioriterte sonen.  
 
Viser ellers til saksframstillingen i saka.  
 
 
28/16 Framdrift samordningsoppdraget jerv i Sør-Norge 
H. Klæbo orienterte kort.  
Nemnda var enig i leders forslag om å invitere de andre nemndsmedlemmene til en drøfting av rapporten fra NINA, 
samt legge en plan for arbeidet fremover. Dette møtet må bli i begynnelsen av september. Første Workshop bør bli i 
begynnelse av oktober – der også NINA deltar. Uke 39 ble foreslått. 
 
 
29/16 Eventuelt 
Om møtegodtgjørelse. Sekretariatet sjekker Statens regelverk rundt dette. 
 
 
Neste rovviltnemndsmøte blir i Vågå 22. juni kl. 12.00, kommunehuset i Vågå. 
 
 
 
 


