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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                        Dato: 12. juni 2018 

Møtet innkalt av Sekretariatet v/Fylkesmannen Referent Sidsel Røhnebæk 

Møtedato 11. juni 2018 Møtetid Kl. 11.00 – 11.25 

Møtested Telefonnmøte   Møteleder Aud Hove 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda: Aud Hove, Kari-Anne Jønnes, Ivar Vistekleiven, Trygve 
Brandrud og Mariann Isumhaugen 

 

Fylkesmannen: Harald Klæbo, Sidsel Røhnebæk og Benedicte Broderstad.  

Tilhørere  

 

  
22/18 Kvote lisensfelling jerv 2018/2019  
Harald Klæbo orienterte fra sekretariatets innstilling. 
 
Forslag til 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 
(regnet ut fra gjennomsnitt i perioden 2015-17), jf. oversikt av oktober 2017 fra det nasjonale overvåkings-
programmet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i 
rovviltforskriften.  
 
Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 8 dyr, hvorav maksimalt 3 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: 3 dyr.  
 
Lisensområde B (utenfor jervesonen): Resten av fylket: 3 dyr  
 
2 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.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt av rovviltnemnda med følgende tillegg: Lisensområde B skal beskrives som 
beiteprioritert område, ikke utenfor jervesonen. Videre skal vedtaket inneholde setningen: Dersom nye ynglinger 
blir påvist i løpet av sommeren 2018, vil nemnda ta opp igjen vurderinga av kvoten for lisensfelling av jerv. 

 
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 
(regnet ut fra gjennomsnitt de tre siste år), jf. oversikt av oktober 2017 fra det nasjonale overvåkings-
programmet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i 
rovviltforskriften.  
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Kvote for lisensfelling av jerv blir på 8 dyr, med maksimalt 3 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: 3 dyr.  
 
Lisensområde B (beiteprioritert område): 3 dyr  
 
2 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 rundt bestandsmålet. Region 3 har et snitt på 8 ynglinger de siste 
tre årene (2015-2017). Dersom nye ynglinger blir påvist i løpet av sommeren 2018, vil nemnda ta opp igjen 
vurderinga av kvoten for lisensfellinga av jerv. 
 
Når det gjelder gjennomgang av datagrunnlaget for nemndas vedtak, vises det til saksframlegget fra 
sekretariatet i saken.  
 
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. 
 
 
23/18 Klage på betinget skadefelling  
Rovviltnemnda i region 3/Oppland har mottatt klage fra NOAH -for dyrs rettigheter og Foreningen våre rovdyr på 
vedtak om kvote for betinget skadefelling på gaupe, brunbjørn, jerv og ulv i region 3 2018/2019. Rovviltnemnda 
behandlet klagen. 
 
Vedtak: 
Nemnda ser ikke at det framkommer noen vesentlige eller nye momenter som gjør at vi endrer på det 
opprinnelige vedtak vedr. skadefellingskvote for gaupe, bjørn, jerv og ulv for 2018, men vi ser at vedtaket med 
saksutredning kunne omfattet en noe bedre redegjørelse på enkelte temaer som klagerne tar opp i sin klage.  
 

Klagen med relevante vedlegg oversendes departementet for endelig behandling.  
 

 
 
 

Neste ordinære nemndsmøte blir den 21. juni kl.13.00 på Rondablikk hotell, Nord-Fron. 


