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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

Dato: 11.08. 2011

Møtetype 

Avdeling 

    

Møtet innkalt av 
Sekretariatet 
v/Fylkesmannen 

Referent Sidsel Røhnebæk 

Møtedato 11.august 2011 Møtetid 10.00 – 10.30 

Møtested 
Telefonmøte,Statens hus, 
Lillehammer 

Møteleder Reidun Gravdahl 

 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda: Reidun Gravdahl, Anne Marie Bagstad Jøranli, 
Ivar Odnes, Sigmund Hagen og Olaf Nils Diserud  

Fylkesmannen: Steinar Fossum, Harald Klæbo, Victoria Marie Kristiansen, Lars 
Bjørke og Sidsel Røhnebæk    

Kopi Kristin Hille Valla, Sigurd Tremoen, Jørn Karlsen og Anders Prestegarden 

 
 
 
Saksliste: 
35/11 Kvote for lisensfelling av bjørn i Oppland 2011 
Harald Klæbo la fram sekretariatets innstilling, jf. utsendte sakspapirer.   
 
Lisensfelling bjørn. 
Forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av bjørn i region 3, og nemnda 
har følgelig myndighet til å åpne for lisensfelling av bjørn i region 3. jf. §§ 4, 7 og 8 i 
rovviltforskriften.  

 
Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 (Oppland). Totalkvoten settes til 4 dyr. Hele 
fylket er ett fellingsområde.  
  
Nærmere vilkår:  

- Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis 
  i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 
- Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober 2011. 
- Binne med unge(r), samt hennes unge(r) (uansett alder) er unntatt fra lisensfellingen. 
- Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før  

        solnedgang. 
 
Nemnda diskuterte forslaget og vedtok enstemmig sekretariatets forslag 
 
 
Vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av bjørn i region 3, og 
nemnda har følgelig myndighet til å åpne for lisensfelling av bjørn i region 3. jf. §§ 4, 7 og 8 
i rovviltforskriften.  
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Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 (Oppland). Totalkvoten settes til 4 dyr. 
Hele fylket er ett fellingsområde.  
  
Nærmere vilkår:  

- Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis 
  i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 
- Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober 2011. 
- Binne med unge(r), samt hennes unge(r) (uansett alder) er unntatt fra lisensfellingen. 
- Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før  

        solnedgang 
 
 
 
Sak 36/11 Grunneiers tillatelse – lisensfelling bjørn 
Rovviltnemnda v/leder sender brev til kommunene i Oppland med henstilling om å gjøre et 
forarbeid i forhold til grunneiere, der en blant annet sørger for mest mulig samordning av 
tillatelser for lisensfelling av bjørn i forkant av jakta og samarbeid mellom elgjegere og 
bjørnejegere. 
 
 
 
 
Neste møte er 26. august 2011 
 


