
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 3 

Oppland 
 

  

 

Møtereferat – møte i rovviltnemnda region 3 13. oktober 2014 
 
Frammøtte; Ivar Odnes, Olaf N. Diserud, Signe V. Streng, Jørand Ødegård Lunde, Eivind 
Brenna (vara). 
Fra sekretariatet: Erik Sandberg, Lars Bjørke, Harald Klæbo (ref) 
 
Andre: 
Statens naturoppsyn: Ole Knut Steinset 
Mattilsynet; Tor Odd Silset, Magnar Aunet 
+ tilhørere 
 
Det ble gitt innspill fra Oppland Bondelag (B. M. Tordhol), Oppland bonde og Småbrukarlag 
(T. Holen) under åpen post. 
 
45/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen merknader 
 
46/14 Godkjenning av referat fra møte 20. august 2014 
Referatet godkjent uten merknader 
 
47/14 Orienteringer  
– skadestatus, bestandsstatus, korrespondanse, økonomi/FKT, SMS-varslinger, andre 
orienteringer  
 
Skadestatus v/Statens naturoppsyn v/Steinset 
Det er pr 10. oktober en reduksjon på rundt 500 meldte skader sammenlignet med samme 
tidspunkt i 2013. Betydelig nedgang i påviste skader på bjørn, ulv og kongeørn, ikke de store 
endringene på gaupe, her kan det komme noe mer ettersom det er litt igjen av 
beitesesongen på innmark. Økte skader er registrert på jerv, særlig konsentrerte er skadene 
på Vågå/ Lom nordside samt Dovre vestside.  Det kan også ligge noen skjema for jerveskader 
som fortsatt ikke er lagt inn i Rovbase. 
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For mer detaljert skadefordeling vises det til vedlegg med kart Presentasjonen til SNO 
vedlagt som PDF-fil). 
 
Det ble etterspurt bestandsstatus på gaupe og jerv. Det er ikke kommet noe nytt om dette 
siden forrige møte. Det er ikke rapportert om endelig antall påviste ynglinger av jerv fra 
Rovdata. Fylkesmannen regner det som sannsynlig at 7 ynglinger blir stående for region 3. 
Der er foretatt 3 hiuttak (ved to av lokalitetene ble bare valpene avlivet). Det er likevel 7 
ynglinger som blir stående som «tellende» f. eks. når man beregner nemndas myndighet 
etter § 7,  i rovviltforskriften. Bestandsstatus på gaupe er som referert tidligere på 5,5 
familiegruppe for 2013/14. Merknad til referatet fra FM; vi vil gi en oppdatering på 
bestandsregistreringene på kongeørn i neste møte (hekkedata for 2014). 
 
Varsel om beiterestriksjoner v/Mattilsynet v/Silset 
Det vil bli gjort en konkret risikovurdering forut for beitesesongen 2015, mht. til videre 
arbeide. Denne vil bl.a. bli gjort sammen med Fylkesmannen.  
Uttak av rovvilt kan påvirke risikovurderingen. Mattilsynet presiserte at i begrep 
«beiterestriksjoner» ligger flere aktuelle tiltak derav forsinket slipp, og tidlig sanking. 
 
Økonomi v/ FMOP: 
Kr. 707 000,- er i slutten av beitesesongen fordelt til akutte til tak hvorav ca kr. 500 000,- har 
gått til tidlig sanking. Beitelag som har gått inn for tidlig sank pga akutte jerveskader er; Skjåk 
sørside, Lordalen i Lesja, Skårvangen/Skogbygde/Jettlia i Vågå. 
Fylkesmannen har måttet begrense rammen noe i de siste skadefellingene pga. begrenset 
budsjett, samt høyt forbruk i mai i forbindelse med uttak av ulv og bjørn i mai. 
Vi har fått muntlig orientering om at direktoratet vil forsøke å dekke opp underskuddene 



Side 3 av 6 

 

vedr. jegerlønn, men de ønsker å se behovet i rovviltregionene samlet. Fylkesmannen har 
tildelt rammer for om lag 400 000,- som vi pr. nå ikke har budsjettmessig dekning for. Det 
har vært tildelt under forbehold om dekning fra sentrale myndigheter. 
 
 
48/14 Samordningsoppdrag jerv i Sør- Norge 
Klima og miljødepartementet i møte 24. september i år presisert samordningsoppdraget som er 

tildelt region 3 for det sør-norske jerveområdet (jmfr. Brev fra KLD v/Sundtoft den 21. mai 2014): 

 

«Bakgrunnen for samordningsoppdraget er en gradvis svakere bestandssituasjon av den sørvestlige 

delbestanden i det sørnorske jerveområdet (jmfr vedlegg). 

Region 3 skal komme med anbefalinger om tiltak som skal bedre bestandssituasjonen i det sørvestlige 

jerveområdet og sikre utveksling av individ mellom delbestandene av jerv. 

Region 3 skal i samarbeid med de andre nemndene redegjøre for hva en trenger av data for å gjøre 

en evaluering av dagens sonering for å finne en optimal sonering for jerv/beitebruk i Sør-Norge. En 

foreslår at en involverer Rovdata i arbeidet og at betydningen av innvandring fra Sverige blir tatt med 

i vurderingene.»  

Det ble likevel ikke konkludert endelig i møtet om region 3 tok oppdraget fra departementet. Leder 

av nemnda har ønsket å behandle dette i førstkommende møte i rovviltnemnda 13. oktober med en 

saksforberedelse fra sekretariatet. 

Sekretariatets vurdering: 

Det har lenge vært kjent at det har vært begrenset utveksling av dyr med nordlige jervebestand (fra 

Nord-Trøndelag og nordover) og det sør-norske jerveområdet.  En mer effektiv DNA-innsamling av 

skit/hårprøver av jerv har gitt oss kunnskap om at det også er begrenset utveksling av individer over 

Østerdalen i Hedmark med riksvei 3 og Glomma. At dyrene i den sørvestlige delbestanden (Sogn og 

Fjordane, Oppland, Møre og Romsdal) er genetisk forskjellige, tyder på begrenset utveksling/tilflyt av 

dyr fra resten av jervebestanden i Skandinavia. 

Departementet har i brev av 21. mai 2014 utrykt bekymring for den sørvestlige delbestanden og har 

bedt region 3 ta en særlig samordningsrolle når det gjelder jerv i Sør-Norge. Forespørselen fra 

departementet ble noe nærmere konkretisert i møte av 24. sept. 

Etter § 5 i rovviltforskriften med kommentar er rovviltnemndene et statlig viltorgan underlagt Klima- 

og miljødepartementets instruksjons- og organisasjonsmyndighet. Sekretariatet mener det derfor 

skal mye til om nemnda som et statlig viltorgan kan motsette seg et oppdrag gitt av departementet.  

Sekretariatet har vært i kontakt med Rovdata som vil være en viktig samarbeidspartner i arbeidet. 

Rovdata sier de vil bistå i å levere kart, oversikter, statistikk og vurderinger på forespørsel fra 

nemnda/fylkesmannen. Rovdata må til enhver tid vurdere forespørsler etter egen kapasitet og den 

kontrakt de har med Miljødirektoratet jmfr. nasjonalt overvåkingsprogram. Dersom det er 

omfangsrike utredningsarbeider kan det bli aktuelt at Rovdata vil be om å få godtgjort arbeidet fra 

nemnda. Dette vil en kunne gi tilbakemelding på når oppdragene kommer. Fylkesmannen foreslår at 
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nemnda stiller som vilkår at utgifter til kjøp av tjenester fra Rovdata i arbeidet må belastes 

Miljødirektoratet og ikke nemndas FKT/driftsbudsjett. 

Oppdraget fra KLD vil bety merarbeid for både rovviltnemnda (ikke bare leder, men også de andre 

medlemmene), samt sekretariatet hos Fylkesmannen. Det vil trolig bli behov for møter, både med 

Rovdata, andre rovviltnemnder, direktorat/departement. Fylkesmannen vil anbefale at nemnda spør 

om styrking av ressurs både for nemnda og sekretariat. 

En samordning av jerveforvaltningen med tanke på å finne en sonering/tiltak for å finne en optimal 

forvaltningsmodell av den sørlige jervebestand vil kreve en innsats fra region 1, 2 og særlig 5 og 6 i 

tillegg til region 3. Rovviltnemnda i region 3 bør be nemndene behandle samordningsoppdraget med 

respektive vedtak i hver nemnd. 

Ettersendt i mail til nemnda fra Fylkesmannen av 10. oktober: «Sekretariatet har vært i 
kontakt med KLD etter møtet. KLD har ingen tidsfrist for arbeidet, men det bør være en 
målsetting at hovedkonklusjoner og tilrådninger er klare i løpet av 2015. Sekretariatet tilrår 
også at nemnda utarbeider en framdriftsplan for arbeidet der en etterspør ressurser». 
 

Forslag til vedtak: 

Nemnda takker for oppdraget og ønsker å ta samordningsrollen for forvaltningen for det sør-Norske 

jerveområdet på visse vilkår: 

- kjøp av tjenester fra Rovdata blir godtgjort fra direktoratet og ikke belastet nemndas budsjett 

- de andre fire rovviltnemndene stiller seg positive til arbeidet med en behandling av oppdraget i 

hver nemnd. 

Nemnda vil gjennom en framdriftsplan etterspørre økte ressurser både for økt arbeid i nemnda, samt 

hos sekretariatet (Fylkesmannen i Oppland).  

Fra diskusjonen: 
 

- det bør gå fram av saksframlegget om dette er et oppdrag fra politisk nivå eller fra 
administrasjonen  

- Det var statssekretæren og administrasjonen som formidlet oppdraget, departementet 
har uansett instruksjonsmyndighet. Det var statsråden som først framsatte oppdraget 
(brev av 21. mai ovenfor). 

- Skepsis til oppdraget i og med at det ikke innebærer noen reduksjon av 
nasjonalt/regionalt bestandsmål 

- Hovedutfordringen for region 3 er overoppfyllelse av bestandsmålet, samt for lite uttak av 
jerv – det vil derfor bli en utfordring å arbeide for «større» utveksling av jerv, samt 
styrking av den sør-vestlige bestanden. Konsekvensene ved å motsi seg oppdraget er 
derimot store. Ved å ta oppdraget vil en «ta litt styring» og kunne legge noen premisser 
for framtidig forvaltning. 

- Ved å ta oppdraget vil det være en mulighet for å sette problemstillingen på kartet, kan 
ha betydning for framtidig sonering/fordeling av regionale bestandsmål 

- Det er en forutsetning at det stilles ressurser til rådighet for oppdraget 



Side 5 av 6 

 

 

Vedtak (enstemmig): 

Nemnda takker for oppdraget og ønsker å ta samordningsrollen for forvaltningen for det sør-Norske 

jerveområdet på visse vilkår: 

- kjøp av tjenester fra Rovdata blir godtgjort fra direktoratet og ikke belastes nemndas budsjett 

- de andre fire rovviltnemndene stiller seg positive til arbeidet med en behandling av oppdraget i 

hver nemnd. 

Nemnda vil gjennom en framdriftsplan etterspørre økte ressurser både for økt arbeid i nemnda, samt 

hos sekretariatet (Fylkesmannen i Oppland) .  

 
Det utformes et brev til KLD samt region 1, 2, 5 og 6 om vedtaket. 
 
 
49/14 Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland 
FM orienterte om møtet den 20. oktober, samt hovedinnholdet i prosjektskisse som vil bli 
presentert på dette møtet (vedlagt). 
 
Rovviltnemnda gir sin tilslutning til Fylkesmannens arbeid i saken. 
 
50/14 Framdriftsplan for revisjon av forvaltningsplanen 
Sekretariatet la fram følgende framdriftsplan i møtet (foreløpige oppsummeringer av data er 
sendt ut i forkant av møtet, men ble ikke presentert): 

1. 13. oktober. Med utgangspunkt i dokumentet “Evaluering av arealdifferensiering i 
region 3/Oppland” fra 15. oktober 2010 supplerer sekretariatet alle statistikker med 
tall fra 2010, 2011, 2012 og 2013 (og mot årsskiftet tall fra 2014), og presenterer for 
nemnda i møte 13. oktober. Drøfting av tallmateriale, og evt. endringer før og etter 
2012 grunnet ny forvaltningsplan  
 

2.  20. november. Møte i rovviltnemnda, med blant annet statistikk fra 
erstatningssøknader 2014. I invitasjonen til dialogmøtet 20. november blir lag, 
foreninger, etater, prosjekter m.fl. oppfordret til å evaluere endringene som kom 
med ny forvaltningsplan fra 2012 og gi innspill til evaluering og revisjon av 
forvaltningsplanen, samt FKT-tiltakene med bakgrunn i etablert praksis, erfaringer og 
evalueringsrapportene fra Bioforsk Nord Tjøtta. Etablere et system for gjennomgang 
av FKT-tiltakene i Oppland. 
 

3. Regionmøter jan/febr. 2015. Rovviltnemnda inviterer til 4 regionmøter (dag eller 
kveld?) hvor hovedtema er innspill til evaluering og revisjon av forvaltningsplanen. 
 

4. Rovviltnemndsmøte i mars 2015. Innspill drøftes, evaluering oppsummeres, samt 
gjennomgang av forvaltningsplan – nye premisser, hva er gått ut på dato, ny praksis, 
nye tiltak, prosjekter m.m. 
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5. Rovviltnemndsmøte i april/mai 2015. Evaluering avsluttes – nye konklusjoner. 
   

6. Rovviltnemndsmøte okt/nov 2015. Sekretariatet legger fram evalueringsdokument 
på bakgrunn av alle innspill, prosess og konklusjoner i løpet av året.   

 
Nemnda gav sin tilslutning til framdriftsplanen. 

51/14 Eventuelt 
 
Nemnda ber sekretariatet etterlyse en agenda for møtet med KLD og LMD den 3. november. 
Det er viktig at nemndene samordner sine innspill. 


