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Møtet innkalt av Sekretariatet v/Fylkesmannen Referent Erik Sandberg 

Møtedato 15. januar 2015 Møtetid Kl. 09:00 -12:00 

Møtested Statens Hus, Lillehammer Møteleder Ivar Odnes 

Deltakere RRN3: Ivar Odnes, Signe von Streng, Olaf Nils Diserud og Jørand Ødegård Lunde 

   

Fylkesmannen: Sigurd Tremoen, Harald Klæbo, Erik Sandberg og Sidsel Røhnebæk  

Ikke til stede Mariann Isumhaugen hadde meldt forfall.  

Tilhørere Arnfinn Beito, Oppland Saug og Geit; Terje Holen, Oppland Bonde- og Småbrukarlag; 
Tor Silset, Mattilsynet; 

Kopi Sigurd Tremoen, Vebjørn Knarrum og Anders Prestegarden 

Saksliste: 
01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent.  
  
 

02/15 Godkjenning av referat fra møte 20. november 2014  
Referat godkjent. 
 
  

03/15 Orienteringer 
Erstatningsoppgjør 2014 
Harald Klæbo viste oppdatert oversikt over skadedokumentasjon, som inkluderte 33 tamrein drept av 
ulv i Øystre Slidre. 9,5 mill kr  utbetalt i erstatning for 2014, vs. 13,5 mill kr. for 2013. Størst nedgang 
for ulv og bjørn, men også nedgang for jerv i forhold til i -09, -10 og -12. Etter to år med store 
erstatningsutbetalinger til kongeørn var i 2014 utbetalingene tilbake på et normalt nivå. 
«Avkortningen» var i år på 16 %, ca det samme som i 2013. Mange kommuner hadde en tapsreduksjon 
i 2014, men man må huske på at tapene var store i mange områder i 2103. Det ble en oppgang i tap i 
Skjåk og Lom. 
Ulik søknadspraksis mtp. at noen søkere selv trekker fra normaltap og andre ikke. 
15 klagesaker for 2014, av totalt 330 søknader. For 2013 klagde 15 søkere, av totalt 447 søknader. 
Obligatorisk elektronisk søknad har vært utfordrende for enkelte. Noen papirsøknader ble sendt i retur 
dersom det var tid igjen i forhold til søknadsfristen. Kommunene har hjulpet til med å legge inn for en 
del søkere. 
 
Status lisensfelling 
Harald Klæbo orienterte: 3 hannjerver felt, ingen bjørner, 1 ulv (skadefelling). 9 jerver felt i Hedmark. 
 
Skadefelling ulv Øystre Slidre 



Harald Klæbo orienterte om dialogen med Miljødirektoratet i forbindelse med søknad om 
skadefellingstillatelse på ulv i Øystre Slidre. Etter to dager ga direktoratet kontramelding angående 
juletidsfredning, og skadefellingstillatelse ble tildelt. Direktoratet bidro med helikopter, etter at de 
vedtok at SNO skulle stå for fellingsforsøket. 
 
Kongeørnrapport 
Harald Klæbo orienterte om kongeørnrapporten fra 2014. 

 
Gaupe 
Erik Sandberg orienterte om bestandsregistreringer av gaupe. I Rovbase var det 14. januar registrert 22 
observasjoner av familiegrupper av gaupe. Fem av disse var gjort vha. viltkamera. Det er foreløpig ikke 
gjort noen vurdering etter avstandsreglene. 
Oppland JFF har oversendt en oppsummering av bestandsregistreringene så langt. De mener det er 
minimum 7 familiegrupper i Oppland. Oppland JFFs oppsummering er oversendt departementet ifm. 
behandling av klagen på vedtak om kvotejakt på gaupe. 

 
Korrespondanse 
Sidsel Røhnebæk orienterte. 



 
- Det savnes svar angående samordningsoppdraget fra region 2. 
- Nemnda i region 1 tar blant annet forbehold om at det ikke må være ynglesone i region 3 nær 

grensa til region 1,  i sitt svar om deltakelse 
- Angående ønske fra Sør-Aurdal kommune om endringer i gaupekvoten, orienterte Harald 

Klæbo om at kvotevedtaket er til klagebehandling. Det er da departementet som gjør endelig 
vedtak. Nemnda kan derfor ikke vedta ny kvote, f.eks tilleggskvoter som ofte har vært en 
problemstilling, med mindre det foreligger vesentlige nye opplysninger om bestandsforhold 
som er verifisert av Rovdata. 

 
Status i beitenæringa i Oppland 2014 med statistikk fra organisert beitebruk og SLF 
Sidsel Røhnebæk orienterte: 
Sauenæringa i Oppland er stor. Tall frå SLF 31.07. 2014 viser 261 969 søyer og lam fordelt på 1320 
produsenter. Oppland har 12 % av sauetallet i Norge og vel 9 % av produsentene. Siste 7 år har 
sauetallet i oppland økt med 6 % og antall produsenter blitt redusert med 10 %. Om lag 95 % av 
saueprodusentene/besetningene deltar i organisert beitebruk. 
 
Gjennomsnittlig tap for Oppland i 2014 ble 4,66 %. Dette er en tydelig reduksjon fra i fjor da totaltapet 
for fylket var 5,58 %. Tabellen nedenfor viser variasjon de siste årene. I et stort sauefylke som Oppland 
betyr relativt små endringer i prosentpoeng mange dyr. 
 

Kommuneoversikten over tapsprosent og antall tapte dyr på utmark viser stor variasjon fra år til år. 
Skjåk har årets største tapsprosent med et gjennomsnittlig tap på 9,06 %. Deretter følger Sør- Aurdal 
(8,97 %), Søndre Land (7,80 %), Gran (7,68 %) og Dovre (7,41 %). I 2013 var tapsprosenten i Skjåk 5,91 
og tapsprosenten i Dovre 12,46. De laveste tap har som tidligere Vestre Slidre (2,13 %), Lillehammer 
(2,91 %) og Nord-Aurdal (3,05 %). 
 
Når tallene fra organisert beitebruk systematiseres på beitelag/beiteområder blir det store forskjeller 
på tap. Oversikten viser at 24 % av beitelaga/beiteområdene (29 lag) har samlet tap mindre enn 2,5 % 
og 29 % av beitelaga/beiteområdene (34 lag) har tap mellom 2,5 % og 4,0 %.  34 % av 
beitelaga/beiteområdene (40 lag) har tap mellom 4 og 8 % og 13 % av beitelaga/beiteområdene (16 
lag) har tap mer enn 8 %.   

 
04/15 Oppfølging av lisensfelling jerv 
Fra direktoratet deltok Terje Bø, Susanne Hansen og Elle-Risten Wigelius pr telefon. 
 
Ivar Odnes orienterte om lisensfellingsaktiviteten i Oppland, herunder 
effektiviseringsprosjektet. Odnes utfordret direktoratet på en løsning på problematikken 
rundt lavt uttak ift. lisensfellingskvoten, herunder felles aktivitet med RRN1. 
Terje Bø sa at det er vanlig med stor suksess av lisensfelling i den forestående tiden frem til 
15. februar, og at man forventet flere uttak i form av lisensfellinger. Direktoratet har 
signalisert at det vurderes uttak i spesielle områder i Sogn, Hedmark, Nord-Trøndelag og 



Nordland. Ikke effektuert så langt pga. værforhold. Dersom det blir iverksatt tiltak i Sogn skal 
man uansett ha en løpende dialog ift. hva som er gjort i Oppland – Langsua og Jønndalen da 
mest aktuelle. 
Odnes siterte fra forvaltningsplanen om uttak av restkvoter og miljøforvaltningens ansvar her. 
Dette var også et punkt i rovviltforliket (2011). Effektiviseringsprosjektet alene er ikke nok, 
man må i tillegg iverksette skadefellingsforsøk og uttak i regi av direktoratet. Odnes ba om at 
region 3 ble inkludert ved uttak i nevnte områder i region 1. 
Terje Bø sa at det var bedre forutsetninger for suksess i nevnte områder enn f.eks. i Finndalen, 
hvor lisensfelling og hiuttak er bedre egnet. 
Harald Klæbo orienterte om foreløpige DNA-registreringer. Oppgang i antall individer ift. 
2013. 15 Tisper og 16 hanner registrert i 2014, ti av disse er også registrert i naboregioner. 
Sekretariatet mener lisensfellingskvoten er satt riktig i forhold til disse opplysningene. 
Odnes sa at næringa var utålmodig, og at han tolket signalene fra direktoratet som positive. 
Terje Bø forklarte at ved vurdering av om og hvor tiltak skal settes inn er tap forrige sesong 
viktig, deretter geografisk differensiering. Uttak forrige periode har hatt effekt. Det har vært 
tap hos noen, men dette må påregnes ut fra den jervebestanden region 3 er pålagt å ha.. 
Sigurd Tremoen ba direktoratet være konkrete på hva, hvor og når eventulle uttak kan skje. 
Terje Bø repliserte at Sogn, Lærdal og Årdal vil bli prioritert. Tiltak i disse områdene kan kobles 
sammen med tiltak i region 3, men ikke mulig å si når – vær, føre og tilbakemeldinger fra SNO 
avgjør. Månedsskillet januar/februar er mest aktuelt, dette vurderes fra dag til dag. Bø sa 
videre at selv om det registrert store tap innenfor forvaltningsområdet betyr ikke dette at 
Ringebu og Fron er glemt, ei heller at hiuttak er glemt, da dette er meget presist virkemiddel 
for å styre reproduksjonen av jerv. 
Telefonmøtet avsluttes. 
 
Harald Klæbo fortalte at Fylkesmannen har diskutert tiltak internt, og ser for seg 
skadefellingsforsøk i 3-4 områder, med kvoter på 2 dyr innenfor og 2 dyr utenfor 
forvaltningsområdet. Det vil bli gitt disp. til uttransport av jegere, men lite aktuelt med 
grovlokalisering mtp. verneområder/villrein. Kostnadsramme ca 80.000,- 
Aktuelle kommuner skal varsles om mulig forestående skadefellingstillatelse. 
Erik Sandberg orienterte om at Fylkesmannen har vært i kontakt med flere hundemiljøer og 
kommuner angående bruk av “utenbygds” hundeekvipasjer der dette er ønskelig. Positive 
tilbakemeldinger til Fylkesmannen på denne løsningen. 
 
Ivar Odnes fremmet følgende forslag til vedtak: 
Jervebestanden i region 3 har siste åra vore over bestandsmål. Siste året med 7 ynglingar av 
jerv i Oppland. Med bakgrunn i nemnda sitt vedtak i sak 31/14 og med liten uttelling så langt i 
lisensjakt på jerv, ber nemnda fylkesmannen iverksetja frå dags dato uttak av jerv på 
skadepotensielt grunnlag i Oppland. Dette for å sikre reguleringa av jervebestanden ned mot 
bestandsmålet på 4 ynglingar og redusere skadepotensialet for komande beitesesong. 
 
Vedtak: 
Jervebestanden i region 3 har siste åra vore over bestandsmål. Siste året med 7 ynglingar av 
jerv i Oppland. Med bakgrunn i nemnda sitt vedtak i sak 31/14 og med liten uttelling så 
langt i lisensjakt på jerv, ber nemnda fylkesmannen iverksetja frå dags dato uttak av jerv på 



skadepotensielt grunnlag i Oppland. Dette for å sikre reguleringa av jervebestanden ned 
mot bestandsmålet på 4 ynglingar og redusere skadepotensialet for komande beitesesong. 
 
05/15 Klagebehandling gaupekvote 
Sekretariatet har enda ikke mottatt svar på klagebehandlingen. 
 
06/15 “Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland” – oppfølging med framdriftsplan og 
prosjektorganisering 
Erik Sandberg orienterte. Pr i dag omfatter prosjektet over hundre jegere fordelt på 15 
jaktlag/18 lokaliteter. De tre jervene som er felt, er felt av deltakere i prosjektet. Det har vært 
et overforbruk i forhold til budsjett på ca 33.000,- Dette overforbruket skyldes at posten for 
motivasjonsmidler har sprukket, mens materiellposten fremdeles er overholdt. Prosjektet har 
med andre ord klart å få med flere jaktlag enn man hadde regnet med. 
Erik Sandberg hadde inntrykk av at fokuset på lisensjakta hadde ført til stor aktivitet blant 
jegere, men at prosjektets fulle potensial ikke ville kunne realiseres før de kommende to 
lisensfellingsperiodene. 
Sekretariatet har purret på svar fra direktoratet på søknad om midler til prosjektet. Søknad til 
departementet om bruk av kunstig lys sendes fra prosjektet snarest mulig. 
 
Vedtak: 
Nemnda er tilfreds med fremdriften i prosjektet. Orienteringen tas til orientering. 
 
07/15 Revisjon av forvaltningsplanen – gjennomgang av oppdatert statistikk m.m. 
Sidsel Røhnebæk orienterte. Statistikken fremvist under sak 03/15 er siste nytt innen arbeidet. 
Røhnebæk påpekte at de inviterte til folkemøtene 20. november ble oppfordret om å komme 
med innspill til forvaltningsplanen, men at det kom få konkrete forslag til endringer. Ivar 
Odnes sa at dette vanskelig kunne forventes på daværende tidspunkt. Odnes sa videre at til 
regionmøtene i februar må nemnda, og de inviterte, ha en oppfatning av hva man har lykkes 
med og ikke. Det er ny nemnd som vedtar ny forvaltningsplan. 
 
08/15 Årsplan 
Det skal avtales pr epost hvilke nemndsmedlemmer som deltar på de ulike regionmøtene. 
 
09/15 Søknad fra ESFRO om midler til GPS-kurs 
Nemnda vedtok å behandle søknaden via epost etter saksfremlegg fra sekretariatet.


