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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

Dato: 24.08. 2012

    

Møtet innkalt av 
Sekretariatet 
v/Fylkesmannen Referent Sidsel Røhnebæk 

Møtedato 23. august 2012 Møtetid Kl.10.00-12.00 

Møtested Lesja kulturhus Møteleder Ivar Odnes 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda: Ivar Odnes, Jørand Ødegård Lunde og Olaf Nils 
Diserud og varamedlemmene Ragnar Nordgreen og Gerd Myklebust Wang 

   

Fylkesmannen: Sigurd Tremoen, Vebjørn Knarrum, Jørn karlsen, Harald Klæbo, 
Lars Bjørke og Sidsel Røhnebæk  

Ikke tilstede Simon Strumse og Mariann Isumhaugen hadde meldt forfall 

Tilhørere 18 personer 

Kopi Kristin Hille Valla og Anders Prestegarden 

 
 
Åpen post fra kl. 10.00 -10.15. Innlegg fra Pål Kjorstad, Oppland Sau og Geit, Tor Odd Silset, 
regionkontoret Mattilsynet og Ole Petter Berget, Nord-Fron Småbrukarlag. Appell fra 
Naturvernforbundet ble delt ut til medlemmene i rovviltnemnda. 
 
 
Saksliste: 
42/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
 
43/12 Godkjenning av referat fra telefonmøte 10. august og 13. august. 
2012  
Referat godkjent 
 
 
44/12 Orienteringer 
Jørn Karlsen orienterte. 
Skadestatus og skadefellinger i Oppland 

 
Påviste tap av sau per 22.august 2012 og 2011 

Art Antall 
pr. 22.08 2012 

Antall 
pr.22.08. 2011 

Ulv 63  0 
Jerv 54 76 
Gaupe 15 22 
Bjørn 19 59 
Kongeørn 21 13 
Ukjent dødsårsak 138 248 
Andre årsaker; rev, sjukdom, ulykke… 149 127 
Sum alle meldte saker til SNO 459 545 
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Fellingstillatelser pr.23.08. 2012 
Art Områder Resultat
Bjørn Lillehammer, Gausdal, Nordre Land, Gjøvik 1 bjørn felt 19.april12 
 Dovre, Nord-Fron, Sel  -
 Lesja -
 Ringebu -
Ulv Lesja 1 ulv felt 17.juni
Jerv Dovre, Lesja 1 jerv felt 12.august  
 Nord-Fron, Sør-Fron 1 jerv felt 7.august 
 Ringebu, Øyer 1 jerv felt 11.august 
 Øystre Slidre, Sør-Fron, Gausdal -
 Dovre, Sel -
 
Det er verdt å merke seg at det har vært høy uttelling på gitte skadefellingstillatelser i 
beitesesongen 2012. 
 
 
Sidsel Røhnebæk orienterte 
Korrespondanse rovviltnemnda region 3/Oppland fra 28.06. – 23.08. 2012  

 
Dato Fra Til Tema

1. 28.06. 2012 Rovviltnemnda i region 3 Rovviltnemnda i region 1 Revisjon av forvaltningsplan for rovdyr i 
region 1 

2. 28.06. 2012 DN og Mattilsynet Landbruks- og 
matdepartementet 

Driftsomstilling grunnet rovvilt 

3. 30.06.2012 Miljøvern-departementet Adresseliste Ikrafttredelse av endringer i 
naturmangfoldloven om nødverge  

4. 08.08. 2012 Rovviltnemnda i region 3 MD, LMD og DN Rovviltnemnda i region 3 inviterer til 
dialogmøte på Lesja 23. august 2012 

5. 08.08. 2012 Rovviltnemnda i region 3 Lesja kommune, 
Beitelagsledere i Lesja, 
fellingslagsledere i Lesja, 
SNO m/rovviltkontakter i 
Lesja 

Rovviltnemnda i region 3 inviterer til 
dialogmøte på Lesja 23. august 2012 

6. 16.06 -15.08 12 E-post-korrespondanse  
Leder i  rovviltnemnda  

Miljøverndepartementet/
miljøvernminister 

Invitasjon til Lesja for å gå beitetilsyn

7. 21.08.2012 Prosjektleder ”Effektiv 
skadefelling av fredet rovvilt” 

Rovviltnemnda m.fl Rapport av 14.08.12 om effektivisering av 
skadefelling på freda rovvilt i Oppland 

8. 22.08.2012 Naturvernforbundet Oppland Rovviltnemnda Appell fra naturvernforbundet i Oppland til 
møte i rovviltnemnda 23.08.12.  

9. 23.08.2012 Miljøvern-departementet Rovviltnemnda i region 3 Praktisering av rovviltforliket 

 
Brev nr. 2 og 3, driftsomstilling grunnet rovvilt og endring i naturmangfoldsloven om nødverge, 
ble kort omtalt. Brev nr. 9, om praktisering av rovviltforliket, ble mottatt på møtet og diskutert. 
Innholdet i brevet vil bli tema når nemnda møter Miljøverndepartementet 3.september 2012. 
 
Harald Klæbo orienterte om praksis for skadefellingsvedtak. 
Etter rovviltforliket (juni 2011) og ny forvaltningsplan (mars 2012) er det i hovedsak praktisert to 
ulike terskler for å gi vedtak om skadefelling av jerv. 

a) I de prioriterte områdene for yngling av jerv er det i praksis gitt skadefelling ved 
anslagsvis 6 -8 skadetilfeller samlet, derav en fersk skade. Tilsvarer tidligere års terskel 
for skadefellingsvedtak. 

b) I de ikke-prioriterte områdene for jerv er terskel for skadefellingsvedtak lave. I 2012 har 
det i praksis vært på ”første ferske skade” (under 3 døgn). Dette er en justering ned 
siden året før. 

 
I tillegg vektlegges også en del andre forhold som historikk, savnede lam, andre tiltak m.m. I tråd 
med rovviltforliket er det derfor praktisert en tydeligere forskjell mellom beitedyrprioriterte 
områder og rovviltprioriterte områder. 
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Når det gjelder skadefellingsvedtak for bjørn og ulv har praksis i 2012 vært i iverksettelse på 
«første ferske skade» og saksbehandlingen har vært svært rask. Det har ikke vært søknader om 
skadefelling av gaupe. 
 
Sidsel Røhnebæk orienterte om framdrift av FKT-prosjektet og innspill som er mottatt fra 
kommuner, beitelag og faglag. Leder av rovviltnemnda og sekretariatet tar initiativ til videre 
framdrift av prosjektet tidlig i september, jmf. prosjektskisse. 
 
Vedtak: Brev og orienteringer tas til etterretning.  
Leder og sekretariat utarbeider tilsvar på brev fra Miljøverndepartementet av 23. august 
2012 om praktisering av rovviltforliket.  
Leder og sekretariatet tar initiativ til videre framdrift av FKT-prosjektet tidlig i september, 
jmf. prosjektskisse. 
 
 
45/12 Kvote for lisensfelling jerv og ulv 2012/2013 
Ivar Odnes orienterte om sekretariatets innstilling, jf. utsendte sakspapirer. 
 
1. Jerv 
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 under det nasjonalt 
fastsatte bestandsmålet for region 3, jf. oversikt av sept. 2011 fra det nasjonale overvåkings-
programmet. Nemnda har således ikke myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. 
§§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.  Nemnda vil for 2012/13 anmode Direktoratet for naturforvaltning 
om en lisensfellingskvote.   

 
Rovviltnemnda tilrår at DN fastsetter en kvote for lisensfelling av jerv til 6 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:  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 (fig.11): 1 dyr 

 
Lisensområde B: resten av fylket: 4 dyr      

 
1 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden. 

 
Denne tilrådningen sendes Direktoratet for naturforvaltning. 

 
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 

 
Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i samband 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). 
 
Nemnda diskuterte forslaget som er en anmodning til DN. Nemnda vil få tilbake myndighet over 
forvaltningen av jerv 1. oktober. 2012. Nemnda vedtok enstemmig sekretariatets forslag. 
 
 
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 under det 
nasjonalt fastsatte bestandsmålet for region 3, jf. oversikt av sept. 2011 fra det nasjonale 
overvåkings-programmet. Nemnda har således ikke myndighet til å fatte vedtak om kvote 
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for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.  Nemnda vil for 2012/13 anmode 
Direktoratet for naturforvaltning om en lisensfellingskvote.   
Rovviltnemnda tilrår at DN fastsetter en kvote for lisensfelling av jerv til 6 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: 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 (fig.11): 1 dyr 

 
Lisensområde B: resten av fylket: 4 dyr      

 
1 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden. 

 
Denne tilrådningen sendes Direktoratet for naturforvaltning. 

 
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 

 
Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i samband 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 
 
 
2. Ulv 
Forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda har etter naturmangfoldlovens § 18, jf §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften myndighet 
til å fastsette lisensfellingskvote for ulv i region 3 (Oppland).   
 
Rovviltnemnda vedtar en kvote på 1 ulv i region 3 (Oppland) uten noen nærmere regioninndeling 
for 2012/2013. Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for lisensfelling 
dersom nye opplysninger tilsier det. Av hensyn til bestandssituasjonen og den genetiske 
variasjonen i bestanden, bør det sikres at en ikke feller et individ som stammer fra den finsk - 
russiske bestanden. 
 
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 
 
Bakgrunn og begrunnelse går fram av saksframlegget fra sekretariatet. 
 
Rovviltnemnda diskuterte forslaget og vedtok enstemmig sekretariatets forslag. 
 
 
Vedtak:  
Rovviltnemnda har etter naturmangfoldlovens § 18, jf §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften 
myndighet til å fastsette lisensfellingskvote for ulv i region 3 (Oppland).   
 
Rovviltnemnda vedtar en kvote på 1 ulv i region 3 (Oppland) uten noen nærmere 
regioninndeling for 2012/2013. Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eget vedtak om 
kvote for lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det. Av hensyn til 
bestandssituasjonen og den genetiske variasjonen i bestanden, bør det sikres at en ikke 
feller et individ som stammer fra den finsk - russiske bestanden. 
 
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 
 
Bakgrunn og begrunnelse går fram av saksframlegget fra sekretariatet. 
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46/12 Økonomi – omdisponering avmidler 
Sidsel Røhnebæk orienterte om budsjett for FKT-midlene og forbruk per. dato. Det ble i mars 
2012 budsjettert med kr. 750 000 til skadefelling. Oppsummering av alle skadefellingsvedtak per 
22. august viser at det er bevilget kr. 976 000 til skadefelling. Om lag kr. 400 000 skyldes 
tilnærmet sammenhengende skadefellingsforsøk av ulv i Lesja fra midten av juni til tidlig august.  
 
Oversikt over FKT-midler per. 22.08. 2012 
  Omsøkt Budsjett 2012 Løyvd 2012 Kommentar 
Kommuner/Beitelag 5 302 331 2 550 000 2 391 000  
Forebyggende 885 000 850 000 885 000  
Konfliktdempende 544 975 550 000 480 000  
Akutt 0 800 000 84 000 Vil øke 
Fellingslag 0 750 000 871 000 Kr.226 000 over budsjett
Adm.felling   105 000  
Infobrosjyre   11 225  
Forv.plan   29 950  
Rest   642 825  
Sum 6 732 306 5 500 000 5 500 000  
 
Rovviltnemnda diskuterte midler brukt til skadefellingsforsøk, som i år er nær 20 % FKT-potten. 
Midler kan omdisponeres fra ”akutt-posten”.  
 
Vedtak: Rovviltnemnda gir administrasjonen fullmakt til å omdisponere midler fra ”akutt-
posten” til skadefelling etter behov. Leder og sekretariat søker DN om ekstra midler til 
dekking av de store utgiftene til skadefellingsforsøk av ulv i Lesja.     
 
 
47/12 Eventuelt 
Leder av rovviltnemnda er per epost invitert til Miljøvernministeren, Oslo mandag 3. september 
kl. 13.00 -14.00 sammen med ordfører i Lesja, representant for det kommunale fellingslaget og 
representant for beitelag. 
 
 
 
Neste møte i rovviltnemnda er 12. oktober 2012, Statens Hus, Lillehammer. 
 
 
 
 
 
 
 
Dialogmøte med Lesja kommune og beitelaga i Lesja. 
Kulturhuset i Lesja, kl. 13.00 -15.30 
Etter møtet var det dialogmøte med Lesja kommune og beitelaga i Lesja etter en sommer med 
store tap av sau til ulv. Til møtet var også Miljøverndepartementet, Landbruks- og 
Matdepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning invitert. Statssekretær i Miljøvern-
departementet Henriette Westhrin meldte forfall grunnet sjukdom. Seniorrådgiver Knut Morten 
Vangen møtte for DN.  
 
Ivar Odnes var møteleder og orienterte om bakgrunn og hensikt med møtet. Fylkesmannen 
v/Jørn Karlsen orienterte om Fylkesmannnes rovviltberedskap, om ulv og de faktiske hendelser i 
forkant av beitesesongen og i løpet av sommeren, bl.a. om skadefellingssøknader og vedtak og 
om skader og skadefellingsvedtak på jerv og bjørn i Lesja. DN v/Knut Morten Vangen orienterte 
om oppfølging av rovviltforliket. DN presiserer at de får sine styringssignaler fra MD, og viser til 
eget brev fra MD om oppfølgning. Det går her fram at det ikke skal være 0-toleranse for rovdyr 
når de ikke gjør skade. DN orienterte kort om bestandsmål, evaluering av ulvesonen, samt den 
dialogen som er mot svenskemyndigheter vedr. forvaltning av ulv. 
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Ordfører i Lesja, Steinar Tronhus, sekretær for Lesja beitesamlag Kari Selsjord og 
skadefellingsleder i Lesja Tore Hemli orienterte fra Lesja om erfaringer, utfordringer og 
konsekvenser etter en sommer med ulv.  
 
I fra ordfører/beitelagssekretær/fellingsleder ble det fremhold (kort sammendrag): 
At ikke ulv ble tatt ut før de gjorde skade i Lesja bryter klart med 2.2.19 i rovvilforliket som det 
bør være umulig å feiltolke. Tilleggsbelastning av ulv blir nærmest umulig å leve med for 
næringen, en etterlyser en mer aktiv nemnd som ga press på embetsverket i forhold til denne 
konkrete situasjonen i Lesja. Det etterlyses også at SNO aktivt må inn i slike situasjoner. I fra 
jaktlagsleder ble det fremholdt at det var et positivt samarbeid mellom 
kommune/jaktlag/Fylkesmannen og SNO (SNO bidro med 4 mann i 2 døgn). Godtgjøringen er 
midlertid for snau i forhold til innsatsen. 
 
 
Følgende deltok i debatten: 
Ragnar Nordgreen, Rovviltnemnda i Oppland 
Karl Øygarden, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Lesja og Dovre 
Tor Odd Silset, Mattilsynet, regionkontoret 
Øyvind Gaden, Mattilsynet, leder avd. Gudbrandsdalen 
Pål Kjorstad, Oppland Sau og Geit 
Terje Holen, Oppland Bonde- og Småbrukarlag 
Ole Petter Berget, Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag 
Jørand Ødegård Lunde, Rovviltnemnda i Oppland 
Kari Selsjord, Lesja beitesamlag 
Sigurd Tremoen, assisterende fylkesmann i Oppland  
 
De fleste som hadde innlegg tok til orde for at ulvene burde vært tatt ut tidligere. Således reises 
det kritikk til både DN og FMs vedtak. Det reises spørsmål om regjeringen følger opp 
rovviltforliket slik intensjonene i det var. 
 
Ivar Odnes oppsummerte til slutt. Mange av de innspillene som er framkommet i møtet vil bli tatt 
opp med statsråden den 3. september der nemnda og representanter fra kommunen/beitelaget 
vil møte. Om lag 45 personer deltok på dialogmøtet. 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


