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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

Dato: 28.02. 2011 

Møtetype  

Avdeling 

    

Møtet innkalt av Sekretariatet 
v/Fylkesmannen 

Referent Sidsel Røhnebæk 

Møtedato 25. februar 2011 Møtetid 10.00 -13.00 

Møtested Statens hus, Lillehammer Møteleder Reidun Gravdahl 

 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda: Reidun Gravdahl, Sigmund Hagen, Ivar Odnes, 
Olaf Nils Diserud og Mariann Isumhaugen 

Fylkesmannen: Sigurd Tremoen, Anders Prestegarden, Harald Klæbo og 
Sidsel Røhnebæk    

Ikke tilstede  

Kopi Kristin Hille Valla og Jørn Karlsen 

    

 
Saksliste: 
7/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling godkjent og saksliste godkjent. 
 
 
8/11 Godkjenning av referat fra møte 21. januar 2011  
Referat godkjent. 
 
 
9/11 Diverse orienteringer 
Saksbehandlere: Harald Klæbo og Sidsel Røhnebæk  
 
1. Status lisensfelling 
Lisensfellingsperioden for jerv gikk ut 15. februar og 4 jerv av en kvote på 8 er felt. 2 dyr ble felt i 
Lesja og Ringebu av reinsjegere i september og 2 dyr i Skjåk og Sel i februar. 
 
Gaupejakt startet 1.februar og kvota på 8 dyr var fylt 6. februar. 3 dyr ble felt i Gausdal, 2 i Øyer, 
2 i Søndre Land og 1 i Vang. Av disse var 2 voksne hunner.  
 
Lisensjakt på ulv varer fram til 31.mars og ingen dyr er felt. 
 
2. Rovviltregistrering 
Det har vært gode sporingsforhold i vinter og SNO mottar mange meldinger om gaupe. NINA 
konkluderer antall familiegrupper til våren.  
 
Når det gjelder jerv, vil SNO vil utover våren følge opp alle kjente hulokaliteter, samt spore 
jerv/sjekke ut nye områder. Informasjon fra dette arbeidet vil være bestemmende for om nemnda 
vil ta stilling til om det skal sendes en tilrådning vedr. evt. hiuttak våren 2011. Sekretariatet vil 
holde nemnda oppdatert på dette. 
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3. Innkomne brev 
Korrespondanse rovviltnemnda region 3/Oppland fra 21.01. 2011 til 25.02. 2011, sak 9 /11 
 

 Dato Fra Til Tema 
1 17.01. 2011 DN og Naturvårdsverket Alle rovviltnemnder m.fl Varg-symposiet, Vålådalen 11.-13.april 

2011 
2 20.01. 2011 DN Fåberg vestside beitelag, 

kopi FM 
Foreløpig svar på søknad om uttak av 
bjørn våren 2011 

3 31.01. 2011 Rovviltnemnda i 
region3/Oppland 

DN Rapport om bruk av midler til FKT 2010 

4 04.01. 2011 Rovviltnemndene i region 4 og 
5 

Alle rovviltnemnder m.fl Protokoll fra fellesmøte 04.02. 2011  

5 07.02. 2011 Faglaga i Oppland Rovviltnemnda i region 
3/Oppland 

Søknad om utvidelse av gaupekvote 
2011, tillegg til søknad om utvidelse av 
gaupekvote 2011 

     
6 12.02. 2011 Jarle By, Vestre Gausdal Rovviltnemnda v/leder Gaupekvote og gaupejaktstatistikk fra 

Gausdal    
7 18.02. 2011 Øystre Slidre kommune 

v/ordfører  
Rovviltnemnda i region 
3/Oppland 

Utfordringar må løysast 

8 21.02. 2011 
 

Rovviltnemnda i region 
3/Oppland v/leder 

Øystre Slidre v/ordfører Utfordringar må løysast 

9 21.02. 2011 Miljøverndepartementet DN Oppfølging av rovviltnemndenes 
evaluering av arealdifferensiering 

10 21.02. 2011 Fylkesmannen i Hedmark Rovviltnemnda i region 
3/Oppland 

Utredning om arealbehov og kostnader 
ved beiting med sau på innmark 

 
 
4. Regionmøter 
Regionmøter ble gjennomført i januar med godt oppmøte fra kommuner, beitelag, 
rovviltkontakter, Mattilsyn, rovviltnemnd og Fylkesmannen.  
 
5. Prosjekter 
Det ble orientert om radiobjelleprosjekt og prosjekt effektivisering av skadefelling.  
 
VVVVedtak:edtak:edtak:edtak:    Brev og orienteringer tas til etterretningBrev og orienteringer tas til etterretningBrev og orienteringer tas til etterretningBrev og orienteringer tas til etterretning. . . .                                         
 
 
 

10/11 Kvotejakt gaupe 
Oppland Bonde- og Småbrukerlag, Oppland Bondelag og Oppland Sau og Geit har i et felles 
brev søkt om utvidelse av gaupekvote 2011. Harald Klæbo orienterte om gaupejakta i Oppland 
og notat sendt rovviltnemnda vedrørende kvote jakt på gaupe i Oppland 2011. Sekretariatets 
vurdering og forslag til vedtak: 
 
Region 3 har et bestandsmål på 5 årlige familiegrupper å ivareta jfr. § 5 i rovviltforskriften. Ut fra 
erfaringstall fra bestand av gaupe, betyr dette at en må forvente en samlet bestand på 30-35 
individer.  I 2010 lå regionen under bestandsmålet, dvs på 4 familiegrupper. Det er en kjent 
situasjon at det oppstår ønsker om fortsatt jakt når sporingsforholdene har vært så stabilt gode 
over så store områder. 
 
Vi kan ikke se at situasjonen er vesentlig endret mht. kunnskap om gaupas forventede 
bestandssituasjon i forhold til vedtakstidspunktet. Hvor mange ulike familiegrupper som ligger i 
registreringsmaterialet, kan ikke Fylkesmannen avgjøre, men vårt inntrykk er at en ligger nært 
bestandsmålet.  
 
Tatt i betrakting at region 3 ligger svært tett opp til bestandsmålet(jfr. 4 famgrupper i 2010), 
mener sekretariatet at det ikke er grunnlag for å gjøre nytt vedtak om utvidet kvote på gaupe i 
region 3.  
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Sekretariatet viser i tillegg til brev av 22. okt. 2009, med endringer til § 11 i rovviltforskriftens 
kommentardel. Her blir rovviltnemndene anmodet om å gjøre kvotevedtaket innen månedskiftet 
nov/des. slik at vedtak av nemndene kan påklages og realitetsbehandles av 
Miljøverndepartementet,  
 
Forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3 fatter ikke nytt vedtak om utvidet kvote på gaupe for 2011. 
 
Nemnda diskuterte sekretariatets forslag. Ivar Odnes foreslo å øke kvoten med 2 dyr i Midt- og 
Nord-Gudbrandsdalen med følgende begrunnelse: Rovviltnemnda i region 3 går inn for å utvide 
fellingskvote for gaupe i 2011 med 2 dyr. Dette er begrenset geografisk til Midt- og Nord-
Gudbrandsdalen. Nemnda vurderer dette utifra store tap til gaupe i denne regionen som også 
har store tap til jerv. Et raskt uttak av fellingskvoten og flere observasjoner av gaupe i samme 
område er viktige årsaker til denne utvidelsen som er prioritert beiteområde. 
 
Olaf Nils Diserud støttet forslaget, men foreslo å øke kvoten med ytterligere 1 dyr med følgende 
tilleggsbegrunnelse: Med bakgrunn i sikre synsobservasjoner av en sterkt økende mengde 
gaupe i Valdres foreslås en ekstra kvote på ett dyr. Viser også til innspill fra ordføreren i Øystre 
Slidre og hennes dokumentasjon.  
 
Ved avstemning ble det først stemt over forslaget fra Olaf Nils Diserud som fikk en stemme. 
Deretter ble det stemt over forslaget fra Ivar Odnes som fikk 3 stemmer (Ivar Odnes, Olaf Nils 
Diserud og Mariann Isumhaugen). Sekretariatets forslag fikk 2 stemmer (Reidun Gravdahl og 
Sigmund Hagen). 
 
Nemnda diskuterte hvordan man bør håndtere vedtaket neste år, om det evt. bør gis åpning for 
utvidelse av fellingskvoten hvis det viser seg underveis at det er andre forutsetninger /flere 
individ enn antatt og liknende. 
 
Vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3 vedtar å utvide fellingskvoten for gaupRovviltnemnda i region 3 vedtar å utvide fellingskvoten for gaupRovviltnemnda i region 3 vedtar å utvide fellingskvoten for gaupRovviltnemnda i region 3 vedtar å utvide fellingskvoten for gaupe til 2 dyr. Kvoten er e til 2 dyr. Kvoten er e til 2 dyr. Kvoten er e til 2 dyr. Kvoten er 
begrenset til å gjelde i området:begrenset til å gjelde i området:begrenset til å gjelde i området:begrenset til å gjelde i området:    Ringebu, SørRingebu, SørRingebu, SørRingebu, Sør---- og Nord og Nord og Nord og Nord----Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre 
og Lesja kommuner.og Lesja kommuner.og Lesja kommuner.og Lesja kommuner.    
Begrunnelse for vedtaket erBegrunnelse for vedtaket erBegrunnelse for vedtaket erBegrunnelse for vedtaket er    at i dette området har det vært store tap til gaupe som kommer at i dette området har det vært store tap til gaupe som kommer at i dette området har det vært store tap til gaupe som kommer at i dette området har det vært store tap til gaupe som kommer 
i tillegg til store tap til jervi tillegg til store tap til jervi tillegg til store tap til jervi tillegg til store tap til jerv. Videre ble totalkvoten på 8 dyr raskt fylt, samt at det er gjort . Videre ble totalkvoten på 8 dyr raskt fylt, samt at det er gjort . Videre ble totalkvoten på 8 dyr raskt fylt, samt at det er gjort . Videre ble totalkvoten på 8 dyr raskt fylt, samt at det er gjort 
flere observasjoner av gaupe undervegs i kvotejakta og i tiden etter den ble avsluttet første flere observasjoner av gaupe undervegs i kvotejakta og i tiden etter den ble avsluttet første flere observasjoner av gaupe undervegs i kvotejakta og i tiden etter den ble avsluttet første flere observasjoner av gaupe undervegs i kvotejakta og i tiden etter den ble avsluttet første 
gang. I tillegg utgjør området tilleggskvoten gjelder for et prioritert område for beitedyr."gang. I tillegg utgjør området tilleggskvoten gjelder for et prioritert område for beitedyr."gang. I tillegg utgjør området tilleggskvoten gjelder for et prioritert område for beitedyr."gang. I tillegg utgjør området tilleggskvoten gjelder for et prioritert område for beitedyr."    
    
    
11/11 Forvaltningsplanen, arealdifferensiering og framdrift revisjonsarbeidet. 
Harald Klæbo orienterte fra utsendt notat om revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i region 3. 
3 ulike soneringsalternativer, inkludert dagens, ble presentert for både gaupe og jerv med 
drøfting av antatte konsekvenser. 
 
De alternative forslagene skal presenteres på åpne høringsmøter som skal gjennomføres i uke 
12 og 13. I forkant legges revisjonsnotatet og rovviltnemndas tidligere evaluering av 
arealdifferensieringen ut på nett. Ivar Odnes foreslo et 4 alternativ på jerv. Sekretariatet vil 
beskrive dette nærmere i samråd med nemnda 
 
Følgende åpne møter skal gjennomføres og nemndsmedlemmene deltar slik: 
23.mars Fagernes – Olaf Nils Diserud, Reidun Gravdahl, Ivar Odnes 
24.mars Otta – Reidun Gravdahl, Anne Marie Bagstad Jøranli, Mariann Isumhaugen  
28.mars Lygna – Anne Marie Bagstad Jøranli, Mariann Isumhaugen 
30.mars Øyer – Ivar Odnes, Reidun Gravdahl  
 
Møtene er fra kl. 18.00 -21.00, og invitasjon til kommuner, berørte lag, etater og organisasjoner 
skal sendes snartest, samt averteres i forkant. Høringsfrist skal være 13.mai og revidert 
forvaltningsplan skal vedtas på rovviltnemndas møte i 27. juni.  
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Vedtak: Vedtak: Vedtak: Vedtak: Nemnda vedtok møteplanen og tok sekretariatets ulike alternative sNemnda vedtok møteplanen og tok sekretariatets ulike alternative sNemnda vedtok møteplanen og tok sekretariatets ulike alternative sNemnda vedtok møteplanen og tok sekretariatets ulike alternative soneringsforslag oneringsforslag oneringsforslag oneringsforslag 
med faglige vurderinger av forventete fordeler og ulemper til orientering.med faglige vurderinger av forventete fordeler og ulemper til orientering.med faglige vurderinger av forventete fordeler og ulemper til orientering.med faglige vurderinger av forventete fordeler og ulemper til orientering.    
    
    
12/11 Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
Åpen post med tilhørere etter møtet. 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Notat vedrørende kvotejakt på gaupe i Oppland i 2011 
2. Revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 


