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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

Dato: 28.11.2011

Møtetype 

Avdeling 

    

Møtet innkalt av 
Sekretariatet 
v/Fylkesmannen Referent Sidsel Røhnebæk 

Møtedato 25. november 2011 Møtetid 09.00-11.00 

Møtested 
Valdres Folkemuseum, 
Fagernes Møteleder Reidun Gravdahl 

 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda: Reidun Gravdahl, Anne Marie Bagstad Jøranli, 
Olaf Nils Diserud og Jørand Ødegård Lunde(varamedlem)   

Fylkesmannen: Harald Klæbo, Victoria Marie Kristiansen og Sidsel Røhnebæk   

Ikke tilstede Ivar Odnes og Sigmund Hagen.   

Kopi Kristin Hille Valla, Sigurd Tremoen, Vebjørn Knarrum og Anders Prestegarden 

 
 
Saksliste: 
49/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling godkjent og saksliste godkjent.  
 
50/11 Godkjenning av referat fra møte 13. oktober 2011  
Referat godkjent.  
 
 
51/11 Diverse orienteringer 
Saksbehandlere: Harald Klæbo, Victoria Marie Kristiansen og Sidsel Røhnebæk  
 
1. Status innkomne erstatningssøknader 2011 
Fylkesmannen har innen søknadsfrist mottatt 407 søknader om erstatning for sau drept av fredet 
rovvilt mot 447 søknader i 2011. Antall omsøkte dyr har økt noe fra 8 232 til 8 378. Flest dyr er 
søkt erstattet som tatt av jerv, i alt 4 185, som er en økning på 1 047 dyr/33 %. Det er også en 
økning i omsøkte tatt av kongeørn, men færre til gaupe, bjørn og ulv. Det er søkt om erstatning 
for flest dyr i Lesja, Dovre, Fronskommunene og Gausdal.   
 
2. Status dokumenterte skader 
SNO har i per dato undersøkt 907 skadetilfeller. Av dette er 60 dokumentert/antatt bjørn, 192 
jerv, 47 gaupe, 17 kongeørn og ingen ulv. (jmf. tabell) 
 
Oversikt over dokumenterte/antatte siste år 
 2011 2010 2009 2008
Bjørn 60 134 108 85
Jerv 192 158 62 88
Gaupe 47 76 55 38
Ulv 0 27 111 0
Kongeørn 17 18 17 12
Sum 316 413 353 223
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3. Status lisensfelling 
Lisensfellingsperioden for bjørn ble avsluttet 15.oktober, og ingen bjørn av en kvote på 4 ble felt i 
lisensfellingsperioden. Rovviltforliket av 16.juni 2011 gir forventninger om at restkvoter skal tas 
ut. Rovviltnemnda hadde møte med DN 14. oktober ang. restkvote. Oppland ble i denne 
omgang ikke med på DNs prioriterte liste over forsøk på å ta ut restkvote. De prioriterte 
områdene er Neiden, Hattfjelldal og Hedemarksvidda. 
 
Lisensfellingsperioden for jerv er fra 10. september til 15. februar. Per. dato er 3 jerv felt av en 
kvote på 5 dyr, 2 i Øystre Slidre og 1 i Øyer. 
 
 
4. Status FKT 
Regnskapet nærmer seg avslutning. De fleste poster har hatt forbruk i forhold til budsjett, 
bortsett fra honorar, administrasjon m.m til skadefellingslag, jmf. tabell. 
 
 
 Regnskapsoversikt per 23.11.2011 

FKT 2011  Budsjett   Utbetalt  Utestående Rest   

Løyvd kommuner 1 868 000   1 612 895 200 000 55 105   

Løyvd lag forebyggende 1 050 000   717 500 305 500 20 000   

Løyvd lag konfliktdempende 655 000   560 000 75 000 20 000   

Sum 3 573 000 3 573 000 2 890 395 580 500 95 105   

Akutt 750 000   277 543 62 457 410 000   

Skadefelling 650 000   730 000   -80 000   

Rest  27 000 1 427 000     34 000   

 Sum 5 000 000 5 000 000 3 897 938 642 957 459 105 5 000 000 

 
 
 
5. Innkomne brev 
 Korrespondanse rovviltnemnda region 3/Oppland fra 13. 10.- 25.11. 2011 

Dato Fra Til Tema

 Korrespondanse ang. revidering 
av forvaltningsplan 

 

29.10. 2011 Frå beitebrukarar i Vågå, Skjåk og 
Lom 

Rovviltnemnda i Oppland Anke på vedtak om endring av sonering for jerv

08.10.2011 Skårvangen beitelag m.fl Rovviltnemnda i Oppland Ang. utviding av kjerneområde for jerv
02.11.201
1 

Kontaktutvalget for reinlagene Rovviltnemnda i Oppland Klage på vedtak i rovviltnemnda Oppland

03.11.2011 Ordførarane i Vågå, Lom og Skjåk Rovviltnemnda i Oppland Klage på rovviltnemndas vedtak 13.okt om endring av 
sonering for jerv 

31.10. 2011 Luster kommune Miljøverndepartementet Klage på avgjerd: endra sonering for jerv og gaupe i 
Oppland 

03.11.2011 Sogn og Fjordane Bondelag/Sogn 
og Fjordane Sau og Geit 

Miljøverndepartementet Klage på avgjerd: Endra sonering for jerv og gaupe i 
Oppland 

08.11.2011 Sogn og Fjordane Bonde- og 
Småbrukarlag 

Miljøverndepartementet Klage på avgjerd: Endra sonering for jerv og gaupe i 
Oppland 

11.11. 2011 Sogn og Fjordane fylkeskommune Miljøverndepartementet Klage på rovviltnemnda i Oppland sitt vedtak om å 
endre soner for yngling av jerv og gaupe  

14.11.2011 Norges Bondelag og Norsk Sau 
og Geit  

Miljøverndepartementet Klage på vedtak om jervesone i Oppland

10.11.2011 Rovviltnemnda i Oppland Adresseliste Klager på vedtak i rovviltnemnda region 3, 13.oktober 
2011 – sonering i forvaltningsplanen for rovvilt 

15.11. 2011  Miljøverndepartementet Adresseliste Svar vedrørande klage på avgjerd om jerv og gaupe i 
Oppland 

 Annen korrespondanse
 

 

19.10.2011 Oppland Sau og Geit Rovviltnemnda i Oppland Søknad om midler til innkjøp av radiobjeller
20.10.2011 Norsk Sau og Geit Adresseliste Uttalelse fra Representantskapet i Norsk sau og Geit 

20. okt. 2011 – uttak av lisenskvote på bjørn og jerv 
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28.10. 2011 Utval for landbruks-, utmarks- og 
miljøsaker i Nord-Fron kommune 

Rovviltnemnda i Oppland Vedrørende rovviltsituasjonen i Nord-Fron

10.11.2011 Norske kadaverhunder Rovviltnemnda i Oppland Forprosjekt landsomfattende arbeid med 
kvalitetssikring av kadaverhunder 

14.11.2011 Miljøverndepartementet Naturvernforbundet i Oppland Avgjørelse av klage på tilleggskvote for gaupe i region 
3 2011  

 
 
 
6. Status forvaltningsplan 
Ny sonering for jerv og gaupe for revidert forvaltningsplan ble vedtatt 13.oktober 2011. 
Sekretariatet ble bedt om å utforme supplerende retningslinjer i forhold til virkemidler og tiltak, 
der nye hensyn i forvaltningen etter rovviltforliket innarbeides. Sekretariatet har sendt et 
arbeidsutkast av 16.november 2011 til rovviltnemnda for kommentarer som vil innarbeides i 
teksten. I uke 50 vil den reviderte forvaltningsplanen sendes til Direktoratet for naturforvaltning 
for kommentarer.  
 
 
Rovviltnemnda diskuterte flere momenter fra orienteringene: 

 Restkvoter etter en lisensfellingsperiode. Nemnda vil sende et brev til DN, med kopi til 
de øvrige nemndene, og påpeke at det blir et forventingsgap mellom vedtak i 
rovviltforliket og det som blir gjennomført, jmf. kun 3 jaktlag fra SNO og stor restkvote på 
bjørn.  

 Rovviltforlikets intensjon om sterkere arealdiffernsiering. Hva ligger i dette begrepet, og 
hvordan skal dette praktiseres i Oppland som har aktiv beitenæring i hele fylket.  

      Et av medlemmene i nemnda (Lunde) mener det er kommet inn nye momenter som 
      følge av rovviltforliket, derav føringene om uttak av restkvoter og at dette vil bli prioritert 
      til beitedyrprioriterte områder. Den nye soneringen er derfor ikke blitt utredet forsvarlig 
      mht til dette, og vedtaket er etter hennes mening ugyldig, og det ble reist en diskusjon  
      om forvaltningsloven. 
 Forvaltningsplanen er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. Er forvaltningsplanen en 

forskrift? Dette spørsmålet ble reist av Lunde, og må avklares med jurister. Det var 
enighet i nemnda om å be sekretariatet avklare dette. Se vedlegg til referatet. 

 
Vedtak: Brev og orienteringer tas til etterretning. Restmidler FKT 2011 løyves OSG og 
forprosjekt Norske kadaverhunder.  
 
Protokolltilførsel ved Jørand Ødegård Lunde: Forvaltningsplanen for rovvilt i Oppland er 
ikke godt nok utredet i forhold til forvaltningsloven § 37. Stortingsvedtak av 16. juni 2011 
med sterkere krav til arealdifferensiering er ikke drøftet i høringsdokumentet. 
 

 
 

52/11 Kvote og område for kvotejakt på gaupe i Oppland 
Harald Klæbo orienterte fra utsendt notat om forslag til kvote om områder for kvotejakt på gaupe 
i Oppland i 2012. 
 
Om rovviltnemndas myndighet til å fatte vedtak om kvote 
Det nasjonale bestandsmålet for gaupe i region 3 (Oppland) er 5 årlige ynglinger. Fylkesmannen 
viser til oppsummeringene fra overvåkingsprogrammet om ynglinger av gaupe i årene 2009-
2011, der det slås fast at gjennomsnittet er beregnet til 5 årlige ynglinger. Rovviltnemnda har 
altså myndighet til å fatte vedtak om kvote og områder for jakt på gaupe for 2011, jf 
rovviltforskriftens § 13.  
 
Kvote og avgrensning av jaktregioner 
Ut i fra at en har vært under bestandsmålet 2 år på rad, bør en for 2012 vise noe forsiktighet ved 
kvotefastsettelsen slik at en ikke står i fare for å miste myndigheten for 2013. Dette gjelder særlig 
mht. hunndyrkvoten. Det må også tas med i vurderingen at bestanden på landsbasis er på 
nedadgående. De påviste skadene i 2011 er på et betydelig lavere nivå enn i 2010. 
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Ut fra at det kun ble registrert 4 og 4,5 ynglinger i region 3 (Oppland) i 2010 og 2011 (under 
målet), mener vi at kvoten settes lavere for 2012, for å sannsynliggjøre at en når bestandsmålet, 
og at myndigheten beholdes. Vi viser også til at en ut fra den høye avgangen av gaupe under 
jakta i 2010 og i 2011 i landet forventer en nedgang i bestanden nasjonalt, jf NINA-rapport 487 
(2010) og 724 (Rovdata). Samtidig har vi lagt vekt på at omsøkte tap av sau til rovvilt i Oppland 
er noe lavere i år enn i fjor. 
 
Vedtak om jakt på gaupe skal være i samsvar med regional forvaltningsplan, jf forskriftens §§ 6 
og 10. For å oppnå målsettingen i forvaltningsplanen tilrår Fylkesmannen at det settes en høyere 
kvote i området hvor nemnda ikke ønsker ynglinger av gaupe og lav kvote i området hvor 
nemnda ønsker de 5 årlige ynglingene. Vi har tatt utgangspunkt i nemndas vedtak om ny 
sonering av 13. oktober 2011. 
 
Vi tilrår en mer finmasket jaktområdetildeling med 4 delområder, der en sikrer at jakt på gaupe 
kan skje noe lengre tid i områder som har mindre erfaring med jakt på gaupe og hvor andre 
forhold tilsier at slik jakt er mer krevende. Vi tilrår at denne inndelingen varer fram til 20. februar 
2012. Etter det vil det være 2 områder slik de er angitt i utkastet til revidert forvaltningsplan. 
Restkvotene i områdene blir gjenværende kvote for hvert av de to delområdene. 
 
Ut fra bestandsmålet for gaupe, status og utvikling for bestanden, inkludert i naboregionene, 
registrert effekt på bestanden av kjent avgang tidligere år, og tap av sau, anbefaler 
Fylkesmannen følgende kvote på gaupe i Oppland i 2012:  
 
Totalkvote: 8 dyr/hunndyrkvote 2 dyr over 1 år – fordelt slik: 
 
Område 1A: Del av området hvor det er foreslått at man ikke skal legge til rette for familiegrupper 
av gaupe i forvaltningsplanen dvs. kommunene Lesja, Dovre, Vågå Lom og Skjåk;  
Delkvote: 2 dyr. 
 
Område 1B: Del av området hvor det er foreslått at man ikke skal legge til rette for familiegrupper 
av gaupe i forvaltningsplanen dvs kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, 
Nord-Fron og Sel. Delkvote: 3 dyr. 
 
Område 2A: Del av området hvor bestandsmålet på 5 årlige familiegrupper primært skal ivaretas 
dvs. kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal Sør-Aurdal og Etnedal: 
Delkvote: 1 dyr.   
 
Område 2B: Del av området hvor bestandsmålet på 5 årlige familiegrupper primært skal ivaretas 
dvs. kommunene Nordre land, Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Jevnaker, 
Lunner: Delkvote: 1 dyr.   
 
Fra og med 20. februar 2012 slås jaktområdene 1A/1B sammen – restkvoten blir da gjeldende 
for hele område 1. Fra og med 20. februar 2012 slås jaktområdene 2A/2B sammen - restkvoten 
blir da gjeldende for hele område 2. 
 
I tillegg gjelder 1 tilleggsdyr som fordeles undervegs i jakta, i samråd med leder av 
rovviltnemnda. 
 
Fylkesmannen vurderer en eventuell omfordeling av kvoten i midten av mars, der avgjørelsen om 
dette avklares med leder av nemnda. Fylkesmannen tilrår at det ikke blir gjort tilleggskvoter i 
løpet av jakttiden 1. 1. februar – 31. mars 2012. 
 
Dersom det skjer irregulær avgang (jf § 2e) av gaupe etter at saksframstillingen er sendt ut, vil 
Fylkesmannen i vedtaksmøtet kommentere hvilken innvirkning dette har for vårt forslag til kvote. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 
16, jf § 77 og forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) §§ 4, 7 og 
11. 
 
Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets forslag, og dilemmaer rundt forvaltning ned mot regionalt 
nivå, nasjonalt nivå som ligger godt over bestandsmål og risiko for å miste myndighet. 
 
Olaf Nils Diserud fremmet forslag om å øke totalkvoten til 9 dyr, fra 2 til 3 hunndyr og en kvote på 
2 dyr til Valdres/område 2A. Dette forslaget fikk to stemmer, fra Olaf Nils Diserud og Jørand 
Ødegård Lunde, og falt. 
 
Sekretariatets forslag fikk flertall med stemme fra Anne Marie Bagstad Jøranli og leders 
dobbeltstemme. 
 
 
Vedtak: Ut fra bestandsmålet for gaupe, status og utvikling for bestanden, inkludert i 
naboregionene, registrert effekt på bestanden av kjent avgang tidligere år, og tap av sau, 
vedtar rovviltnemnda i region 3 følgende kvote for gaupe i Oppland i 2012:  
 
Totalkvote: 8 dyr/hunndyrkvote 2 dyr over 1 år (gjelder for hele fylket) – fordelt slik: 
 
Område 1A: Del av området hvor det er foreslått at man ikke skal legge til rette for 
familiegrupper av gaupe i forvaltningsplanen dvs kommunene Lesja, Dovre, Vågå Lom og 
Skjåk; Delkvote: 2 dyr. 
 
Område 1B: Del av området hvor det er foreslått at man ikke skal legge til rette for 
familiegrupper av gaupe i forvaltningsplanen dvs kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, 
Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel; Delkvote: 3 dyr. 
 
 
Område 2A: Del av området hvor bestandsmålet på 5 årlige familiegrupper primært skal 
ivaretas dvs kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal Sør-Aurdal og 
Etnedal: Delkvote: 1 dyr.   
 
Område 2B: Del av området hvor bestandsmålet på 5 årlige familiegrupper primært skal 
ivaretas dvs kommunene Nordre land, Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, 
Gran, Jevnaker, Lunner: Delkvote: 1 dyr.   
 
Fra og med 20. februar 2012 slås jaktområdene 1A/1B sammen – restkvoten her blir da 
gjeldende for hele område 1. Fra og med 20. februar 2012 slås jaktområdene 2A/2B 
sammen - restkvoten her blir da gjeldende for hele område 2. 
 
I tillegg gjelder 1 tilleggsdyr som fordeles undervegs i jakta, i samråd med leder av 
rovviltnemnda. 
 
Fylkesmannen vurderer en eventuell omfordeling av kvoten i midten av mars, der 
avgjørelsen om dette avklares med leder av nemnda. Fylkesmannen tilrår at det ikke blir 
gjort tilleggskvoter i løpet av jakttiden 1. 1. februar – 31. mars 2012. 
 
Dersom det skjer irregulær avgang (jf § 2e) av gaupe etter at saksframstillingen er sendt ut, 
vil Fylkesmannen i vedtaksmøtet kommentere hvilken innvirkning dette har for vårt forslag til 
kvote. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 
mangfold § 16, jf § 77 og forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 
(rovviltforskriften) §§ 4, 7 og 11. 
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53/11 Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
Vedlegg til referatet. 
Svar fra MVA/Harald Klæbo og Asbjørn Valla: 
Forvaltningsplanen er retningslinjer for en rekke enkeltvedtak. Selve planen er derfor ikke 
påklagbar, men alle enkeltvedtakene kan påklages. En forvaltningsplan er ingen forskrift slik det 
blir hevdet i møtet. Den kan sammenlignes med den juridiske statusen til en kommuneplan (ikke 
påklagbar, men er et vedtak i et kommunestyre, men ikke et enkeltvedtak). 

 
 
Dialogmøte 
Etter møtet i rovviltnemnda var det fellesmøte med etater, lag og organisasjoner på Valdres 
Folkemuseum, kl.11.30 -15.00. 
 
Følgende møtte i tillegg til rovviltnemnda og Fylkesmannen: 
Rovdata: Morten Kjørstad 
Mattilsynet: Tor Odd Silset, Ellen Fuglerud og Sjur Aarebru 
SNO Oppland: Esben Bø, Mogens Lorentzen, samt rovviltkontakt Ole Knut Steinset 
Oppland Sau og Geit: Pål Kjorstad 
Oppland Bonde- og Småbrukerlag: Terje Holen og Anette Jørstad 
Oppland Bondelag: Ola Robøl 
NJFF-Oppland: Tormod Pedersen og Bergfinn Alund 
Norges naturvernforbund – Oppland: Fred Kruyper 
Viken Skog: Nils Bjørn Vistad 
Øystre Slidre kommune m.m: Håvard Tuv - landbrukssjef, Magne Egil Mjøs – Øystre Slidre 
bondelag, Geir Tore Rakstad – Skaget/Bitihorn sankelag, Ole-Kristian Oldre – Skaget/Bitihorn 
sankelag, Arnfinn Beito – Østre Slidre Sau og Geit, Linn Hege R. Myrvang – Øystre Slidre Bonde- 
og Småbrukerlag, Arve Myrvang – Haldobu fellesdrift, Hilde Fossum – veterinær Øystre Slidre 
Sogn og Fjordane: Erling Offerdal og Lars Nesse – Sogn og Fjordane Sau og Geit       


