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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

Dato: 28.06. 2011

Møtetype 

Avdeling 

    

Møtet innkalt av 
Sekretariatet 
v/Fylkesmannen 

Referent Sidsel Røhnebæk 

Møtedato 27. juni 2011 Møtetid 10.00 – 13.30 

Møtested Statens hus, Lillehammer Møteleder Reidun Gravdahl 

 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda: Reidun Gravdahl, Anne Marie Bagstad Jøranli, 
Ivar Odnes, Sigmund Hagen og Olaf Nils Diserud  

Fylkesmannen: Sigurd Tremoen, Harald Klæbo, Victoria Marie Kristiansen, Lars 
Bjørke, Marthe Lang-Ree og Sidsel Røhnebæk    

Kopi Kristin Hille Valla og Anders Prestegarden 

 
 
 
Saksliste: 
27/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling godkjent og saksliste godkjent. 
 
 
28/11 Godkjenning av referat fra møte 27. mai 2011  
Referat godkjent. 
 
 
29/11 Diverse orienteringer 
1. Bestandsstatus rovvilt 

 Jerv. Pr dato er 2 ynglinger av jerv dokumentert i Oppland våren 2011, 
Langsua/Gausdal og Mysubytta/Skjåk. 2 jervevalper ble påkjørt på vegen til Dørålen, på 
Hedmarksida av fylkesgrensa. Valpene er i DN for DNA-analyse og foreløpig vet en ikke 
hvilken tispe og ynglelokalitet valpene kan knyttes til. Haverdalslokaliteten er av SNO 
stadfestet negativ (ikke yngling) gjennom barmarkskontroll. 

 I Hedmark er det påvist og dokumentert 12 ynglinger i vår, og 50 ynglinger totalt i Norge. 
Bestandsmål er 39 årlige ynglinger. Både region 5/Hedmark og region 1 har gjennomført 
hiuttak i vår. 4 hiuttak (11 dyr) er gjennomført i Hedmark. 

 Gaupe. Samme status som ved siste rovviltnemndsmøte, 4,5 familiegrupper. 
 Bjørn. Det har vært flere hannbjørner på vandring i Oppland nå. Antallet er ukjent. Det 

vises til status skadedokumentasjon under. 
 Ulv. Det har vært noen ubekreftete synsobservasjoner av ulv i vår, men ingen skader. 
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2. Status skadesituasjon 
Tabell over antall sauekadaver dokumentert og antatt drept av rovvilt i perioden 01.01 – 23.06 
siste 3 år. 

Art 2011 2010 2009 
Bjørn 36 17 35 
Ulv 0 17 51 
Gaupe 7 9 6 
Jerv 3 1 0 (1) 
Kongeørn 5 11 (2) 14 (1) 
Sum 51 55 (2) 106 (2) 
Rødrev 12 31 16 
Antall innmeldt 129 170 205 

 
Tabellen viser at bjørn er den helt dominerende skadevolder så langt i beitesesongen. Det er 
dokumentert sau drept av bjørn i følgende kommuner: Gausdal (13), Ringebu (7), Sør-Fron (6), 
Vang (5), Nordre Land (2), Sel (1), Vågå (1) og Nord-Fron (1). 
 
Videre er det dokumentert skader av gaupe i Ringebu (3), Lillehammer (2), Øystre Slidre (1) og 
Vang (1), skader av jerv i Øyer (2) og Lom (1) og skader av kongeørn i Sør-Fron (2), Skjåk (1), 
Lom (1) og Gausdal (1).   
 
 
3. Status skadefellinger  
DN innvilget 3 skadefellingstillatelser på bjørn i Gausdal 20. -24. mai og i Ringebu 23. -27.mai 
2011. Fylkesmannen ga fellingstillatelse på bjørn i Gausdal 1.juni -12.juni, og 5. juni ble det felt 
en bjørn i Bødal, Gausdal. Ny fellingstillatelse på bjørn ble gitt i Ringebu 5. juni -14. juni og bjørn 
ble felt 11. juni ved Rollstulen, Fåvang. Begge hannbjørnene som ble felt er trolig ikke tidligere 
registrert i Oppland. 
 
Det er gitt nye skadefellingstillatelser på bjørn i Ringebu/Øyer, Gausdal og Vang, og det er gitt 
skadefellingstillatelse på jerv i Øyer. 
 
 
4. Status økonomi/FKT 
Tilnærmet samme status som ved møtet 27.mai 
 
 
5. Korrespondanse rovviltnemnda fra 27.05 – 27.06. 2011    

Dato Fra Til Tema 

23.05. 2011 DN Landbrukskontoret i Lillehammer-
regionen 

Tillatelse til skadefelling av bjørn i Gausdal kommune, 
Oppland fylke 

25.05. 2011 DN Ringebu kommune Tillatelse til skadefelling av bjørn i Ringebu kommune, 
Oppland fylke 

31.05. 
2011 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland DN Vedrørende skadefellingsforsøk på fredet rovvilt i region 3 – 
ber om direkte bistand fra SNO ved skadefellingsforsøk og 
ved tillatelser, lengre varighet og større områder 

09.06. 2011 Oppland Bonde- og Småbrukarlag Rovviltnemnda i region 3/Oppland Klage på vedtak – kvote for betinget skadefelling på jerv  
15.06. 2011 Natur, utvikling og design adresseliste Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn, Hamar 

31.okt -1.nov 2011  
16.06. 2011 OSG, OBS, Oppland Bondelag Rovviltnemnda i region 3 Krav om utvidet skadefellingskvote på bjørn m.m. 
16.06. 2011 Stortinget  ”Rovviltforlik” 
24.06. 2011 Primærnæringsutvalet i Midt-

Gudbrandsdal 
Rovviltnemnda i region 3 Uttale om rovviltsituasjonen og beitenæringa 

25.06. 2011 OSG, OBS, Oppland Bondelag Rovviltnemnda i region 3 Ang. rovviltforvaltninga av bjørn i Oppland etter det nye 
rovviltforliket på Stortinget 

27.06. 2011 Rovviltnemnda i region 3/Oppland Miljøverndepartementet Klage på vedtak i rovviltnemnda i region 3 om kvote for 
betinget skadefelling på jerv 2011/12 
* Behandlet i sak 33/11 

 
 
 
6. Informasjonsbrosjyre rovvilt og beitesesongen 2011 
1600 brosjyrer med aktuell rovviltinformasjon fra Fylkesmannen og SNO er trykt opp og sendt ut.  
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7. Orientering om ”rovviltforliket” 
Harald Klæbo orienterte om ”rovviltforliket”, vedtatt 16. juni 2011.  Flere av punktene vil kreve 
endringer i rovviltforskriften før de trår i kraft. Noe vil også kreve lovendringer, mens andre punkt 
allerede er gjeldene politikk. DN/MD vil ha møte 30.juni, og senere (tidligst uke 27) sende et 
”styringsbrev” med nærmere utdyping av de ulike punkter og hvilke punkt som trår i kraft 
umiddelbart og hvilke som f.eks krever lov- og forskriftsendring. Inntil videre praktiseres gjeldene 
regelverk. 
 
Nemnda diskuterte rovdyrforliket og særlig forvaltningen av bjørn. 
 
8. Beredskap sommer 2011 
Medlemmene i nemnda er stort sett tilgjengelige for kontakt ved akutte behov i hele sommer. 
 
Vedtak: Brev og orienteringer tas til etterretning.  
 
 
30/11 Orientering høringsdokumenter til revisjon av forvaltningsplan 
Sidsel Røhnebæk orienterte. Det er kommet inn 37 høringsuttalelser som er oppsummert i eget 
notat. Nemnda vil vurdere høringsinnspillene og deretter sende forslag om ny forvaltningsplan til 
Direktoratet for naturforvaltning for eventuelle merknader. Til slutt vil nemnda egengodkjenne 
planen. 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
Sak 31/11 Nemndas tilrådning vedr. betingede fellingstillatelser 
Rovviltnemnda vedtok i møte 27.mai 2011 en kvote på 4 for betinget skadefelling på bjørn 1. juni 
-15. februar. 2 bjørner er felt på denne kvoten i juni. Nemnda viste til brev fra faglaga i Oppland 
av 16. juni 2011 med krav om utvidet skadefellingskvote på bjørn. Det var ikke bedt om et 
saksframlegg fra sekretariatet i saken. Nemnda diskuterte en evt. utvidelse av kvote, og Ivar 
Odnes fremmet følgende forslag: Rovviltnemnda i region 3 utvider skadefellingskvoten for bjørn 
fra 4 til 6 dyr. Dette blir gjort med bakgrunn i situasjonen i beiteområdene i Oppland denne 
sommeren, med mange angrep og skader fra bjørn i prioriterte beiteområder.  
Oppland har ikke bestandsmål for bjørn, men DNA-registrering frå 2010 viser at det var minst 10 
forskjellige individer som var registrert innom Oppland. De fleste av disse var gjengangere fra 
tidligere år. 
Begge dyrene som er tatt ut på skadefelling i år er ikke registrert i Oppland tidligere. 
 
Anne Marie Bagstad Jøranli fremmet forslag om utvidelse til 5 dyr med samme begrunnelse som 
Ivar Odnes, og Ivar Odnes trakk sitt forslag om 6 dyr. Olaf Nils Diserud fremmet forslag om å 
opprettholde utvidelsen til 6 dyr, og det ble stemt over dette. Forslaget fikk to stemmer, Ivar 
Odnes og Olaf Nils Diserud, og forslaget falt. 
 
Deretter ble det stemt over forslaget fra Anne Marie Bagstad Jøranli om 5 dyr som ble vedtatt 
med stemmer fra Ivar Odnes, Olaf Nils Diserud og Anne Marie Bagstad Jøranli.  
 
Rovviltnemnda har bedt sekretariatet forberede en uttalelse fra nemnda på 
skadefellingstillatelsens lengde og avgrensing. Notat fra sekretariatet: Sekretariatet er blitt 
orientert om at nemnda ønsker å komme fram til en uttalelse vedr. praktisering av betingede 
skadefellingstillatelser på rovvilt i region 3, og ønsker en saksforberedelse på dette fra 
sekretariatet. Det er i den forbindelse skissert et ønske om at skadefellingstillatelser skal gis over 
langt større områder (flere kommuner) og over lengre tidsrom (gjerne flere uker).  
 
Sekretariatet mener at Fylkesmannen har praktisert å gi fellingstillatelser i tråd med 
rovviltforskriften og i forhold til en praksis som er noenlunde lik i landet for øvrig. I og med at 
nemnda ønsker å vedta en anbefaling til Fylkesmannen, ser vi ikke det som riktig gi noe forslag 
til vedtak i denne saken. Fylkesmannen vil merke seg en evt. uttalelse fra nemnda. 
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Nemnda drøftet dette og vedtok å utsette saken til neste møte og nemnda ved leder må utforme 
et skriftlig forslag til neste møte.  
 
Vedtak: 
Nemnda utvider kvote for betinget skadefelling på bjørn for 1. juni 2011-15. februar 2012 til 
5 med følgende begrunnelse: Rovviltnemnda i region 3 utvider skadefellingskvoten for 
bjørn fra 4 til 5 dyr. Dette blir gjort med bakgrunn i situasjonen i beiteområdene i Oppland 
denne sommeren, med mange angrep og skader fra bjørn i prioriterte beiteområder.  
Oppland har ikke bestandsmål for bjørn, men DNA-registrering fra 2010 viser at det var 
minst 10 forskjellige individer som var registrert innom Oppland. De fleste av disse var 
gjengangere fra tidligere år. Begge dyrene som er tatt ut på skadefelling i år er ikke 
registrert i Oppland tidligere. 
 
Angående tilrådning fra nemnda vedrørende betingede fellingstillatelser ble dette utsatt til 
neste møte.  
 
 
32/11 Grunneiers tillatelse – lisensfelling på bjørn 
Nemnda har erfart blant noen jegere som har drevet lisensfelling på bjørn at det kan være 
vanskelig å få tillatelse fra grunneiere. Det er nødvendig med grunneiers tillatelse ved 
lisensfelling, men ikke skadefelling. Det er ønskelig at kommunene med trykk fra rovviltnemnda 
gjør det enklere i form av jaktavtaler der rettighetshavere på forhånd har gitt tillatelse. Nemnda 
mener det er viktig at lisensfellingen snart gir resultater i region 3. Det er derfor viktig at det er så 
enkelt som mulig å skaffe seg grunneiers tillatelse.  
 
Forslag til vedtak: 
Det forfattes et brev fra nemnda til alle kommunene der de ber om mest mulig samordning av 
tillatelser fra grunneierne, og at slik tillatelse er gitt på forhånd. I brevet bør det også stimuleres til 
samarbeid om å få gjennomført elgjakt og lisensfelling på bjørn. Sekretariatet utarbeider et utkast 
til brev. 
 
Nemnda gikk enstemmig inn for forslaget til vedtak. 
 
Vedtak: Det forfattes et brev fra nemnda til alle kommunene der de ber om mest mulig 
samordning av tillatelser fra grunneierne, og at slik tillatelse er gitt på forhånd. I brevet bør 
det også stimuleres til samarbeid om å få gjennomført elgjakt og lisensfelling på bjørn. 
Sekretariatet utarbeider et utkast til brev. 
 
 
Sak 33/11 Klage på vedtak i rovviltnemnda i region 3 om kvote for betinget 
skadefelling på jerv 2011/2012  
 
Nemnda behandlet klage fra Oppland Bonde- og Småbrukarlag om vedtak i rovviltnemnda om 
kvote for betinget skadefelling på jerv 2011/2012. Nemnda opprettholder enstemmig sitt vedtak 
fra 27.mai 2011 og slutter seg til brev fra leder til Miljøverndepartementet.  
 
Vedtak: Nemnda vedtok enstemmig å opprettholde sitt vedtak fra 27.mai 2011 om kvote for 
betinget skadefelling på jerv. Saken oversendes til MD for endelig avgjørelse. 
 
 
34/11 Eventuelt 
Ingen saker. Neste møte er 26. august 2011 
 
Åpen post med tilhørere etter møtet.  
 


