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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

Dato: 02.07. 2012

    

Møtet innkalt av 
Sekretariatet 
v/Fylkesmannen Referent Sidsel Røhnebæk 

Møtedato 28.juni 2012 Møtetid 10.00 – 12.30 

Møtested 
Måsåplassen fjellstue, 
Ringebu Møteleder Ivar Odnes 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda: Ivar Odnes, Jørand Ødegård Lunde, Olaf Nils 
Diserud og Simon Strumse  

Varamedlem: Gerd Myklebust Wang 

   

Fylkesmannen: Sigurd Tremoen, Vebjørn Knarrum, Lars Bjørke, Jørn Karlsen 
og Sidsel Røhnebæk  

Ikke tilstede Mariann Isumhaugen meldt forfall 

Tilhørere Oppland Bonde- og Småbrukerlag v/Terje Holen, Oppland Sau og Geit v/Pål 
Kjorstad og Oppland Bondelag v/Ola Robøl 

Kopi Kristin Hille Valla og Anders Prestegarden 

 
 
 
Åpen post fra kl. 10.00 -10. 15. Innlegg fra tilhørere. 
 
Saksliste: 
29/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
 
30/12 Godkjenning av referat fra møte 24.mai 2012  
Referat godkjent 
 
 
31/12 Orienteringer 
Jørn Karlsen orienterte om bestandstatus og skadesituasjon. 
Bestandstatus per 28. juni: 
 
Gaupe: 5,5 familiegrupper er registrert i 2012, alle innenfor prioritert område for yngling av 
gaupe. Snitt for de tre siste år er 4,7 familiegrupper, og rovviltnemnda i Oppland beholder 
myndighet for forvaltning av gaupe.   

 
Jerv: 4 ynglinger er registrert per 24. juni 2012, 2 i Skjåk, 1 i Dovre og 1 i Lesja. Det gjenstår en 
barmarkskontroll. Alle jerveynglinger er innenfor område prioritert for yngling av jerv. Med 4, evt. 
5 ynglinger, blir snitt over 3 år 3, 7, evt. 4,0, og rovviltnemnda vil igjen få myndighet for 
forvaltning av jerv. Status etter barmarkskontrollen i Lesja ble «usikker yngling», og det er 
således registrert 4 ynglinger i Oppland nå.   

 
Bjørn: 10 ulike individer er registrert i Oppland i løpet av 2011. 6 av disse er nå felt.  
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Ulv: Omtrent samme antall ulver i Skandinavia de to siste årene, estimert fra 258 til 329 ulver. Av 
disse er 33-35 helnorske, og det antas det er født 2 til 4 kull med ulvevalper i helnorske ulverevir 
i 2012. Det har vært mange meldinger om ulv i Oppland i mai og juni, utvandringstid. Blant annet 
to ulver i Lesja, og en av disse ble felt 17.juni.   
 
 
Skadesituasjon per 21.juni: 
År Antall 

kadaver 
Bjørn Ulv Jerv Gaupe Kongeørn

2011 153 40 0 5 7 7 
2012 150 5 33 0 6 10 
 
Tre fellingstillatelser er gitt på bjørn, Dovre/Sel/Nord-Fron og Lesja og en felles med Hedmark 
(deler av Ringebu og Stor-Elvdal). I tillegg ble det gjennomført et ekstraordinært uttak tidlig i vår 
av en bjørn i Lillehammer v/DN. Det er gitt to fellingstillatelser på ulv, og en ble felt i Lesja 17.juni.   
 
 
Beredskap for sommeren: 
Miljøvernavdelingen har beredskap for hele sommeren mht rovvilttelefon og fellingstillatelser. 
 
Fylkesmannens SMS-varsling får gode tilbakemeldinger. På en måned er det sendt ut vel 1200 
meldinger (hver melding mottas av mange). Denne vakttelefonen er et effektivt tiltak, og det er 
søkt DN om kr.50 000,- til ekstra beredskap i beitesesongen. 
 
Det utarbeides ingen spesiell beredskapsplan for rovviltnemnda. Ivar Odnes er i USA de to siste 
ukene i juli, og da fungerer Mariann Isumhaugen som kontaktperson for rovviltnemnda ved evt. 
akutte situasjoner. 
 
 
Informasjonsbrosjyre: 
I uke 24 ble det, som i fjor, sendt ut vel 1 400 informasjonsbrosjyrer fra Fylkesmannen og SNO 
om rovvilt og beitesesongen 2012.  
 
 
Korrespondanse rovviltnemnda region 3/Oppland fra 24.05. 2012 – 28.06. 2012 

Dato Fra Til Tema

1. 25.05. 2012 Rovviltnemnda i region 3 Rovviltnemnda i region 2 Innspill til revisjon av forvaltningsplan i region 
2 

2. 25.05. 2012 Rovviltnemnda i region 3 Miljøverndepartementet Praktisering av ”rovviltforliket” i region 3
3. 22.05. 2012 Direktoratet for naturforvaltning Lesja beitesamlag Avslag på søknad om fellingstillatelse på ulv i 

Lesja kommune 
3. 29.05. 2012 Direktoratet for naturforvaltning Lesja beitesamlag Svar på søknad om fellingstillatelse på to ulver 

i Lesja kommune 
4. 25.05. 2012 Direktoratet for naturforvaltning Etnedal beitelag Avslag på søknad om fellingsløyve på bjørn i 

Etnedal 
5. 25.05. 
2012 

Direktoratet for naturforvaltning Landbrukskontoret i 
Lillehammerregionen 

Avslag på søknad om fellingstillatelse bjørn i 
Gausdal 

6. 01.06. 2012 Direktoratet for naturforvaltning Fylkesmennene Betingete fellingstillatelser på gaupe, jerv og 
brunbjørn 2012/2013 

7. 13.06. 2012 Den norske festivalen for natur og 
villmarksliv 

Adresseliste Friluftsliv for alle- festival Raufoss 24.-26.aug 
2012 

8. 13.06. 2012 Rovviltnemnda i region 
1/Vestlandet 

Adresseliste Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 
1. Svarfrist 30.juli 

9. 06.06. 2012 Øystre Slidre sau og Geit Adresseliste Pressemelding: Rovdyrforvaltning ute av 
kontroll 

10. 07.06. 2012 Utvalg for evaluering av ulvesona Adresseliste Invitasjon til erfarings- og fagseminar, 
Gardermoen 25.juni 2012 

11. 13.06. 2012 Rovviltnemnda i region 3 Adresseliste Invitasjon til fellesmøte med rovviltnemnda i 
region 5/Hedmark og region 3/Oppland 28.-
29. juni 2012.  

12.11.06. 2012 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, 
Lesja og Dovre lokallag 

Rovdyrnemnda Krav om ulv i Lesja blir tatt ut. 
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13. 02.06. 2012 Bygdefolk for rovdyr, Vikabakken 
4, 2420 Trysil 

Rovviltnemnda i region 3 Ang. søknad om fellingstillatelse 

14. 16.06. 2012 Leder i rovviltnemnda region 3 Miljøvernministeren e-post: ”Invitasjon til Lesja for å gå beitetilsyn” 
15. 20.06.2012 Natur, utvikling og design Adresseliste Nasjonal konferanse rovvilt, beitedyr og 

samfunn, Hamar 28. og 29. okt.2012  
16. 27.06. 2012 Det skandinaviske 

bjørneprosjektet  
Adresseliste Bjørneseminar i Trondheim 24. oktober 2012 

 
Rovviltnemnda etterlyste svar fra Miljøverndepartementet ang. brev av 25.05. 2012, ”Praktisering 
av rovviltforliket i region 3”. Nemnda prioriterer ikke å delta på Friluftslivfestivalen Raufoss 24. -
26. august. Rovviltnemnda i region 1 skal revidere sin forvaltningsplan, og rovviltnemnda i region 
3 oversender som innspill ”notat til sak 16/12 Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland”. Det 
bør bli deltakelse på bjørneseminaret i Trondheim 24. oktober og nasjonal konferanse rovvilt, 
beitedyr og samfunn Hamar 28. og 29. oktober.   
 
 
Ivar Odnes orienterte fra sitt møte med formannskapet og beitenæringa i Øystre Slidre 27. juni. 
Det vil bli tatt initiativ til et møte med miljøvernministeren. 
 
Jørand Ødegård Lunde orienterte fra erfarings- og fagseminar om evaluering av ulvesona, 
Gardermoen 25. juni.  
 
Vedtak: Brev og orienteringer tas til orientering.  
Enstemmig vedtatt at Ivar Odnes tar initiativ til et møte med miljøvernministeren etter 
sommerferien. 
Enstemmig vedtatt at innspill til region 1 sin start av revisjon av forvaltningsplan er en 
orientering om revidert forvaltningsplan for region 3/Oppland, jf sekretariatet sitt forslag til 
brev. 

 
 
32/12 Kvote for lisensfelling for bjørn i Oppland 2012. 
Saken utsettes til 10. august fordi både sekretariat og rovviltnemnd ønsker mer konkret kunnskap 
om bjørn i Oppland gjennom sommeren – skader og aktivitet av bjørn. Nemnda møtes til 
telefonmøte fredag 10. august kl. 09.00 om denne saken. Innstilling sendes fra sekretariatet 6. 
august.   
 
Vedtak: Kvote for lisensfelling for bjørn i Oppland 2012 utsettes til 10.august 2012. 
 
 
33/12 Evaluering av FKT-tiltak - strategiskisse  
Sidsel Røhnebæk orienterte fra utsendte notat. 
 
Rovviltnemnda diskuterte notatet. Det er viktig at dette arbeidet har god forankring hos alle 
berørte parter i rovviltforvaltningen. Nemnda vedtok at notatet sendes ut som en orientering til 
alle berørte parter snarest slik at innspill til mandat, målsettinger m.m kan gjøres kjent for 
nemnda ved neste møte 23. august.  
 
Vedtak: Rovviltnemnda vedtok enstemmig å arbeide videre med evaluering av FKT-tiltak 
som beskrevet i notatet.    
 
 
34/12 Høring – forslag til endringer i erstatningsordningen for husdyr og 
tamrein. 
Jørn Karlsen orienterte fra utsendte høringsnotat.  
 
Rovviltnemnda diskuterte notatet, og det var stor enighet om at forbedring av dagens modell er 
det beste alternativet. Jørand Ødegård Lunde la fram forslag til vedtak.   
 



 

Side 4 av 4 

Forslag til vedtak i sak 34/12 
Rovviltnemda i Oppland mener at prinsippet som skal legges til grunn er at; faktisk tap 
forårsaket av rovvilt skal erstattes. Dette har betydning for valg av modell, begge alternative 
modeller til dagens ordning har sine svakheter. Prinsippene som må legges til grunn er at 
dyreeier må få erstattet alt tap av sau som er drept av rovvilt, og at de tapene som dyreeier 
påføres økonomisk må kompenseres. Ordningen må være enkel og forutsigbar, og ha et 
begrenset skjønnsrom. Når det gjelder ny erstatningsordning for tamrein tatt av rovdyr er det 
viktig at det etableres en ordning som er enkel for dyreeier, og som er lik for alle 
 
Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.   
 
 
35/12 Eventuelt 
Ingen saker. 
 
 
Neste møte: 
Telefonmøte 10. august, kl. 09.00 
 
 
Neste ordinære møte 23. august 2012, kl. 10.00, Statens Hus, Lillehammer. 
 
 
 
 
Fellesmøte mellom rovviltnemnda i Hedmark og Oppland. 
Etter møte var det fellesmøte med rovviltnemnda i Hedmark, med utgangspunkt i Friisvegen, jmf. 
program. Inkludert også et møte med beitenæringa og kommunal forvaltning i Ringebu og Stor-
Elvdal på Breistulen ved Vekkom saugjeterlag. Vel 30 deltakere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


