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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

Dato: 03.04. 2012

    

Møtet innkalt av 
Sekretariatet 
v/Fylkesmannen Referent Sidsel Røhnebæk 

Møtedato 29.mars 2012 Møtetid 18.00 – 19.20 

Møtested Rica Park Hotel Drammen Møteleder Ivar Odnes 

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

Varamedlemmer: Ragnar Nordgreen og Gerd Myklebust Wang 

   

Fylkesmannen: Jørn Karlsen og Sidsel Røhnebæk  

Ikke tilstede Mariann Isumhaugen og Olaf Nils Diserud 

Tilhørere Esben Bø, Tor Odd Silset, Øyvind Løken og Sigurd Espeland 

Kopi Kristin Hille Valla, Anders Prestegarden og Vebjørn Knarrum  

 
 
Saksliste: 
14/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
To av nemndas faste medlemmer hadde meldt forfall, og to varamedlemmer møtte. Det ble 
presisert, etter kontakt med MD, at varamedlemmer ikke er personlige eller følger 
blokktilhørighet. Innkalling godkjent og saksliste godkjent. Under evt. kommer flere orienteringer 
og forslag til uttalelse fra Ragnar Nordgreen.  
 
 
15/12 Godkjenning av referat fra møte14. mars 2012  
Referat godkjent. Jørand Ødegård Lunde ba om protokolltilførsel til sak 12/12 om vurdering av 
sin habilitet ved budsjettbehandling (søknad om radiobjeller).   
 
 
16/12 Forvaltningsplan region 3/Oppland 
Saksbehandler: Jørn Karlsen,  
Jørn Karlsen orienterte fra utsendt notat om forvaltningsplanen. Rovviltnemnda diskuterte 
sekretariatets forslag til vedtak.  
 
Sekretariatet sitt forslag til vedtak i rovviltnemnda: 
«Rovviltnemnda i Oppland vedtok nåværende forvaltningsplan i 2006. Nemndas løpende 
erfaringer etter dette og en grundig egenevalueringav arealdifferensieringen i planen (jf 
dokument av 15. oktober 2010 fra nemnda til Miljøverndepartementet), gjorde at nemnda ønsket 
å revidere forvaltningsplanen. Målet for revisjonen var å legge til rette for lavere totaltap til rovvilt 
og samtidig forvalte rovviltet nær bestandsmålene.  
 
Som DN viser til i sin uttalelse er det mange, og til dels kryssende hensyn som nemnda må 
vurdere ved fastsettelsen av beiteprioriterte og rovviltprioriterte områder. Nemnda la derfor stor 
vekt på å gjennomføre en grundig prosess i revisjonsarbeidet, og å få tydelig fram de forventede 
virkningene av ulike valg. Nemnda gjennomførte regionmøter i mars 2011. Før disse møtene 
sendte nemnda ut et notat om forventa effekter (måloppnåelse for rovvilt, tap av sau og tamrein, 
forholdet til naboregioner etc) av tre ulike alternativ for geografisk fordeling av jerv og gaupe. Et 
planforslag ble etter disse møtene sendt på en bred høring, hvor det kom inn nærmere 50 
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uttalelser. I tillegg har nemnda gjennomført møter med naboregioner, og møter med kommuner, 
beitelag og tamreinlag etter høringen. 
 
Nemnda har i revisjonsarbeidet gått nøye gjennom de momentene om geografisk differensiering 
som DN belyser i sin uttalelse av 9. mars 2012, jf forrige avsnitt. 
 
De rovviltprioriterte områdene for jerv og gaupe i den reviderte planen er avgrensede, relativt 
store, sammenhengende områder der de to artene naturlig forekommer. Dette legger til rette for 
at bestandsmålene kan nås der. Nemnda har samtidig lagt vekt på å ha geografisk kontaktflate 
med aktuelle rovviltprioriterte områder i naboregioner, bl.a for å ta hensyn til 
rekrutteringsmulighetene for den sørvestlige delbestanden av jerv.  
 
Nemnda har, som DN referer til, lagt vekt på at tapene av beitedyr skal bli lavest mulig ved valg 
av geografisk differensiering. Nemnda mener at dette oppnås med valgte differensiering for jerv, 
selv om området prioritert for jerv omfatter deler av tamreinområder og grenser til deler av region 
1. Nemnda viser særlig til at det i det nye området for jerv vil være lavere tetthet og noe færre 
sau på beite enn ved tidligere avgrensing.  Nemnda vil også påpeke at sentrale deler av det sør-
norske jerveområdet i Sør-Trøndelag (Oppdal) og Hedmark (Folldal) som grenser til Oppland har 
mål om å være ynglefrie områder. Å forskyve tettheten av jerv mot nordøst i vårt fylke ville i så fall 
ha medført et økt «trykk»av jerv fra Oppland mot disse beiteprioriterte områdene.  
 
Nemnda har også vurdert å ha overlappende prioriterte områder for gaupe og jerv, men kommet 
fram til at det i Oppland er mest hensiktsmessig med (adskilte) områder prioritert for jerv i nord 
og gaupe i sør. Dette var et eget tema i evalueringen fra oktober 2010. Vi legger til grunn at 
overlapp i leveområdene mellom de to artene er betydelig mindre i Oppland fylke enn i 
Troms/Finnmark med ulike topografiske forhold og fordeling av de to artene. I Nord-Norge er 
trolig tamrein et vesentlig viktigere byttedyr for gaupe vinterstid, enn i Oppland der rådyr og 
annet småvilt utgjør hovedføden om vinteren. I og med at overlapp i leveområder antagelig er 
mindre i Oppland har vi konkludert med at felles yngleområder for de to artene ikke er aktuelt. 
Bak konklusjonen ligger det også en vurdering av hvor de ulike prioriterte rovviltområdene i 
naboregionene grenser til Oppland. Blant annet vil det reviderte området for gaupe nå ha større 
kontaktflate med tilgrensende gaupeområde i Buskerud i region 2.     
 
Nemnda har innarbeidet de momenter som DN har omtalt i sitt avsnitt «Andre kommentarer» i 
planen. 
 
I tillegg har nemnda omtalt forvaltningen i grenseområdene mellom rovviltprioriterte og 
beiteprioriterte områder nærmere, etter henvendelser fra beitenæringen om dette.  
 
Rovviltnemnda anser at planen er i tråd med gjeldende rovviltpolitikk, herunder St. meld. nr 15 
(2003-2004), Innst. S. nr 174 (2003-2004)og rovviltforliket av 16. juni 2011.   
 
Ut fra dette vedtar rovviltnemnda vedlagte reviderte forvaltningsplan for rovvilt i Oppland, datert  
mars 2012.  
 
 
Jørund Ødegård Lunde fremmet eget forslag: ”Planen vedtas med følgende endringer. 
Jervesonen som er foreslått justeres slik at områdene sør for Ottaelva tas ut av jervesonen. 
Gaupesonen utvides ikke som foreslått, den gamle soneringen beholdes.” 
 
Forslagene ble satt opp mot hverandre ved avstemming. Forslaget fra Jørand Ødegård Lunde 
fikk en stemme og sekretariatets forslag fire stemmer. (Ivar Odnes, Simon Strumse, Ragnar 
Nordgreen og Gerd Myklebust Wang) og sekretariatets forslag ble vedtatt. 
 
 
Vedtak:  
Rovviltnemnda i Oppland vedtok nåværende forvaltningsplan i 2006. Nemndas løpende 
erfaringer etter dette og en grundig egenevaluering av arealdifferensieringen i planen (jf 
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dokument av 15. oktober 2010 fra nemnda til Miljøverndepartementet), gjorde at nemnda 
ønsket å revidere forvaltningsplanen. Målet for revisjonen var å legge til rette for lavere 
totaltap til rovvilt og samtidig forvalte rovviltet nær bestandsmålene.  
 
Som DN viser til i sin uttalelse er det mange, og til dels kryssende hensyn som nemnda må 
vurdere ved fastsettelsen av beiteprioriterte og rovviltprioriterte områder. Nemnda la derfor 
stor vekt på å gjennomføre en grundig prosess i revisjonsarbeidet, og å få tydelig fram de 
forventede virkningene av ulike valg. Nemnda gjennomførte regionmøter i mars 2011. Før 
disse møtene sendte nemnda ut et notat om forventa effekter (måloppnåelse for rovvilt, tap 
av sau og tamrein, forholdet til naboregioner etc) av tre ulike alternativ for geografisk 
fordeling av jerv og gaupe. Et planforslag ble etter disse møtene sendt på en bred høring, 
hvor det kom inn nærmere 50 uttalelser. I tillegg har nemnda gjennomført møter med 
naboregioner, og møter med kommuner, beitelag og tamreinlag etter høringen. 
 
Nemnda har i revisjonsarbeidet gått nøye gjennom de momentene om geografisk 
differensiering som DN belyser i sin uttalelse av 9. mars 2012, jf forrige avsnitt. 
 
De rovviltprioriterte områdene for jerv og gaupe i den reviderte planen er avgrensede, 
relativt store, sammenhengende områder der de to artene naturlig forekommer. Dette 
legger til rette for at bestandsmålene kan nås der. Nemnda har samtidig lagt vekt på å ha 
geografisk kontaktflate med aktuelle rovviltprioriterte områder i naboregioner, bl.a for å ta 
hensyn til rekrutteringsmulighetene for den sørvestlige delbestanden av jerv.  
 
Nemnda har, som DN referer til, lagt vekt på at tapene av beitedyr skal bli lavest mulig ved 
valg av geografisk differensiering. Nemnda mener at dette oppnås med valgte 
differensiering for jerv, selv om området prioritert for jerv omfatter deler av tamreinområder 
og grenser til deler av region 1. Nemnda viser særlig til at det i det nye området for jerv vil 
være lavere tetthet og noe færre sau på beite enn ved tidligere avgrensing.  Nemnda vil 
også påpeke at sentrale deler av det sør-norske jerveområdet i Sør-Trøndelag (Oppdal) og 
Hedmark (Folldal) som grenser til Oppland har mål om å være ynglefrie områder. Å 
forskyve tettheten av jerv mot nordøst i vårt fylke ville i så fall ha medført et økt «trykk» av 
jerv fra Oppland mot disse beiteprioriterte områdene.  
 
Nemnda har også vurdert å ha overlappende prioriterte områder for gaupe og jerv, men 
kommet fram til at det i Oppland er mest hensiktsmessig med (adskilte) områder prioritert 
for jerv i nord og gaupe i sør. Dette var et eget tema i evalueringen fra oktober 2010. Vi 
legger til grunn at overlapp i leveområdene mellom de to artene er betydelig mindre i 
Oppland fylke enn i Troms/Finnmark med ulike topografiske forhold og fordeling av de to 
artene. I Nord-Norge er trolig tamrein et vesentlig viktigere byttedyr for gaupe vinterstid, 
enn i Oppland der rådyr og annet småvilt utgjør hovedføden om vinteren. I og med at 
overlapp i leveområder antagelig er mindre i Oppland har vi konkludert med at felles 
yngleområder for de to artene ikke er aktuelt. Bak konklusjonen ligger det også en 
vurdering av hvor de ulike prioriterte rovviltområdene i naboregionene grenser til Oppland. 
Blant annet vil det reviderte området for gaupe nå ha større kontaktflate med tilgrensende 
gaupeområde i Buskerud i region 2.     
 
Nemnda har innarbeidet de momenter som DN har omtalt i sitt avsnitt «Andre 
kommentarer» i planen. 
 
I tillegg har nemnda omtalt forvaltningen i grenseområdene mellom rovviltprioriterte og 
beiteprioriterte områder nærmere, etter henvendelser fra beitenæringen om dette.  
 
Rovviltnemnda anser at planen er i tråd med gjeldende rovviltpolitikk, herunder St. meld. nr 
15 (2003-2004), Innst. S. nr 174 (2003-2004)og rovviltforliket av 16. juni 2011.   
 
Ut fra dette vedtar rovviltnemnda vedlagte reviderte forvaltningsplan for rovvilt i Oppland, 
datert mars 2012.  
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Sak 17/12 Høringsuttalelse om endringer av rovviltforskriften i henhold til 
rovviltforliket og bjørn. 
Jørn Karlsen orienterte om Fylkesmannens høringsuttalelse. Rovviltnemnda ønsker å støtte 
denne høringsuttalelsen, men vil tydeligere presisere at reduksjon i bestandsmål skal skje i 
region 5 eller. 6. Enstemmig vedtak. 
 
 
Vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3 viser til Fylkesmannen i Oppland sin høringsuttalelse av 19. mars 
2012. Nemnda slutter seg til denne uttalelsen, og vil ytterligere forsterke synspunktet om å 
redusere bestandsmålet for bjørn i enten region 5 eller 6. 
 
 
Sak 18/12 Eventuelt 

 Ragnar Nordgreen fremmet følgende forslag til uttalelse om utsetting av ulv i 
skandinavisk natur: 

 
Utsetting av ulv i skandinavisk natur 
Det svenske naturvårdsverket har gjort kjent planer om å sette ut i naturen et tjuetalls ungulver, 
framavlet i dyreparker. 
 
Ulvene som har etablert seg på den skandinaviske halvøya tilhører en stamme med samme 
opphav. Ulvene kan ikke inndeles biologisk etter administrativt og politisk avgrensede soner, 
regioner eller nasjoner. Utsetting av ulv på svensk side av grensen mellom våre to skandinaviske 
land kan derfor ikke sees avgrenset som et betydelig tilskudd genetisk og antallsmessig til 
svensk ulv, men er et slikt tilskudd til vår felles svensk-norske ulvestamme, altså også styrking av 
ulv i Norge. 
 
Utsettingsplanene skyldes blant annet et krav fra EU om å styrke ulvestammen genetisk, i 
henhold til Bern-konvensjonens forpliktelser om forvaltning av nasjonale rovviltstammer. Denne 
forpliktelsen hviler imidlertid på at ulvene i Skandinavia i dag er en kontinuerlig videreføring av 
den opprinnelige skandinaviske ulvestammen. Dette er bestridt. 
 
Konflikten mellom rovvilt og husdyrlandbruket er vesensforskjellig i Sverige og Norge, fordi 
svensk politikk for distriktsutvikling de siste femti år i langt mindre grad enn norsk har hatt en 
aktiv og spredd husdyrnæring og opprettholdelse av hoveddragene i bosettingsmønsteret som 
mål. Rovdyr i svensk natur er derfor vesentlig mindre konfliktskapende, og til vesentlig mindre 
hinder for å kunne nå andre hovedmål for samfunnsutviklingen enn rovdyr i norsk natur er. 
 
Fordi ulver ikke respekterer nasjonsgrenser betyr utsetting av ulv på svensk side av grensen 
også økning av ulvebestanden på norsk side uten mandat i norske politiske vedtak. Derfor må 
Sverige forpliktes til å ta avgjørende hensyn til at et slikt tiltak betyr et direkte inngrep i norsk 
rovviltforvaltning, i strid med norsk politikk - ved den ytterste vilje til å nå nasjonal konsensus på 
dette meget krevende og ømtålige politikkområdet omhyggelig tilrettelagt som den er gjennom 
det nasjonale rovdyrforliket av juni 2011. 
 
Rovviltnemnda i Oppland krever derfor at det svenske naturvårdsverket skrinlegger planen om 
utsetting av ungulver. Nemnda krever også at norske riksmyndigheter straks tar skritt overfor 
svenske myndigheter til støtte for dette kravet. 
 
Uttalelsen ble diskutert og enstemmig vedtatt. 
 
Andre orienteringer: 

 Esben Bø fra SNO orienterte om pågående sporingsarbeid etter jerv og bjørn. 
 Invitasjon og program til fellesmøte med Hedmark ble diskutert. Region 3 inviterer til 

fellesmøte fra lunsj til lunsj 28. juni til 29.juni med tema forvaltningsplan, FKT m.m. 
Utgangspunkt blir Friisvegen/Ringebufjellet. Mattilsynet vil delta. 
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Vedtak: 
Uttalelsen ”Utsetting av ulv i skandinavisk natur” sendes Naturvårdsverket, MD, DN og 
region 4, 5, 6 og media. Øvrige orienteringer tas til etterrettning. 
 
 
 
 
 
Neste møte: 
24.mai 2012, kl. 10.00, Statens Hus, Lillehammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


