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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                        Dato: 3.mai 2018 

Møtet innkalt av Sekretariatet v/Fylkesmannen Referent Benedicte Broderstad 

Møtedato 3. mai 2018 Møtetid Kl. 10:00 – 13:00 

Møtested Statens hus, Lillehammer   Møteleder Aud Hove 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda: Aud Hove, Kari-Anne Jønnes, Trygve Brandrud, Ivar 
Vistekleiven og Mariann Isumhagen 

 

Fylkesmannen: Harald Klæbo og Benedicte Broderstad, Bente Odlo, Vebjørn Knarrum 

Tilhørere Astrid Olstad (OBS), Anette Jørstad (OBS), Ole Knut Steinset (SNO), Arnfinn Beito 
(OSG), Ola Råbøl (OB) 

 

 

  
Åpen post 10.00 - 10.15 
Innlegg og orienteringer.  
Innlegg fra Anette Jørstad (OBS) og Arnfinn Beito (OSG).  
 
Saksliste: 
13/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen merknader. 
 
14/18 Godkjenning av referat fra møte 12. mars 2018 
Ingen merknader. 
 
15/18 Orienteringer  
Status registrering og sporing av freda rovvilt 
Ole Knut Steinset (SNO) orienterte.  
 
Jerv 
Norge har et felles overvåkingsprogram med Sverige. Overvåkingen foregår mellom 1. februar og 1. august, mens 
innsamling av DNA foregår i perioden 1. januar - 1. juni. Det rapporteres fortløpende til Miljødirektoratet og FM. 
I april i år ble det søkt 716 km med helikopter. Søket foregikk i Finndalsområdet, Veslefjell, med deler av 
Fryadalen, Åsdalen, Samdalen, Geitsida og Visdalen undersøkt spesielt. Det er i år mistanke om at det i 
Samdalsområdet kan være yngling, men på Hedmarksida. Det ble registrert en interessant plass med hensyn til 
jevn aktivitet av en tispe i Finndalsområdet og i Visdalsområdet.  Det har fra 1. januar 2018 og frem til 1. mai 
2018 blitt samlet inn 130 DNA-prøver fra jerv i Oppland. SNO har også ni viltkamera til disposisjon, seks av disse 
har blitt brukt til overvåking i 2018. Kameraene har vært plassert ved hiåpninger, og to hi er dokumentert med 
valp. Bestandsregistreringen fortsetter så lenge føret holder, og avsluttes med barmarkskontroll i juni. 
Sluttrapport sendes Rovdata innen utgangen av juli.  
 
Ulv 
Det har kommet inn 45 ulvemeldinger hittil i år i Oppland, som fordeler seg slik: 
 

Dokumentert/antatt 3 

Usikker 3 

Kan ikke vurderes 7 

Feilmeldinger 32 
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Fig over: ulvemeldinger 1.1.18-1.5.18, røde med svart ring er dokumentert/antatt ulv. 
 
Det er 12 forvaltningsmerka ulv, hvorav en er død, en har mistet sender, og en har ikke fungerende batteri.  Det 
er totalt registrert 104 individer med DNA 2017/2018 på norsk side.  Foreløpig status per 5. mars er åtte 
ynglinger i Norge, og fem ynglinger i grenserevir i 2017.  
 
Bjørn 
En bjørn er registrert i Bergemillom i Nord-Fron. Første gang registrert 24.4 og har oppholdt seg i området i ca. 
10 dager.  SNO mener det kan være «OP2» som tidligere har hatt tilhold i området.  
  

 
Bestanden av bjørn går noe ned i Norge, dette gjelder spesielt hannbjørn, mens det er stabilt hos binnene. 
Bjørneobservasjoner dokumentert/antatt har også gått ned siden 2012.  
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Dok/ant. 2008-2012                                                                         Dok/ant. 2013/2017                                                  
 
Kartene SNO la fram viser nedgangen i aktiviteten av bjørn de siste 10 årene. 
 
 
 
Korrespondanse 
Aud Hove orienterte.  
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Korrespondanse rovviltnemnda region 3/Oppland  12.mars – 3. mai 2018, sak 15/18 

 Dato Fra Til Tema Til 
orien-
tering 

Utført/b
esvart 

Til opp-
følging 

1 12.03.18 Rovviltnemnda i 
region 3 

Miljødirektoratet Rovviltnemnda i region 3 – vedrørende 
prioritering av områder for 
ekstraordinære uttak av jerv 2018 

  x 

2 19.03.18 Miljø-direktoratet Adresseliste Fastsettelse av nasjonale satser for 
tidlig nedsanking av sau og bruk av 
hjemmebeite 

x   

3 26.03.18 Miljø-direktoratet Oppland bonde- 
og småbrukarlag 

Endelig avgjørelse av klage på 
fylkesmannen i Oppland sitt vedtak om 
skadefelling av jerv i Øyer kommune 

   

4 03.04.18 Rovviltnemnda i 
region 5 

Miljødirektoratet Tildeling av midler til ulike typer 
forebyggende og konfliktdempende 
tiltak (FKT) 2018 

x   

5 04.04.18 Fylkesmannen i 
Oppland 

Deltakerliste Seminar Skadefelling- kommunal 
beredskap – se referat på nettside 

x   

6 06.04.18 Miljø-direktoratet Fylkesmannen i 
Oppland 

Klage på vedtak – Skadefelling jerv – 
Nord-Fron kommune m.fl. 

x   

7 13.04.18 Fylkesmannen i 
Trøndelag 

Rovviltnemnda i 
region 3 og 6 

Referat fra møte mellom rovviltnemnda 
i region 3/Oppland og region 6/Midt-
Norge 

x   

8 23.04.18 NJFF Adresseliste Beredskapskurs skadefelling 14. mai 
Lygna og 15.-16. mai Bjorli 

x   

9 27.04.18 FMOP Rovviltnemnda Kvoteforslag – betinget skadefelling   x 

10 30.04.18 Miljødirektoratet FMOP Kvote for betinget skadefelling av ulv 
2.-31. mai 

x   

11 24.04.18 KLD Miljødirektoratet Skadefeling/ekstraordinære uttak ulv x   

 
FKT/økonomi 
Harald Klæbo orienterte.  
Jerveområder blir i år prioritert med FKT midler til tidligsank der hvor kommunene og beitelagene har søkt om 
dette, samt at det er satt av en større akuttpost i år. Oppland radiobjøllelag får et godt påslag i år, da en i 
2018/19 ønsker å bedre kartlegge tapsårsaker i områder med tap, hvor man har lav dokumentasjonssgrad. 
Fylkesmannen har holdt tilbake en større sum enn vanlig til akuttmidler. Dette delvis pga. sommeren i fjor, der 
det var behov for ekstra midler i krevende situasjoner det var vanskelig å forutse.  De fleste tilsagnene er sendt, 
men noen prosjekter får tilsagn rundt midten av mai. 
 
Fylkesmannens rovviltberedskap og SMS-varsling 
Harald Klæbo orienterte. 
 
Turnusliste for vakttelefon er operativ kl. 08.00-22.00 fra 2. mai til 15. september. I tidsrommet 10. juni - 1. 
august er den utvidet fra kl. 07.00-23.00.  
Søknader om skadefelling, søknader om akuttiltak, utsending av rovvilt/skadeinformasjon (sms), lede ettersøk av 
påskutt fredet rovvilt, og rapportering behandles fortløpende. 
Myndighet angående betinget skadefelling av ulv er delegert fra Miljødepartementet til Fylkesmannen fra 2. mai. 
Det er fire dyr utenfor ulvesonen som kan tas ut på betinget skadefelling frem til 31. mai i hele Norge.  
 
Infobrosjyre 2018 
Lages i løpet av mai.  
 
Avklaring skypemøte 8. eller 11. juni for vedtak av lisensfellingskvote jerv 2018/2019 
Skypemøte blir 11. juni kl. 11. FM sender ut saksfremlegg og kalenderinvitasjon.  
 
Vedtak: brev og orienteringer tas til etterretning.  
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16/18 Status ekstraordinære uttak av jerv og bestandsregistrering jerv 
Ole Knut Steinset (SNO) og Harald Klæbo orienterte.  
Søknaden til MD følges opp av nemnda selv, med et brev for å understøtte tidligere korrespondanse.  
 
Vedtak: Orientering tas til etterretning.  
 
17/18 Kvoter for betinget skadefelling 1. juni 2018-15. februar 2019 
 
Sekreteriatets innstilling til kvote for betinget skadefelling var følgende: 
4 betingede skadefellingstillatelser på jerv  
1 betinget skadefellingstillatelse på gaupe  
4 betingede skadefellingstillatelser på ulv og  
2 betingede skadefellingstillatelser på bjørn.  
 
Roviltnemnda diskuterte fylkesmannens forslag, Aud Hove foreslo økning fra 4 til 6 betingede 
skadefellingstillatelser på ulv med følgende begrunnelse:  
«Endre frå 4 til 6 på skadefellingskvote for ulv med grunngjeving at ulvebestanden framleis er aukande og for å 
vere føre var i forhold til større ulveangrep om dei skulle komme i periode der rovviltnemnda ikkje er så 
tilgjengeleg. Rovviltnemnda i region 3 hadde også ei skadefellingskvote på ulv i fjor på 6». 
Dette ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
 
Ut fra retningslinjer for iverksetting av fellingstillatelser, bestandssituasjonen i forhold til nasjonale  
bestandsmål, tapssituasjonen, og tidligere års erfaringer med fellingstillatelser vedtar rovviltnemnda  
følgende kvote for betingede fellingstillatelser for perioden 1. juni 2017 - 15. februar 2019 for region  
3/Oppland:  
 
4 betingede skadefellingstillatelser på jerv  
1 betinget skadefellingstillatelse på gaupe  
6 betingede skadefellingstillatelser på ulv og  
2 betingede skadefellingstillatelser på bjørn.  
 
Nemnda kan til enhver tid trekke tilbake betingede fellingstillatelser, for eksempel hvis det blir  
registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og  
alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, jf. § 77 og rovviltforskriften § 8, jf. §§ 1  
og 3. 
 
Det vises til sekretariatets gjennomgang av bestandsforhold, skadenivå og øvrig faktagrunnlag.  
 Nemndas begrunnelse for en økning av kvoten på ulv i forhold til sekretariatets forslag er  
som følger:  
 
«Endre frå 4 til 6 på skadefellingskvote for ulv med grunngjeving at ulvebestanden framleis er aukande og for å 
vere føre var i forhold til større ulveangrep om dei skulle komme i periode der rovviltnemnda ikkje er så 
tilgjengeleg. Rovviltnemnda i region 3 hadde også ei skadefellingskvote på ulv i fjor på 6». 
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Event. klage stiles til Klima- og  
miljødepartementet, men sendes via Rovviltnemnda i region 3, v/Fylkesmannen i Oppland innen 3  
uker etter at dette brevet er bekjentgjort. 
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18/18 Samordningsoppdraget jerv- status og fremdrift etter møter på Gardermoen 13. mars med Nina og 
rovviltnemdene i region 1,2,3,5 og 6 
Aud Hove orienterte.  
Aud Hove og Harald Klæbo har laget et utkast til et brev til de andre nemdene, for å ferdigstille prosjektet med 
en sluttrapport. NINA har søkt midler til sluttføring av prosjektet, FMOP/Rovviltnemnda bidrar med midler, og 
har sendt en søknad til KLD og Miljødirektoratet om medfinansiering.  
 
Vedtak: Orientering tas til etterretning.  
 
19/18 Gjennomgang av «Rovviltforliket» fra 2011 
Harald Klæbo orienterte – det var sendt ut et notat på forhånd, med punkter om hvordan forvaltningen mener 
de ulike punktene i forliket er fulgt opp. 
Nemnda utformer et brev til KLD hvor arbeidet i forhold til rovviltforliket tas opp (hvordan er det fulgt opp). 
Brevet tas opp til behandling på neste nemndsmøte.  
 
Vedtak: Orientering tas til etterretning.  
 
20/18 Neste nemndsmøte 21. juni, evt. Utvide med besøk i aktuelle beiteområder 
Neste nemndsmøte blir med besøk i Frydalen, og en befaring på vestsiden i Fron.  
 

Vedtak: Orientering tas til etterretning.  
 

21/18 Eventuelt 
Nemnda etterspør tilbakemelding på følgende saker: 

• Riksrevisjonen – svar; Riksrevisjonen sier dette blir lagt fram for Stortinget høst/vinter 2018. 

• Høring på regional forvaltning – KLD sier dette er skjøvet på noe i tid, kan tidfeste når dette kommer på 
høring. 

• Evaluering av de nye virkemidlene for lisensfelling samt lisensfellingsprosjektet i Oppland.  
 


