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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                        Dato: 26.08. 2013 

      

Møtet innkalt av Sekretariatet 
v/Fylkesmannen 

Referent Sidsel Røhnebæk 

Møtedato 21.august 2013 Møtetid Kl. 10.00-13.30 

Møtested Statens hus, Lillehammer  Møteleder Ivar Odnes 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda: Ivar Odnes, Mariann Isumhaugen, Jørand 
Ødegård Lunde, Olaf Nils Diserud og Signe von Streng 

   

Fylkesmannen: Sigurd Tremoen, Vebjørn Knarrum, Harald Klæbo, Victoria 
Kristiansen, Lars Bjørke og Sidsel Røhnebæk  

Ikke til stede  

Tilhørere Ole Knut Steinset, SNO, Pål Kjorstad, OSG, Terje Holen, Oppland bonde- og 
småbrukerlag, Tor Odd Silset, Mattilsynet, GD og Oppland arbeiderblad 

Kopi Kristin Hille Valla og Anders Prestegarden 

 
 
Åpen post fra kl. 10.00 -10.15. Innlegg fra Terje Holen, Oppland bonde- og småbrukerlag, Pål 
Kjorstad, Oppland sau og geit og Tor Odd Silset, Mattilsynet  
 
 
Saksliste: 
38/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
 
39/13 Godkjenning av referat fra telefonmøte 8. august 2013  
Referat godkjent. 
  
 
40/13 Orienteringer 
Harald Klæbo orienterte 
 
Skadestatus per 20. august 

Skadeårsak 2013 Kommuner 2012 Merknad 
Ulv 170 

(siste 31.juli) 
Gausdal -28, Øyer -31, Vang 
-4, Ringebu -2, Gran -2, 
Dovre -13, Nord-Fron -48, 
Øystre Slidre -36 

63 Betydelig oppgang 
– flere kommuner 
enn i 2012 

Kongeørn 51 Nordre Land -27,Lom -6, 
Gausdal -2, Ringebu, Sel, 
Vågå, Øyer, Lesja, Dovre 

22 Oppgang, spesielt 
Nordre Land 

Bjørn 89 Ringebu -31,Øyer -45, Sør-
Fron -9, Lillehammer -2 

22 Betydelig oppgang 

Gaupe 24 Nordre Land -10, Vang -2, 
Øyer, Gjøvik -2, Sel, Sør-
Aurdal -2, Søndre Land, 
Nord-Fron, Vågå 

15 Noe oppgang 
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Jerv 32 Øyer -10, Lom -5, Dovre -9, 
Skjåk, Vågå -6 

72 Nedgang 

Fredet rovvilt 14  1  
Rev 15 8 kommuner 44 Nedgang 
Syk/ulykke/annet 40 Sykdom -9, hund -13, ulykke 

-15, annet -3 
33  

Ikke rovvilt 89  64  
Ukjent 245 Disse har status usikker 169  
Totalt undersøkt 786 Inkluderer alle årsaker og 

alle med status usikker 
518 Betydelig oppgang 

 
Det har vært en krevende beitesesong. Spesielt med stor økning i skader grunnet ulv og bjørn i 
beiteprioriterte områder. Det er fra 19. april til d.d. sendt ut nær 150 SMS-varslinger og 75 av 
meldingene har handlet om ulv. Det er ca 270 flere skadetilfeller som er meldt til SNO i forhold til 
samme tidspunkt i fjor. Erfaringsmessig finner en noe større andel av totaltapene i områder med 
bjørn- og ulveskader sammenliknet med områder med en del jerv- og gaupeskader. 
 
 
Skadefellingstillatelser pr. 20.august 2013 
Art Område  Tidsrom Resultat 
Ulv Gausdal og deler av 

Nord- og Sør-Fron 
1.-14. juni  

 Øyer og deler av 
Lillehammer og 
Ringsaker kommune 

6.-13. juni 
9.-17. juli 

 

 Vang og deler av 
Øystre og Vestre 
Slidre 

8.-14. juni 1 ulv felt 9. juni i Vang 
*1 ulv påkjørt av tog 9. juni i 
Veste Toten 

 Ringebu og deler av 
Stor-Elvdal 

12.-19. juni  

 Dovre 23. juni -1. juli  
 Øyer og Ringebu 30. juni -1. juli  
 Øystre Slidre, Sør- og 

Nord-Fron, deler av 
Gausdal 

30. juni – 5. juli 
5. juli – 8. juli 
12. juli – 22. juli 

1 ulv felt 16. juli i Nord-Fron 

Bjørn Øyer og Lillehammer 18. juni -24. juni 
27. juni -2. juli 
2. juli -10. juli 
2. august – 12. august 

 

 Ringebu, tidvis med 
deler av Sør- og 
Nord-Fron 

12. juni -20. juni 
15. juni -20. juni 
25. juni -3. juli 
2. juli -3. juli 
3. juli -9. juli 
5. august – 14. august 

1 bjørn felt 14. juni i Ringebu 

Jerv Øyer  25. juni – 3. juli  
 Øystre Slidre 25. juni -3. juli 

30. juli – 9. august 
 

 Lom, Vågå og Dovre 22. juli – 29. juli 
1. august -9. august 
9. august – 12. august 
12. august -15. august 

1 jerv felt når? Og hvor 

 Dovre, øst for Lågen 6. -16. august  
Kongeørn Nordre Land 11. juni -17. juni  
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En ramme på nær 1,5 million kr. er pr. dato løyvd til skadefelling. Rovviltnemnda i region 
3/Oppland ble i møte med Miljøvernministeren på Vinstra 6. juli 2013 lovd kr.1 000 000 ekstra til 
skadefelling og FKT. 
Bestandsstatus per 20. august 
Jerv: Endelig rapport for 2013 kommer 1. oktober. 
Nasjonalt bestandsmål er 39 årlige ynglinger. 40 valpekull er registrert så langt i 2013, mot 68 i 
2012. Det er særlig i region 8 færre ynglinger er dokumentert.  
 
5 ynglinger er registrert per dato i Oppland, 1 i Haverdalen/Dovre, 2 i Lesja – Skamsdalen og 
Lordalen, 1 i Jetta/Blåhø/Vågå og 1 i Kjølen/Lom. Alle ynglingene er innenfor området prioritert 
for yngling av jerv.  
 
Gaupe: I rapport fra Rovdata er det fastsatt 7,5 familiegrupper i Oppland. Nasjonalt bestandsmål 
er 65 årlige familiegrupper, og før jakt 2013 ble det fastsatt 59 familiegrupper. Det er nedgang i 
antall familiegrupper i region 4 og 6, mens region 2 har 16,5 ynglinger og bestandsmål er 12. 
Oppland har bestandsmål 5 ynglinger. En yngling deles med region 2. 
 
Ulv: Nasjonalt bestandsmål er 3 årlige ynglinger, som ble nådd i 2011 og 2012. Tall for 2013 
foreligger ikke ennå. Tall fra foreløpig rapport fra Høgskolen i Hedmark av 15. juni: 

• Ca 350 – 400 ulver i Skandinavia, og ca 80 ulv er registrert på norsk areal, dvs i bare i 
Norge eller på begge sider av riksgrensa.  

• 38-32 ulv kun tilhold i Norge.  
• 38 familiegrupper/ulveflokker i Skandinavia vinter 2012/2013, med 30 grupper kun i 

Sverige, 5 i grenseområdene og 3 flokker kun i Norge(Julussa, Slettås og Letjenna) 
• 26 revirmarkerende par i Skandinavia vinter 2012/2013, med 20 kun tilhold i Sverige, 2 i 

grenseområdene og 4 kun i Norge 
• Det er økning i den skandinaviske ulvebestanden – hovedårsak er økning i Sverige 

 
 
Bjørn: Nasjonalt bestandsmål er 13 årlige ynglinger. Resultater fra DNA prøver 2012 viser minst 
137 ulike bjørner innenfor landets grenser, 51 hunnbjørner og 86 hannbjørner, sannsynlighet for 
antall fødte bjørnekull er beregnet til 6 for 2012. 
 
Pr. 20. august er det 4 dokumenterte/antatte observasjoner av bjørn i Oppland sommer 2013.  
 
Kongeørn: Nasjonalt er det 12 utvalgte områder som er utvalgt for kongeørnovervåking som 
følger 15 faste kongeørnterritorier mht ungeproduksjon, overlevelse av voksenfugl og endringer. 
I Oppland er det mest konsentrert overvåking i søndre del av fylket, og det er registrert flere nye 
par, og flere alternative reir. Rapport kommer. 
 
  
Korrespondanse rovviltnemnda region 3/Oppland fra 17.06. -21.08. 2013 

 Dato Fra Til Kopi Tema 
1 13.06.13 NSG, Norsk Bonde- 

og Småbrukarlag, 
Norges Bondelag 

De parlamentariske 
ledere på Stortinget 

Rovviltnemndene Rovviltforliket og dagens 
forvaltningspraksis 

2 26.06.13 Rovviltnemnda i 
region 3/Oppland 

Miljøverndepartementet  Kvotefastsettelse på gaupe 

3 26.06.13 Rovviltnemnda i 
region 3/Oppland 

Miljøverndepartementet  Rovviltsituasjonen i oppland – 
midler til godtgjøring av jegere i 
skadefellingsforsøk 

4 27.06.13 Leder i 
rovviltnemnda i 
region 3/Oppland 

Miljøvernministeren  Invitasjon til møte 

5 02.07.13 Rovviltnemnda i 
region 3/Oppland 

De parlamentariske 
ledere på Stortinget 

 Rovviltforliket og dagens 
forvaltningspraksis. 

6 14.06.13 Sør-Fron kommune 
v/ordfører  

Miljøverndepartementet Rovviltnemnda i 
Oppland 

Rovviltsituasjonen 

7 04.07.13 Ringebu kommune Rovviltnemnda i  Uttale til rovdyrforvaltningen fra 
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v/ordfører Oppland, Fylkesmannen 
i Oppland, Oppland 
Fylkeskommune, 
politiske partier på 
Stortinget  

Ringebu kommune 

8 19.07.13 Fylkesmannen i 
Oppland 

Miljødirektoratet Rovviltnemnda i 
region 3/Oppland 

Klage på avslag på søknad om 
skadefelling av jerv – Øystre 
Slidre 

9 05.08.13 Rovdata Rapport til adresseliste  Antall familiegrupper, 
bestandsestimat og 
bestandsutvikling for gaupe i 
Norge i 2013 

10 19.08.13 Rovviltnemnda i 
region 2 

Adresseliste Rovviltnemnda i 
region 3 

Vedtak om lisensfelling på ulv 
og bjørn i region 2 i 2013/2014 

11. 02.08.13 Norsk Sau og Geit Parlamentariske ledere 
på stortinget, 
adresseliste 

Fylkesmennene Norsk Sau og Geit krever flere 
og mer effektive 
skadefellingsuttak av rovvilt 

12 20.08.13 Miljødirektoratet Adresseliste  Lisensfelling av brunbjørn 2013 
– region 5, 6, 7 og 8 

13 20.08.13 Landbruks- og 
matdepartementet 
v/statsråden 

Miljøvernministeren  Om status og utfordringer med 
oppfølging av rovviltforliket 2011 

 
 
 
Ole Knut Steinset fra SNO orienterte om SNOs arbeid så langt i denne beitesesongen. Sommeren har vært 
krevende. 
 
Vedtak: Brev og orienteringer tas til etterretning.  
 
 
41/13 Kvote for lisensfelling jerv og ulv 2013/2014  
Ivar Odnes orienterte om sekretariatets innstilling, jf. utsendte sakspapirer. 
 
1.Jerv: 
Forslag til vedtak:  
Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i 
region 3/Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for jerv i 
region 3 er nådd, jf. oversikt av sept. 2012 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Nemnda 
har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i 
rovviltforskriften.  

 
Rovviltnemnda vedtar en kvote for lisensfelling av jerv til 8 dyr, hvorav maksimalt 4 hunndyr 
(uavhengig av alder). Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med 
den geografiske differensieringen i forvaltningsplanen:  

 
Lisensområde A: Innenfor jerveprioritert område. Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre 
Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og 
Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron 
til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark 
(fig.11): 3 dyr  

 
Lisensområde B: Resten av fylket: 5 dyr  
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. I den grad lisensfellingskvoten 
ikke blir tatt ut i fellingsperioden vil nemnda ta initiativ til at resterende kvote tas ut.  

 
Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i samband med lisensfellingen. (jf 
forskriftens § 15, siste ledd). Dette gjelder informasjon om gjenværende kvote og mottak av 
meldinger om påskutte og felte dyr via telefonsvarer (Fylkesmannens rovvilttelefon).  
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Nemnda vedtok enstemmig forslaget og vektla at hele kvota skal tas ut. 
 
Vedtak: Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger 
av jerv i region 3/Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at det nasjonalt fastsatte 
bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd, jf. oversikt av sept. 2012 fra det nasjonale 
overvåkingsprogrammet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for 
lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.  

 
Rovviltnemnda vedtar en kvote for lisensfelling av jerv til 8 dyr, hvorav maksimalt 4 hunndyr 
(uavhengig av alder). Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer 
med den geografiske differensieringen i forvaltningsplanen:  

 
Lisensområde A: Innenfor jerveprioritert område. Langs kommunegrensa mellom 
Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og 
Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-
Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot 
Hedmark (fig.11): 3 dyr  

 
Lisensområde B: Resten av fylket: 5 dyr  
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. I den grad 
lisensfellingskvoten ikke blir tatt ut i fellingsperioden vil nemnda ta initiativ til at resterende 
kvote tas ut.  

 
Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i samband med lisensfellingen. (jf 
forskriftens § 15, siste ledd). Dette gjelder informasjon om gjenværende kvote og mottak av 
meldinger om påskutte og felte dyr via telefonsvarer (Fylkesmannens rovvilttelefon).  
 
 
2. Ulv  
Forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda har etter naturmangfoldlovens § 18, jf §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften 
myndighet til å fastsette lisensfellingskvote for ulv i region 3 (Oppland). 
 
Rovviltnemnda vedtar en kvote på 3 ulver i region 3 (Oppland) uten noen nærmere 
regioninndeling for 2013/2014. Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for 
lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det. Av hensyn til bestandssituasjonen og den 
genetiske variasjonen i bestanden, bør det sikres at en ikke feller et individ som stammer fra den 
finsk – russiske bestanden. 
 
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 
 
Bakgrunn og begrunnelse går fram av saksframlegget fra sekretariatet. 
 
Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets forslag. Ivar Odnes fremmet forslag om å stryke 
formuleringen “Av hensyn til bestandssituasjonen og den genetiske variasjonen i bestanden, bør 
det sikres at en ikke feller et individ som stammer fra den finsk – russiske bestanden”.  
 
Underveis i møtet foreslo sekretariatet å erstatte setningen med følgende formulering: Dersom 
det foreligger kunnskap om at det er et genetisk viktig individ fra den finsk-russiske bestanden i 
et område i regionen, skal andre tiltak som for eksempel flytting, vurderes raskt før lisensfelling 
skal fortsette. 
 
Setningen ble vedtatt strøket med 4 stemmer (Ap, SP, H og Frp). Signe von Streng, SV, stemte 
for endringsforslaget fra sekretariatet.  



 
 
 

Side 6 av 6 
 
 

Begrunnelsen for å stryke setning er følgende: Nemndas begrunnelse for dette er at 
bestandsnivået for ulv i både i Skandinavia som helhet og på norsk side av grensen er sterkere 
enn noen gang i nyere tid. Det vektlegges også de utfordringer og skadeomfang region 
3/Oppland har hatt som beiteprioritert område i forbindelse ulv i de siste to årene. 
  
Vedtak: Rovviltnemnda har etter naturmangfoldlovens § 18, jf §§ 4, 7 og 10 i 
rovviltforskriften myndighet til å fastsette lisensfellingskvote for ulv i region 3 (Oppland). 
 
Rovviltnemnda vedtar en kvote på 3 ulver i region 3 (Oppland) uten noen nærmere 
regioninndeling for 2013/2014. Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eget vedtak om 
kvote for lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det.  
 
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 
 
Bakgrunn og begrunnelse går fram av saksframlegget fra sekretariatet. 
 
 
 
42/13 Bruk av plothund – mulighet for etablering av et utviklingsprosjekt 
Nemnda diskuterte dette. Det er naturlig at et evt. utviklingsarbeid ses i sammenheng med 
arbeidet som allerede gjøres i prosjektet “Effektiv skadefelling”, og at dette blir sak på deres 
neste møte 10. september. Det er pr. dato ikke kommet svar fra MD på klagesaken vedr. 
plothund. 
 
Vedtak: Nemnda ber sekretariatet om å utrede muligheter og begrensninger ved bruk av 
plothund/løs hund, samt økonomi.  
 
 
43/13 Møte og tema med nemndsledere fra alle regionene 
Rovviltnemnda diskuterte erfaringer fra sommeren, om forliket, samsvar mellom politiske 
intensjoner og innhold i forskrifter, samt manglende rovviltforhandlinger med Sverige med vedtatt 
frist 2013. Ivar Odnes har fått svar fra to av nemndslederne og mangler fra de øvrige fem. Han vil 
purre på dette. Etter et evt. møte med nemndene, må det tas kontakt med statsråden, der felles 
innspill fra nemndene legges fram. 
 
Vedtak: Sekretariat og leder utformer brev med beskrivelse av utfordringer ved 
rovviltforvaltningen og inviterer alle 8 rovviltnemndsledere til et felles møte i løpet av 
september.  
 
 
44/13 Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
Neste møte blir 10. oktober 2013, i Nordre Land. 
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