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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                        Dato: 28.01. 2014 

      

Møtet innkalt av Sekretariatet 
v/Fylkesmannen 

Referent Sidsel Røhnebæk 

Møtedato 23. januar 2014 Møtetid Kl. 13.00 -15.00 

Møtested Statens Hus, Lillehammer  Møteleder Mariann Isumhaugen 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda: Mariann Isumhaugen, Olaf Nils Diserud, Signe 
von Streng. 

Varamedlem Gerd Myklebust Wang møtte for Ivar Odnes 

   

Fylkesmannen: Lars Bjørke, Harald Klæbo og Sidsel Røhnebæk  

Ikke til stede Ivar Odnes og Jørand Ødegård Lunde hadde meldt forfall 

Tilhørere Pål Kjorstad og Håkon Gjelstad/Oppland Sau og Geit, Ole Knut Steinset/SNO, 
Øivind Gaden /Mattilsynet, Jonny Mathisen/Norske kadaverhunder, Bjørn 
Magnus Tordhol/Oppland Bondelag. Arnfinn Beito/Øystre Slidre Sau og Geit  

Kopi Kristin Hille Valla, Vebjørn Knarrum og Anders Prestegarden 

 
Saksliste: 
1/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent. Innspill og punkter fra alle landets rovviltnemnder skal 
diskuteres i egen sak. Rapport fra Bioforsk Nord Tjøtta skal behandles på nemndsmøte 13. mars 
2014.  
 
 
1/14 Godkjenning av referat fra møte 21. november 2013  
Referat godkjent. 
  
 
54/13 Orienteringer 
Erstatningsoppgjøret 2013 
Harald Klæbo orienterte fra utsendt statistikk.  
 
Erstatningssøknader og utbetalinger siste år i Oppland 
 2013 2012 2011 
Antall søknader 446 389 408 
Antall dyr omsøkt 9 111 7 159 8 435 
Antall dyr erstattet 5 865 4 354 5 029 
Utbetalt beløp *13 002 432 9 536 442 10 698 659 
Rekordstor utbetaling, rekordstor dokumentasjon (10 %) 
 
Sterk økning av tap i Dovre, Nord-Fron og Øyer, samt mange kadaver undersøkt og god 
skadedokumentasjon. Fylkesmannen har mottatt 13 klagesaker og 10 søknader om individuell 
behandling.  
 
 
Status lisensfellinger pr 23. januar  
Harald Klæbo orienterte.  
Jerv: 3 dyr, av en lisenskvote på 8, er felt. 
24.08.13 Nord-Fron (tispe), 02.10.13 Øystre Slidre (hann) 06.12.13 Sør-Fron (hann). 
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Av gjenværende kvote på 5 dyr er 3 dyr innenfor prioritert jervesone og 2 utenfor. 
Lisensperioden er fram til 15. februar. 
 
Ulv: Lisenskvote 3 dyr, ingen dyr felt. Lisensperioden er fram til 31. mars. 
 
Bjørn: Lisenskvote 3 dyr, ingen felt. Lisensfellingsperioden er over. 
 
 
Korrespondanse rovviltnemnda region 3/Oppland fra 21.11. 2013 – 23.01. 2014  

 
 

Dato Fra Til Tema 

1 02.12.13 Dovre kommune Fylkesmannen Om manglende kompensasjon for 
kommunenes arbeid med rovviltforvaltning 

2 13.12.13 Rovviltnemnda region 2 adresseliste Endret vedtak om lisensfelling på ulv i 
forvaltningsregion 2 i 2013/2014 

3 16.12.13 Eposter medlemmer i 
rovviltnemnda 

Fylkesmannen Behandling av klage på gaupekvote i 
region 3 vinteren 2014  

4 27.11.13 Vågå kommune Miljødirektoratet Søknad om uttak jerv 
5 18.12.13 Rovviltnemnda i region 8 Alle rovviltnemndene  Utkast “rovviltnemndene i Norge anmoder 

klima- og miljøminister og landbruk- og 
matminister om å ta grep i 
rovviltforvaltningen 

6 18.12.13 Norges bondelag, Norges 
bonde- og småbrukarlag 
og NSG 

Klima- og miljøminister Anmodning om å trekke høring om forskrift 
for erstatning for tap og følgekostnader når 
husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. 

7 16.12.13 Miljøverndepartementet Adresseliste Instruks om tidsfrister i saker knyttet til 
rovvilt fastsatt av Miljøvern-departementet 
16. desember 2013. I kraft fra 1. januar 
2014. 

8 18.12. 13 Rovviltnemnda i region 
3/Oppland 

Adresseliste Invitasjon til møte med rovviltnemnda i 
region 3/Oppland, Statens Hus, 
Lillehammer 23. 01.14  

9 10.01.14 Rovviltnemnda i region 
3/Oppland 

Adresseliste Invitasjon til regionmøter med beitelag, 
kommuner, rovviltkontakter, Mattilsynet, 
Fylkesmannen og rovviltnemnda i Oppland 

10 12.01.14 Leder i Øyer beite og 
gjeterlag 

Rovviltnemnda i region 
3/Oppland 

Uttak av jerv 

11 15.01.14 Miljødirektoratet  Fylkesmannen i Oppland Høringsuttalelse – forskrift om erstatning 
for tap og følgekostnader når husdyr blir 
drept eller skadet av rovvilt 

12 16.01.14 Klima- og 
miljødepartementet 

Adresseliste Avgjørelse av klage på vedtak om 
kvotejakt på gaupe i region 3 i 2014 

13 17.01.14 NJFF Oppland v/Tormod 
Pedersen 

Rovviltnemnda Gaupesporing 2013/2014 – status pr. 
17.01. 2014 

14 16.01. 14 Klima- og 
miljødepartementet 
v/statsråd Tine Sundtoft 

Regionrådet for Nord-
Gudbrandsdal 

Behov for tiltak før neste beitesesong 

 
 
Status økonomi/FKT 
Sidsel Røhnebæk orienterte. Statistikk fra Organisert beitebruk 2013 viser sammenfall med 
statistikk for rovvilttap og erstatningssøknader. Oppsummering av FKT-rapport 2013 m/regnskap 
skal sendes nemnda snarest. Sammen med rapporten skal det sendes brev til Miljødirektoratet 
om behovet for økte midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Nemnda diskuterte 
lemmaet med en forskrift som begrenser mulighet for tilskudd til ekstraordinært tilsyn samtidig 
som Mattilsynet oppfordrer til økt tilsyn. (Det ble vist til flere hendelser i juni 2013, da ulv var 
observert flere steder i Oppland, samtidig som det var rette tidspunkt for å sende sauen på 
utmarksbeite). 
 
Orientering om møte med statsråder fra KLD og LMD og nemndsledere 1. desember 2013 
Mariann Isumhaugen orienterte. Innspill og punkter skal drøftes i sak 7/14 
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Orientering om Rapport fra Bioforsk Nord Tjøtta “Evaluering og prioritering av forebyggende 
tiltak mot gaupe i rovviltregion 3” og “Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i 
rovviltregion 3”. 
Sidsel Røhnebæk orienterte om innhold og konklusjoner fra begge rapportene. Nemnda vil 
behandle rapportene i neste møte 13. mars. 
 
Vedtak: Brev og orienteringer tas til etterretning. FKT rapportene skal behandles av 
nemnda i 13. mars 2014. 
 
 
4/14 Klagebehandling av gaupekvote 
Harald Klæbo orienterte. Vedtaket i sak 55/13 fra 21. november 2013 ble påklaget av Oppland 
Sau og Geit 9. desember 2013 og av NJFF-Oppland og beitelaga i Sør-Aurdal 10. desember 
2013. Klagen ble drøftet av rovviltnemnda i eposter 16. desember 2013. Flertallet i nemnda, Ivar 
Odnes, Mariann Isumhaugen og Signe von Streng stemte for å avvise klagen. Mindretallet, 
Jørand Lunde og Olaf Nils Diserud stemte for å gi klagen medhold.  
 
Klagen ble behandlet av Klima og miljødepartementet 16. januar 2014. Klagen ble ikke til følge. 
Jf. utdrag fra brevet fra Klima og miljødepartementet:  
 

 
Vedtak: Klagen ble avvist med 3 mot 2 stemmer. Flertallet i nemnda v/Ivar Odnes, Mariann 
Isumhaugen og Signe von Streng stemte for å avvise klagen.  
 
 
5/14 Restkvoter – lisensfelling jerv og ulv. 
Perioden for lisensfelling av jerv varer fram til 15. februar, og så langt er kun 3 av 8 jerv felt. 
Rovviltnemnda ønsker at hele kvoten skal tas ut, helst i løpet av lisensfellingsperioden, og 
uttrykte bekymring for at dette ikke vil skje ved ordinær lisensjakt. I 2013 ble ikke hele kvoten tatt 
ut, og tapene til jerv økte mye sommer 2013. I tillegg ble det registrert 5 ynglinger av jerv i 2013, 
som er en mer enn bestandsmålet.  
 
Rovviltnemnda vil i år, som i fjor sende brev til Miljødirektoratet og be om at det settes inn nok 
ressurser fra SNO til å ta ut hele kvoten.  I tillegg vil nemnda be Miljødirektoratet om uttak av ulv 
som kommer inn i fylket i april/mai og uttak av bjørn til våren. Nemnda vil be om et telefonmøte 
med Miljødirektoratet tidlig i februar. Rovviltnemnda forventer uttak.  
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: Rovviltemnda vedtok enstemmig å sende brev til Miljødirektoratet om uttak av 
restkvoter – lisensfelling jerv og ulv, uttak av bjørn våren 2014 i region 3/Oppland. 
  
 
6/14 Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept 
eller skadet av rovvilt – høringsfrist 15. januar  
Harald Klæbo orienterte fra Fylkesmannens høringssvar, som også var sendt nemnda tidligere 
på epost. Rovviltnemnda sluttet seg til Fylkesmannens brev. 
 
Vedtak: Rovviltnemnda ga enstemmig sin tilslutning til Fylkesmannens høringssvar.  
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7/14 Innspill til Klima- og miljødepartementet fra rovviltnemndene i Norge 
Mariann Isumhaugen orienterte om utkast til felles brev fra alle rovviltnemndene med innspill til 
klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren om rovviltforvaltningen. Rovviltnemnda 
ga enstemmig sin tilslutning til utkastet med 22 punkter. Svarfrist er 31. januar.  
 
Vedtak: Rovviltnemnda ga enstemmig sin tilslutning til utkastet med 22 punkter. 
 
 
8/14 Møteplan 2014 – deltakelse på regionmøtene i uke 5 og 6 
Nemnda delte møtene mellom seg.  
27. jan – Vågå- Ivar Odnes og Mariann Isumhaugen 
29. jan – Hunderfossen – Mariann Isumhaugen 
3. feb – Fagernes – Olaf Nils Diserud og Gerd Myklebust Wang 
5. feb – Jaren – Ivar Odnes og Signe von Streng  
 
Nemnda ønsker tur til region 2/Buskerud, Telemark/Vestfold og Aust-Agder 25. og 26.juni 
 
Planlagt møte 9. oktober må flyttes. Ny dato bestemmes på neste møte. 
 
 
9/14 Eventuelt 
Ingen saker 
 
Neste ordinære rovviltnemdsmøte blir 13. mars 2014, Statens hus, Lillehammer. Til samme dato 
vil det også bli dialogmøte med inviterte etater, lag og foreninger. 
 
 
 
 
Dialogmøte med inviterte etater, lag og foreninger 
Statens Hus, Lillehammer, 23. januar 2014 kl. 09.00-12.00 
I forkant av møtet i rovviltnemnda var det dialogmøte med inviterte etater, lag og   
Organisasjoner, samt representanter for prosjekter rovviltnemnda støtter. 
 
Følgende møtte i tillegg til rovviltnemnda og Fylkesmannen: 
Mattilsynet: Øivind Gaden 
SNO Oppland: Ole Knut Stenset 
Oppland Sau og Geit: Håkon Gjelstad, Arnfinn Beito og Pål Kjorstad/også Oppland 
radiobjøllelag 
Oppland Bonde- og småbrukerlag: Terje Holen 
Oppland Bondelag: Bjørn Magnus Tordhol og Ola Robøl 
NJFF-Oppland: Tormod Pedersen og Bergfinn Alund 
Norges Naturvernforbund: Paul Lindviksmo 
NOF Oppland: Geir Høitomt/også prosjekt “Kartlegging av kongeørn” 
Norske kadaverhunder: Jonny Mathisen 
Prosjekt “Effektivisering av skadefelling på freda rovvilt i Oppland”: Anette Jørstad 
Prosjekt v/NINA “Viltkameraovervåking av gaupe”: John Odden 
 
Orientering fra samtlige prosjekter og dialog. 
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