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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                        Dato: 13. august 2018 

Møtet innkalt av Sekretariatet v/Fylkesmannen Referent Sidsel Røhnebæk 

Møtedato 10. august 2018 Møtetid Kl. 10.00 – 10.40 

Møtested Telefonnmøte   Møteleder Aud Hove 

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

 

Fylkesmannen: Harald Klæbo og Sidsel Røhnebæk 

Tilhørere  

 
  
32/18 Kvote for lisensfelling bjørn 2018  
Harald Klæbo orienterte fra sekretariatets innstilling. 
 
Forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av bjørn i region 3, og nemnda har følgelig 
myndighet til å åpne for lisensfelling av bjørn i region 3. jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften jf § 18 b i 
naturmangfoldloven.  

 
Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 (Oppland). Totalkvoten settes til ett dyr. Hele fylket er ett 
fellingsområde.  
 
Eventuelle endringer av områdegrenser skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. Bakgrunn og 
begrunnelse går fram av saksframlegget fra sekretariatet. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt av rovviltnemnda.  
 

Vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av bjørn i region 3, og nemnda har følgelig 
myndighet til å åpne for lisensfelling av bjørn i region 3. jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften jf § 18 b i 
naturmangfoldloven.  

 
Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 (Oppland). Totalkvoten settes til ett dyr. Hele fylket er ett 
fellingsområde.  
 
Eventuelle endringer av områdegrenser skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. Bakgrunn og 
begrunnelse går fram av saksframlegget fra sekretariatet 
 
33/18 Klage fra NOAH på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2018/2019 
Nemnda har behandlet klagen per post den 19. juli 2018. 
 
Vedtak: 
Nemnda ser ikke at det er kommet fram nye eller vesentlige momenter og opprettholder sitt vedtak. Klagen 
med relevante vedlegg er oversendt Klima- og miljødepartementet for endelig behandling 
 
34/18 Klage fra Rovviltets røst og NOAH på vedtak om lisensfelling av ulv i region 3 i 2018/2019 
Nemnda har behandlet klagen per epost den 19. juli 2018 
Vedtak: 
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Nemnda ser ikke at det er kommet fram nye eller vesentlige momenter og opprettholder sitt vedtak. Klagen 
med relevante vedlegg er oversendt Klima- og miljødepartementet for endelig behandling 
 
 
 
Neste ordinære nemndsmøte blir den 24. august 2018 kl. 10.00 -13.00, Statens Hus, Lillehammer. 


