
MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                        Dato: 17. juni 2017 

Møtet innkalt av Sekretariatet v/Fylkesmannen Referent Sidsel Røhnebæk 

Møtedato 16. juni 2017 Møtetid Kl.13.00 -15.15 

Møtested Statens hus, Lillehammer   Møteleder Aud Hove 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda:  

Aud Hove, Mariann Isumhaugen, Trygve Brandrud og Kari-Anne Jønnes på skype 

Fylkesmannen: Vebjørn Knarrum, Bente Odlo (deler av møtet) og Sidsel Røhnebæk 

Mattilsynet: Øivind Gaden, Else Hasvold og Marie Skavnes 

Landbrukets faglag: Arnfinn Beito (OSG), Pål Kjorstad(NSG/OSG), Per Fossheim (FKT-
prosjekt), Astrid Olstad og Annette Jørstad (Oppland bonde- og småbrukerlag), Kristina 
Hegge (Oppland bondelag) 

Kommuner: Sverre Dysthe (Østre Toten), Einar Teslo (Hadeland), Anders Kvaløy Olsen, 
Egil Ulsrud og Eirik Røstadsand (Vestre Toten)    

Ikke til stede  

Tilhørere  

Kopi  

 
Leder i rovviltnemnda inviterte på kort varsel (13. juni) til et felles informasjonsmøte rundt alle hendelser med 
ulv og beitenæringen på Hadeland og Toten siste to uker med følgende agenda: 

• Fakta rundt hendelser siste to uker 

• Status per dato 

• Aktuelt framover 

• Kommunikasjon 
 

1. Rovviltnemnda leder Aud Hove ønsket velkommen 
2. Miljøverndirektør Vebjørn Knarrum oppsummerte kort hendelser 

• 26. mai – ulv observert ved Einavatnet 

• 27. mai -ulv observert i Hurdal 

• 30. mai – sau påvist tatt av ulv i Hurdal og i Skrukkelia i Gran 

• Pinsenhelg 2.-5.juni – flere skadefellingsforsøk, også v/SNO- Lars Gangås 

• 5. juni – SMS fra Fylkesmannen – anmoder om å ikke slippe dyr i skadefellingsområdet til 
situasjonen er mer avklart 

• 5. juni - Skadefellingstillatelse blir utvidet til 9. juni 

• 9. juni - Skadefellingstillatelse blir utvidet til 13. juni 

• 9. juni – Via SMS – Informasjon fra Mattilsynet: Mattilsynet opprettholder sin vurdering av at 
slipp av sau i beiteområder i hele Hurdal kommune samt deler av kommunene Nannestad og 
Eidsvoll i Akershus, og Gran, Østre Toten og Vestre Toten i Oppland, som omfattes av den 
pågående fellingstillatelsen av ulv utvidet til tirsdag 13. juni kl. 12.00, anses som brudd på 
dyrevelferdsloven. Mattilsynet vurderer situasjonen fortløpende. 

• Natt til 12. juni – siste påviste skader per.dato 

• 12. juni – Møte med Miljødirektoratet og Mattilsynet om bruk av plotthund, økonomi og 
Mattilsynets SMS 9. juni 

• FMOP, FMOA og Mattilsynet setter krisestab – fellesmøter hver dag kl. 08.30- 09.30 

• 14. juni SNO og mannskap fra Sverige til gran med plotthunder 

• 14. juni – Skadefellingstillatelse utvides til 16. juni, samt skadefellingsområde utvides med 
deler av Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land 

• 15. juni – Statsminister og landbruks- og matminister besøker Gran 



• 16. juni – Skadefellingstillatelsen utvides til 20. juni – SMS: Skadefellingstillatelsen gitt 30. mai 
i Søndre oppland gjelder til tirsdag 20. juni kl. 12.00. Rammen for felling endres fra ett dyr til 
inntil to. se info på Fylkesmannens hjemmeside.  

• 16. juni – via SMS – melding fra Mattilsynet: Mattilsynet fraråder fortsatt beiteslipp i 
fellingsområdet i sørlige Oppland. For mer informasjon: se www.mattilsynet.no 

 
3. Det ble orientert fra kommunen om hendelser, igangsatte tiltak og utfordringer akkurat nå. Det er i 

Gran beitelag og Kolbu saubeitelag det har vært store tap. Hovedbekymring er tap som har vært og 
frykt for nye tap, samt at svært mange beitedyr går på ulike hjemmebeiter som faller i kvalitet for hver 
dag. Mye er løst provisorisk, men kortvarig. Se vedlagte oversikt fra beitelaga på Toten. 

 
4. Mattilsynet orienterte om sitt arbeide i den pågående situasjonen. Diskusjon rundt bruk av 

fellingsområde som definert område for utsatt beiteslipp, og randsoneproblematikk. Samt 
Mattilsynets informasjon og valg av begreper – fra brudd på dyrevernloven til å fraråde.  
 

5. Fylkesmannen orienterte om kompensasjonsordningen for utsatt slipp som ble etablert 7. juni. 
Søknadsskjema er sendt til de aktuelle kommuner/Landbrukskontor, og ordning er utvidet til 20. juni. 
(muntlig orientert). Ellers er det gjort et overslag på bruk av FKT- midler siste to uker. 
Skadefellingshonorar er per dato anslått til kr. 300 000 og utsatt beiteslipp, kr. 6 per dyr/dag: 15 000 
sau x 6 kr x 14 dager = 1 260 000.  
 

6. OSG vil undersøke muligheter for å flytte dyr i stor skala til andre beiter. Det er kjent at det er ledig 
beitekapasitet i Haldorbu/Øystre Slidre og Liomseter/Gausdal. Detter er også store fjellbeiter hvor 
store arealer har ytre grenser med gjerde. Faglaga undersøker om det er praktisk mulig/tillatelse m.m. 
(Statskog og fjellstyrene). Fylkesmannen lager overslag over kostnader til transport, ekstra tilsyn m.m   
og tilsagn om midler fra Miljødirektoratet.   
 

7. Fylkesmannen skal undersøke om flere erfarne ulvejegere kan mobiliseres på kort sikt ved nye angrep 
i tillegg til og under ledelse av SNO. I tillegg er det bestilt "linje" til jaktlaget på Hadeland, men det ble 
også pekt på fra faglagene at de kan mobilisere og stille med en "folkelinje" blant sine medlemmer om 
det er ønskelig. Da vil man både kunne styre ulven mot jegere og samtidig kunne lokalisere skadede 
dyr.  
 

8. Fylkesmannen sjekke om det kan være flere kameraer tilgjengelig for å sette opp i området.  
 

9. Alle var enige om at nå er det de kortsiktige tiltakene som skal ha fokus. Mange tema ble diskutert 
som vi må komme tilbake til når situasjonen har normalisert seg. Blant annet erstatning for tap av sau 
til freda rovvilt og evt. avkorting ved/hvis uaktsom adferd. Kriseplan og tiltaksplan ved hendelser som 
dette og ei evaluering av hendelsene og tiltaksapparatet.  
 

10. FM, SNO og Mattilsynet har møte mandag morgen kl 08.30 - 09.30. Etter det blir det sendt ut 
informasjon om de vurderingene de har gjort angående tidspunkt for eventuelt beiteslipp dersom det 
ikke har kommet flere angrep og organisering av flytting av sau til de som vil ta imot et slikt tilbud.  

 

http://www.mattilsynet.no/

