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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                        Dato: 08.08. 2013 

      

Møtet innkalt av Sekretariatet 
v/Fylkesmannen 

Referent Sidsel Røhnebæk 

Møtedato 8.august 2013 Møtetid Kl. 09.00-09.40 

Møtested Telefonmøte  Møteleder Ivar Odnes 

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

   

Fylkesmannen: Harald Klæbo og Sidsel Røhnebæk  

Ikke til stede  

Tilhørere  

Kopi Kristin Hille Valla, Sigurd Tremoen, Vebjørn Knarrum og Anders Prestegarden 

 
Saksliste: 
34/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
 
35/13 Økt kvote for betinget skadefelling av ulv for 2013/2014 
Sekretariatets innstilling 17. juli 2013, jf. utsendt sakspapir. 
 
Forslag til vedtak 
Ut fra retningslinjer for iverksetting av fellingstillatelser, bestandssituasjonen ift nasjonale 
bestandsmål, tapssituasjonen, og tidligere års erfaringer med fellingstillatelser (jf sekretariatets 
saksframlegg) vedtar Rovviltnemnda i region 3 (Oppland) å øke kvoten for betingede 
fellingstillatelser på ulv for perioden 1. juni 2013 - 15. februar 2014 fra 4 til 5 dyr. 
 
Nemnda kan til en hver 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 og § 77, jf rovviltforskriften § 8, jf §§ 1 
og 3. 
 
Rovviltnemnda diskuterte forslaget og vedtok enstemmig å øke kvoten fra 4 til 6 dyr med 
følgende begrunnelse: «Nemnda viser til det faktagrunnlaget som går fram av saksframleggene 
av 16. mai og 17. juli når det gjelder bestandsforhold og skadeomfang for ulv. Nemnda ønsker 
en større sikkerhet i at skadefellingskvoten på ulv vil være stor nok for resten av beitesesongen 
for å kunne håndtere kommende skadesituasjoner. Til grunn for dette ligger de mange 
observasjoner av ulv og det høye skadenivå vi har hatt i ulike områder i fylket». 
 
 
Rovviltnemnda i region 3 (Oppland) sitt vedtak av 17. juli 2013 om økt kvote for betinget 
skadefelling av ulv for 2013/14: 
Ut fra retningslinjer for iverksetting av fellingstillatelser, bestandssituasjonen ift nasjonale 
bestandsmål, tapssituasjonen, og tidligere års erfaringer med fellingstillatelser (jf 
sekretariatets saksframlegg) vedtar Rovviltnemnda i region 3 (Oppland) å øke kvoten 
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for betingede fellingstillatelser på ulv for perioden 1. juni 2013 - 15. februar 2014 fra 4 til 6 
dyr. 
 
Nemnda kan til en hver 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 og § 77, jf rovviltforskriften § 8, jf 
§§ 1 og 3. 
 
 
36/13 Kvote for lisensfelling på bjørn i Oppland 2013 

Harald Klæbo la fram sekretariatets innstilling, jf. utsendte sakspapirer. Antall påviste skader så 
langt i 2013, tyder på et høyere skadeomfang av bjørn i forhold til foregående år. 
 
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.  
 
Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 (Oppland). Totalkvoten settes til 3 dyr. Hele 
fylket er ett fellingsområde.  
  
Nærmere vilkår:  
- Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 
- Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober 2013. 
- Binne med unge(r), samt hennes unge(r) (uansett alder) er unntatt fra lisensfellingen. 
- Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før solnedgang. 
 
Rovviltnemnda diskuterte forslaget og vedtok enstemmig sekretariatets forslag. 
 
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.  
 
Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 (Oppland). Totalkvoten settes til 3 dyr. 
Hele fylket er ett fellingsområde.  
  
Nærmere vilkår:  
- Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 
- Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober 2013. 
- Binne med unge(r), samt hennes unge(r) (uansett alder) er unntatt fra lisensfellingen. 
- Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før 
solnedgang. 
 
 
 
33/13 Eventuelt 
Ingen saker. Kort orientering fra sekretariatet om bestandsstatus, status skadesituasjon, 
skadefellinger og økonomi. 
 
 
Neste møte blir 21. august kl. 10.00, Statens hus, Lillehammer 
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