
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 

Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder 
 

           

  

Postadresse: Leder for Rovviltnemnda:  Saksbehandler: 

Rovviltnemnda i region 2 Jørund A. Ruud   

c/o Fylkesmannen i Buskerud  35 91 73 98 / 909 13 996  Even Knutsen 

Postboks 1604 jorund.ruud@t-fk.no   Marit S. Hoen 

3007 DRAMMEN  

 

 

 

PROTOKOLL FOR MØTET 8. FEBRUAR 2018 
 

 

 

 

Møtested: Sandefjord Motor Hotell - Vestfold 

Møtets varighet: 2 timer 

Forberedelsestid: 1 time  

   

  

Tilstede:  Jørund A. Ruud, Telemark 

   Beate M. Dahl Eide, Telemark 

   Ellen Eriksen (vara), Vestfold 

  Knut A. Austad, Aust-Agder 

  Trond Johansen (vara), Buskerud 

   

   

Andre:  Sekretariatet (Fylkesmannen i Buskerud): 

- Marit S. Hoen 

- Even Knutsen 

 

            Fylkesmannen i Telemark - Odd F. Steen og Aud T. Stensrød   

         Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder - Per K. Omholt  

            Fylkesmannen i Vestfold - Arne Christian Geving og Mona Olsrød  

 

              

 

 

Innkalling og saksliste godkjent  

  

mailto:jorund.ruud@t-fk.no


Protokoll for møte i Rovviltnemnda 8. februar 2018                                  Side 2 av 12 

 

Saker til orientering 
  

- Orientering fra Rovviltnemnda – Jørund A. Ruud melder om en svært rolig periode med 

få henvendelser. Knut A. Austad har fått noen telefoner vedr. plassering av 

viltkamera i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Aust-Agder og 

i forbindelse med at det ikke ble åpnet for kvotejakt på gaupe. 

- Videreformidling av informasjon gitt i e-post fra Espen Marker i Statens Naturoppsyn 

(SNO). SNO har per 7. februar 40 dokumenterte (sikre/usikre) observasjoner 

av familiegrupper etter sporinger siden 1. oktober 2017. I tillegg er fire 

familiegrupper dokumentert gjennom Scancam. De fleste dokumentasjonene er 

gjort i Telemark og Hallingdal. Fasiten på antall familiegrupper i rovviltregion 

2 foreligger først i rapport fra NINA i mai/juni. I perioden medio oktober til 

medio desember 201 har det vært en avgang på tre gaupeunger og en voksen 

hunn grunnet påkjørsler. 

- Orientering fra sekretariatet; 

Det er verken felt ulv eller jerv så langt i lisensfellingsperioden i region 2. Jerv 

er registrert i Langfjella. Det er ingen kjente observasjoner av ulv i region 2 i 

denne perioden. 

- Orientering fra fylkesmennene; 

Det er en generell nedgang i antall søknader, og utbetalinger, om erstatning for 

tap til rovvilt i 2017. Fristen for å søke om FKT-midler for 2018 er 15. februar. 

Fylkesmennene har derfor ennå ingen fullstendig oversikt over innkomne 

søknader. 

 

 

Saker til behandling 
 

Sak 1/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 8. - 9. november 2017 

Sak 2/2018 Budsjett 2018 - fordeling av midler til forebyggende tiltak mot 

rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) i region 2 og drift av 

rovviltnemnda og sekretariatet 

Sak 3/2018 Endring i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (utvide 

lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen til 25. september – 30. 

april) - høring 

Sak 4/2018 Møteplan 2018 

 

   

Eventuelt   

   

Rovviltnemnda i region 2, 

8. februar 2018 

 

 

 

 Jørund A. Ruud, leder             Knut A. Austad      Beate M. Dahl Eide 

 Sign.             Sign.          Sign. 

   

  

 

                        Trond Johansen  Ellen Eriksen 

                        Sign.     Sign.   

 



Protokoll for møte i Rovviltnemnda 8. februar 2018                                  Side 3 av 12 

 

 

Sak 1/2018  Godkjenning av protokoll  
 

Saksutredning fra sekretariatet 

 

Følgende dokument legges til grunn for saksframlegget: 

 

• Utkast til protokoll fra møte 8. – 9. november 2017 

 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Protokollen godkjennes uten merknader. 

 

 

Vedtak (enstemmig) 

 

Protokollen godkjennes uten merknader. 
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Sak 2/2018 Budsjett 2018 - fordeling av midler til forebyggende 

tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) i 

region 2 og drift av rovviltnemnda og sekretariatet 
 

 

Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: 

 

• Foreløpige planleggingsrammer for regionale rovviltnemnder 2018 – Kap. 1420 post 

21 og 73, e-post datert 1. februar 2018 fra Miljødirektoratet  

• Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende 

tiltak av 1. januar 2013, nr. 03 

• Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 – Sør-Norge, april 2017 

 

 

Saksopplysninger 

 

I planleggingsrammene fra Miljødirektoratet er det skilt mellom tilskudd kap. 1420.73 og 

tjenestekjøp og drift av nemnder/sekretariat, begge kap. 1420.21: 

 

• Tilskudd kap. 1420.73 - kr 2 600 000 (uendret) 

• Tjenestekjøp kap. 1420.21 - kr 350 000 (uendret) 

• Drift av nemnda/sekretariatet kap. 1420.21 – kr 450 000 (uendret) 

 

Total planleggingsramme for rovviltregion 2 er på 3,4 millioner kroner i 2018. Kap. 1420.73 

skal brukes som tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, 

inkludert beløp avsatt til eventuelle fellingsforsøk utført av kommunale/interkommunale 

fellingslag, der kommuner søker refusjon av påløpte utgifter hos Fylkesmannen. Midlene skal 

også medvirke til å dempe konflikter og øke verdiskaping knyttet til forekomst av rovdyr i 

lokalsamfunn. Kap. 1420.21 – drift av nemnder og sekretariat skal dekke 

møtegodtgjørelser/reiser til nemnda og drift av sekretariatet. Også midler til tjenestekjøp og 

forskningsaktivitet i regi av direktoratet og rovviltnemndene vil bli tildelt over kap. 1420.21 - 

tjenestekjøp. Dette kan for eksempel være forsknings- og utredningsoppgaver som bidrar til 

utvikling og iverksettelse av effektive forebyggende tiltak, eller evaluering av effekter av 

igangsatte tiltak.  

 

Rovviltnemnda skal med utgangspunkt i planleggingsramma fordele midler til ulike 

tiltakstyper og fordele mellom fylkene i regionen. Etter at nemnda har fattet vedtak, vil 

Miljødirektoratet tildele midlene til den enkelte Fylkesmann i form av et ordinært 

tildelingsbrev. Hvert fylkesmannsembete behandler og prioriterer mottatte søknader i tråd 

med forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende 

tiltak og prioriteringer for bruk av forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler som er 

gitt i forvaltningsplanen og eventuelt i nemndas budsjettvedtak. Fra 2015 har vi avsatt en 

felles sum for hele regionen til eventuelle fellingsforsøk utført av kommunale/ 

interkommunale fellingslag. Dette er en ordning som har fungert svært godt, og som vi ønsker 

å videreføre. Se under avsnittet om «Sekretariatets innstilling til fordeling av midler». 

Fellingsvederlag (rovviltforskriften § 9) og godtgjøring ved fellingsforsøk etter refusjonskrav 

fra kommunene (rovviltforskriften § 9a), må dekkes av nemndene innenfor tildelte rammer av 

kap. 1420.73. Rovviltnemndene skal årlig vurdere hvilket beløp som skal avsettes til 

iverksetting av fellingsforsøk i lokal regi (administrasjon og organisering ved første gangs 

iverksettelse av en fellingstillatelse). Beløpet begrenses oppad til kr 30 000 per iverksettelse. 
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Når det gjelder godtgjøring ved fellingsforsøk, er det en sats på  

kr 1 600/jeger/dag som ved inntil fem deltakere og et fellingsforsøk som pågår i fem dager gir 

ei ramme for fellingsforsøket på kr 40 000. Normalt vil ramma økes dersom forsøket pågår 

over flere dager. I tidligere vedtak om kvote og vilkår for betinget skadefelling har nemnda 

lagt seg på ei ramme på inntil kr 45 000. Vi foreslår at denne justeres i tråd med nye satser. 

 

I tråd med rovviltforliket i 2011 er det ønskelig å sikre en rask og effektiv håndtering av 

spørsmål knyttet til løpende forvaltning av rovvilt, herunder svar på søknader om 

fellingstillatelse på rovvilt, aktuelle forebyggende tiltak i akutte situasjoner etc. Nemnda 

vedtok i 2013 å innføre en beredskapsordning med tildeling til den enkelte fylkesmann over 

kap. 1420.21. Ordningen har siden vært videreført.  

 

 

FKT-søknader mottatt av fylkesmennene 

 

Fylkesmennene i region 2 har i medhold av § 16 Dispensasjon i forskrift om tilskudd til 

forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, utsatt søknadsfristen til 15. 

februar. Med bakgrunn i at Miljødirektoratet i år ville gå ut med både planleggingsrammer til 

rovviltnemndene og utbetalingsbrev til Fylkesmennene om forebyggende og 

konfliktdempende tiltak tidligere enn foregående år, har vi anmodet beite- og sankelagene og 

andre potensielle søkere om å søke innen 15. januar som er den nasjonale søknadsfristen. På 

grunn av kort varsel om endring har vi likevel valgt å opprettholde 15. februar som endelig 

søknadsfrist for 2018.  

 

Fylkesmennene i region 2 vil derfor gi en oppdatering av innkomne søknader under 

nemndsmøte. 

 

 

Sekretariatets vurdering av fordeling av midlene 

 

Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak – kapittel 1420.73 

 

Tiltak i beiteområder/fylkene  

Prioriteringer for bruk av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) er nedfelt 

i forvaltningsplanen. Sekretariatet har ut fra denne lagt vekt på omfanget av tap av sau på 

utmarksbeite, rovviltsituasjonen (geografisk fordeling av familiegrupper av gaupe i regionen) 

og innkomne søknader om midler til prioriterte tiltak. Det er også sett på tidligere vedtak i 

nemnda og fordeling av midler. I tabellen under vises en oversikt over midler til 

forebyggende tiltak som er tildelt hvert enkelt fylke de tre siste årene.  

 

Tabell 1. Midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak fordelt av  

  Rovviltnemnda til fylkene de siste tre årene. 

Fylke 2015 2016 2017 

Aust-Agder 230 000 250 000 200 000 

Telemark   1 005 000 970 000 750 000 

Vestfold  10 000 10 000 40 000 

Buskerud 1 005 000 970 000 1 110 000 

  

Buskerud og Telemark har størst skadeomfang, og det er også her søknadsomfanget er størst.  

 

 

 



Protokoll for møte i Rovviltnemnda 8. februar 2018                                  Side 6 av 12 

 

 

Taps- og bestandssituasjonen i regionen 

Siste års tapssituasjon målt etter sau og lam erstattet som drept av rovvilt i regionen framgår  

av tabellen under: 

 

Tabell 2. Sau og lam erstattet som tap til rovvilt i region 2 i 2017 (tallene er hentet fra 

Rovbasen). Tallene i parentes er fra 2016. 

Fylke Antall søknader 
Omsøkt tap Erstattet 

Beløp 

Sau Lam Sau Lam 

Buskerud 53 (55) 207 1020 22 350 793 088 

Vestfold  2 (2) 8 40 1 7 14 486 

Telemark 36 (50) 119 763 29 316 788 788 

Aust-Agder 21 (38) 103 501 37 194 585 317 

Totalt 112 (145) 437 2324 89 867 2 181 679 

 

Erstatningsutbetalingene er betydelig redusert i Telemark og Aust-Agder, mens det for 

Buskerud er tilnærmet uendret. Telemark har redusert utbetalingene med 17 %, og Aust-

Agder med 32 %. Søknadsmengden var som vanlig størst i Buskerud og Telemark. Telemark 

har erstattet en større andel av de omsøkte tapene av søyer enn de andre fylkene (41 %), mens 

Aust-Agder har erstattet en større andel av de omsøkte lamma (36 %). Vestfold har et 

betydelig mindre skadeomfang og færre søknader enn de andre fylkene. Samlet nedgang i 

erstatningsutbetalingene er på 290 000 kroner. 

 

 

Drift av rovviltnemnda og sekretariatet – kapittel 1420.21, kr 450 000  

 

Midler til å dekke møtegodtgjørelse/reiser til nemnda og drift av sekretariatet, tildeles samlet 

over kap. 1420 post 21. Nemnda må derfor ikke skille mellom midler til drift, men kun 

avsette egne midler til drift av sekretariatet. 

 

Rammen har vært på kr 450 000 fra og med 2013. Med bakgrunn i siste års erfaringer om 

forbruk og behov, foreslår sekretariatet en deling av driftsmidlene mellom nemnda og 

sekretariatet på hhv. kr 150 000 og 300 000. Dette er en liten justering fra fjoråret. 

 

 

Tjenestekjøp – kapittel 1420.21, kr 350 000  

 

Midler til tjenestekjøp og forskningsaktivitet i regi av direktoratet og rovviltnemndene blir 

tildelt over kap. 1420.21 - tjenestekjøp. Dette kan for eksempel være forsknings- og 

utredningsoppgaver som bidrar til utvikling og iverksettelse av effektive forebyggende tiltak, 

eller evaluering av effekter av igangsatte tiltak. Utgiftene til dette skal nå dekkes over en 

driftspost, og ikke en tilskuddspost. Sekretariatet anbefaler at denne posten brukes til å dekke 

utgifter i forbindelse med beredskapsordning/vakttelefon i fylkene.  

 

Rovviltnemndene valgte i 2013 å innføre en formalisert beredskapsordning/vakttelefon i 

fylkene fra og med 15. mai til og med 15. oktober (tilsvarende fem måneder i beitesesongen). 

Ordningen har siden vært videreført. Utgiftene ved dette ble finansiert over tjenestekjøp – kap. 

1420.21.  
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Erfaringene fra de fem foregående årene tilsier at vi bør videreføre beredskapsordningen. 

Fylkesmennene mottar mange henvendelser i perioden sauen er på innmarksbeite (før og etter 

utmarksbeiting). Lengden på denne perioden har økt med økt bruk av fjellbeiter grunnet 

senere beiteslipp og tidligere sanking. Sekretariatet anbefaler derfor fortsatt en vaktordning på 

fem måneder. En slik vaktordning i alle fire fylkene vil ut fra et kronetillegg per faktisk uke 

på kr 1 700 (jamfør Miljødirektoratets egen praksis), utgjøre en samlet kostnad på tilnærmet 

kr 150 000 (kr 37 500 per fylke). Fylkesmennene i regionen har innført en ordning med 

vakttelefon også i forbindelse med kvotejakt og lisensfelling. Per i dag er det ingen 

budsjettmessig dekning for dette, og det vil være rimelig å avsette noe mer midler knyttet til 

beredskapsordningen i fylkene. De to siste årene har det blitt avsatt kr 70 000.  

 

 

Sekretariatets innstilling til fordeling av midler 

 

Sekretariatets innstilling til fordeling følger av oppsettet i tabellen under. 

 

Sekretariatet viser til vurderingene over og tilrår en fordeling av den økonomiske rammen i 

henhold til tabell 3 der drift av nemnder og sekretariatet kap. 1420.21 deles mellom drift av 

rovviltnemnda og drift av sekretariatet. Tjenestekjøp kap. 1420.21 foreslås tildelt 

beredskapsordningen hos fylkesmennene. Tilskudd kap. 1420.73 til forebyggende tiltak mot 

rovviltskader og konfliktdempende tiltak foreslås fordelt i henhold til omsøkte midler og 

tidligere års fordeling til fylkene. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har søkt 

Fylkesmannen i Buskerud om kr 230 000 i tilskudd til å fortsette datainnsamlingen fra 50 

viltkamera fordelt på ni kommuner i midtre og nedre deler av Buskerud (konfliktdempende 

tiltak) som del av Scandcam – overvåking av gaupe med viltkamera. Det vil i 2018 bli satt ut 

80 viltkamera i Aust-Agder og Vest-Telemark. Arbeidet med dette ble finansiert av 

Rovviltnemnda i region 2 sent i 2017. Resultatene av dette prosjektet vil være av verdi for 

hele regionen, og sekretariatet anbefaler derfor at det dekkes opp av regionale midler. 

 

Tidligere års erfaringer har vist at det er svært utfordrende å skulle avsette midler til 

beredskap og akutte skadesituasjoner i hvert fylke. Dette omfatter spesielt godtgjørelser ved 

fellingsforsøk og gjennomføring av akutt forebyggende tiltak. Slike hendelser oppstår 

uforutsigbart og vil variere mellom år og områder (fylker). Å avsette årlige midler til slike 

hendelser, spesielt i vår region med fire fylker, er spesielt utfordrende. I 2016 og 2017 ble 

hhv. kr 400 000 og kr 300 000 av totalbudsjettet øremerket av Rovviltnemnda til 

beredskap/akutte hendelser i regionen. Sekretariatet v/Fylkesmannen i Buskerud har forvaltet 

midlene ved å fungere som regnskapsførende enhet og mottatt søknader og krav via de øvrige 

fylkesmennene. Erfaringene fra dette har vært positive.  

 

Rammen på kr 300 000 i 2017 var tilstrekkelig nok i forhold til fjorårets behov. Med 

bakgrunn i fjorårets reduserte skadeomfang og antall akutte skadesituasjoner, foreslår vi også 

i år å avsette en samlet sum på kr 300 000 for hele regionen til dette formålet. De fylkesvise 

tilskuddene over kap. 1420.73 er nå i hovedsak ment brukt til eksterne søknader om 

forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og fylkesmennenes egne 

initierte tiltak. 
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Forslag til vedtak 

 

Rovviltnemnda vedtar følgende fordeling av kap. 1420 post 21 og 73: 

Tabell 3. Innstilling til fordeling av kap. 1420 post 21 og 73.  

 Tilskudd 

kap. 1420.73, 

kr 

Tjenestekjøp 

kap. 

1420.21, kr 

Drift av nemnda og 

sekretariat 

kap. 1420.21, kr 

Ramme for region 2 2 600 000 350 000 450 000 

Rovviltnemnda, drift   150 000 

Sekretariatet, drift   300 000 

Beredskap og akutte situasjon, 

felles for alle fylkene, forvaltes 

av sekretariatet v/FMBU 

300 000   

NINA-prosjekt* 200 000   

Rovdyrskolen** 70 000   

    

Fordeling til fylkene: 2 030 000  280 000 450 000 

Aust-Agder    195 000  70 000  

Telemark    780 000  70 000  

Vestfold      25 000  70 000  

Buskerud 1 030 000  140 000 450 000 
 

* Norsk institutt for naturforskning (NINA) har søkt Fylkesmannen i Buskerud om kr 230 000 i tilskudd til å 

fortsette datainnsamlingen fra 50 viltkamera fordelt på ni kommuner i midtre og nedre deler av Buskerud 

(konfliktdempende tiltak) som del av Scandcam – overvåking av gaupe med viltkamera. Tilskudd til dette 

prosjektet foreslås dekket over kap. 1420.73.  

**Rovdyrskolen i Øst- og Sør-Norge» i regi av Bjørneparken Rovdyrsenter har søkt i alt syv FM om til sammen 

kr 230 000. 

 

  

Vedtak (enstemmig) 

 

Rovviltnemnda vedtar følgende fordeling av kap. 1420 post 21 og 73: 

 

 Tilskudd 

kap. 1420.73, 

kr 

Tjenestekjøp 

kap. 

1420.21, kr 

Drift av nemnda og 

sekretariat 

kap. 1420.21, kr 

Ramme for region 2 2 600 000 350 000 450 000 

Rovviltnemnda, drift   150 000 

Sekretariatet, drift   300 000 

Beredskap og akutte situasjon, 

felles for alle fylkene, forvaltes 

av sekretariatet v/FMBU 

300 000   

NINA-prosjekt 200 000   

Rovdyrskolen 70 000   

    

Fordeling til fylkene: 2 030 000  280 000 450 000 

Aust-Agder    195 000  70 000  

Telemark    780 000  70 000  

Vestfold      25 000  70 000  

Buskerud 1 030 000  140 000 450 000 
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Sak 3/2018     Høring på endringer i rovviltforskriften –  

oppfølging av anmodningsvedtak om å vurdere lik 

lisensfellingsperiode for ulv  

 
 

 

Saksutredning fra sekretariatet 

 

Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: 

 

• Høringsbrev fra Klima- og miljødepartementet datert 5. desember 2018 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Klima- og miljødepartementet følger opp anmodningsvedtak om å vurdere lik fellingsperiode 

for ulv i og utenfor ulvesonen. Det fremmes forslag om endring av lisensfellingsperioden for 

ulv ved å utvide tidsrammen utenfor ulvesonen, jf. forskriften § 10, slik at den varer i 

perioden 25. september – 30. april. Dette for å avverge skade på husdyr og tamrein i 

prioriterte beiteområder utenfor ulvesonen. Det foreslås ingen endring i lisensfellingsperioden 

innenfor ulvesonen.  

 

Det tas sikte på ikrafttredelse innen 1. april 2018, slik at endringen kan gjøres gjeldende 

inneværende lisensfellingsperiode. 

 

Høringsfristen er satt til 1. mars 2018. 

 

Sekretariatets vurdering 

 

Foreslått endring innebærer at lisensfellingsperioden for ulv utvides med fem dager i forkant 

og en måned i etterkant av gjeldene fellingsperiode (1. oktober – 31. mars). Framskyndelsen 

betyr at fellingsperioden vil samsvare med oppstart av elgjakta og den generelle åpningen av 

rådyrjakta (jakt på voksen rådyrbukk starter 10. august). Sekretariatet anser derfor at oppstart 

25. september er fornuftig.  

 

En utvidet fellingsperiode i april måned innebærer imidlertid noen betenkeligheter knyttet til 

prinsippet om yngletidsfredning og grunnleggende biologi og økologi hos ulv. Dette er omtalt 

av departementet og sekretariatet går ikke nærmere inn på dette.  

 

Erfaringer viser at unge ulver (< 1 år) på vandring opptrer også utenfor ulvesonen allerede i 

mars og april. En utvidet lisensfellingsperiode kan, som departementet påpeker, derfor virke 

konfliktdempende og redusere omfanget av enkeltsøknader om skadefelling.  

 

Jaktforholdene og sannsynligheten for felling vil normalt avta utover i april. Krav om 

skadefelling vil derfor likevel kunne forventes. I vurderingen av om skadefelling skal 

iverksettes vil ev. pågående lisensfelling legges til grunn i tillegg til skadesituasjonen og 

skadepotensiale. I gitte situasjoner vil det derfor kunne være noe høyere terskel for 

iverksettelse av skadefelling, og derav bruk av kommunale fellingslag, når det er gjeldende 

kvote for lisensfelling i det aktuelle området.       

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
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Klima- og miljødepartementet viser til at endringen ikke vil ha økonomiske eller 

administrative konsekvenser av betydning. Endringen vil imidlertid innebære at fylkes-

mennene som administrerer kvotejakt og lisensfelling, får økt belastning og utvidet 

beredskapsperiode (april måned) i forhold til i dag. Kvotejakt på gaupe avsluttes 31. mars 

tilsvarende som gjeldende lisensfellingsperiode for ulv. 

 

Rovviltnemnda har vedtatt en kvote for lisensfelling av ulv i 2017/2018 på to dyr, jf. sak 

12/2017. Per i dag er ingen dyr felt. Det er så langt i vinter heller ikke påvist ulv i regionen.  

Dersom departementets forslag vedtas med iverksettelse fra 1. april 2018, innebærer det 

endring inneværende lisensfellingsperiode. Rovviltnemnda bør i så fall gjøre en ny vurdering 

av lisensfelling av ulv så snart ev. vedtak om endring foreligger.    

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

 

Saken anses å være av mer politisk karakter enn rent faglig, og legges derfor fram uten 

innstilling. 

 

 

Forslag til vedtak v/Beate M. D. Eide  

 

«Rovviltnemnda er positiv til at oppstart av lisensjakta vert samanfallande med oppstart av 

elgjakta 25.09. Ei utviding av lisensjakta til 30.4 må ikkje føre til at det vert vanskelegare å få 

skadefellingsløyve i lisensfellingsperioden enn i dag. 

 

Endringane må evaluerast og eventuelle auka administrative kostnadar må kompenserast for. 

Forlenging av perioden på våren reiser dyreetiske utfordringar som må inngå i evaluering 

som må finne stad.» 

 

 

Vedtak (enstemmig) 

 

Rovviltnemnda er positiv til at oppstart av lisensjakta vert samanfallande med oppstart 

av elgjakta 25.09. Ei utviding av lisensjakta til 30.4 må ikkje føre til at det vert 

vanskelegare å få skadefellingsløyve i lisensfellingsperioden enn i dag. 

Endringane må evaluerast og eventuelle auka administrative kostnadar må 

kompenserast for. 

 

Forlenging av perioden på våren reiser dyreetiske utfordringar som må inngå i 

evaluering som må finne stad. 
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Sak 4/2018 Møteplan 2018 
 

 

Saksopplysninger  

 
Rovviltnemnda behandlet møteplan for deler av 2018 i møte 9. november i fjor, jamfør sak 

21/2017. Det ble bestemt at videre møteplan skulle fastsettes i budsjettmøtet i mars. Dette 

møtet ble framskyndet til 8. februar og sekretariatet har i samråd med nemndas leder bedt om 

innspill forut møtet til mulige datoer, jamfør e-post 2. januar.  

 

Utgangpunkt for møtedatoene er ulike vedtak som skal gjøres:  

 

Mai – vurdere og fastsette kvoter for betinga fellingstillatelser (1. juni – 15. februar).  

Juni – vurdere og ev. fastsette kvoter for lisensfelling av jerv og ulv seneste 2 ½ måned før 

fellingsstart 10. september/1. oktober (ev. 25. september, jamfør sak 3/2018).  

August – dersom aktuelt vurdere og ev. fastsette kvote for lisensfelling av brunbjørn.  

November – vurdere og ev. fastsette kvote for gaupejakt i 2019, orienteres om 

tapssituasjonen og budsjettsituasjonen, ev. vedta omdisponeringer. 

 

Det er ikke mottatt forhåndsinnspill som imøtegår tidligere utsendt skisse for møteplan. 

Følgende plan legges derfor fram til diskusjon: 

 

Uke – dato(-er) Type møte Hovedtema 

6 - 8. februar. 

Sandefjord (fastsatt) 

Ordinært møte Budsjett, forebyggende og konfliktdempende 

tiltaksmidler (brevet fra Miljødirektoratet forventes 

innen møtet). 

12 - mars, alt. 14-15 

(5. eller 12. april) 

Ordinært møte Ev. vurdering av utvidet/fortsatt lisensfelling av ulv 

i 2017/2018 sesongen (ved utvidet 

lisensfellingsperiode). Bør skje før 1. april. 

20-21 – 16. eller 22. 

mai 

Telefonmøte Betinga fellingstillatelser (brunbjørn, jerv, ulv og 

gaupe) 

24 – 15. juni Telefonmøte Lisensfelling av jerv og ulv 

33 – 17. august  Telefonmøte Lisensfelling av brunbjørn 

45-46 – 8.-9. 

november, alt. 14.-

15. eller 15.-16. nov. 

Ordinært møte - 

to-dagers 

m/fagtemaer 

Kvotejakt på gaupe i 2019, ev. omdisponeringer i 

budsjett mv.  

 

I tillegg må nemnda påregne flere møter knyttet til eventuelle påklagde vedtak eller nye 

vurderinger av tidligere vedtak.  

 

Saken legges fram uten nærmere innstilling.  
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Foreslått videre møteplan 2018 

 

Uke – dato(-er) Type møte Hovedtema 

Uke 12 - 20. mars Telefonmøte 

kl. 8.30 

Ev. vurdering av utvidet/fortsatt lisensfelling av ulv 

i 2017/2018 sesongen (ved utvidet 

lisensfellingsperiode). Bør skje før 1. april. 

Uke 20 - 16. mai Telefonmøte 

Kl. 8.30 

Betinga fellingstillatelser (brunbjørn, jerv, ulv og 

gaupe) 

Uke 25 - 19. juni Telefonmøte 

Kl. 8.30 

Lisensfelling av jerv og ulv 

Uke 33 - 17. august  Telefonmøte 

Kl. 8.30 

Lisensfelling av brunbjørn 

Uke 46 – 12.-13. 

november 

Ordinært møte - 

to-dagers 

m/fagtemaer – 

«lunsj til lunsj» 

(Vestfold) 

Kvotejakt på gaupe i 2019, ev. omdisponeringer i 

budsjett mv.  

 


