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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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