
 

    
 

Møtereferat  
 
Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                                                        Dato: 24. august 2020 

Møtet innkalt av: Sekretariatet v/Fylkesmannen 

Møtedato og møtetid: 19. august 2020 fra kl. 12.00 – 14.15 

Møtested: Kommunehuset i Skjåk, Bismo 

Møteleder: Aud Hove 

Møtereferent: Sidsel Røhnebæk 

Deltakere: Medlemmer i rovviltnemnda: Aud Hove, Kari-Anne Jønnes, Hans 
Kristian Enge og Johannes Christian Wahl Gran. 
Anne-Marte Kolbjørnshus hadde meldt forfall og Erik Winter 
møtte som vararepresentant 
Fylkesmannen: Harald Klæbo, Benedicte Broderstad, Silje Bøe og 
Sidsel Røhnebæk.  

Tilhørere: Britt Helene Villand Lindheim og Knut Breden/Mattilsynet, Jonny 
Mathisen/Oppland Sau og Geit og Edel Kveen/ordfører i Skjåk 

 

 

Åpen post kl. 12.00 – 12.10 
Innlegg ved Jonny Mathisen/Oppland sau og Geit og ordfører i Skjåk 
 
Saksliste: 
33/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent. Erik Winther meldte 4 saker til eventuelt 
 
34/20 Godkjenning av referat fra møte 19. juni 2020 
Referatet godkjent 
 
35/20 Orienteringer  
Benedicte Broderstad orienterte om status for beitesesongen så langt, rovviltskader og fellingstillatelser  
 
Oversikt over skader dokumentert av SNO i Oppland per 18. august 2020 
Freda rovvilt Antall dok skader per 18.08.20 Kommuner 

Gaupe 9 Etnedal (4), Gran (2), Nor-Fron (2), Sør-Aurdal (1) 

Jerv 23 Dovre (5),Lesja (5), Skjåk (5), Nord-Fron (5), Sel (2), Lom (1) 

Ulv 22 (+11) Øyer (10), Ringebu (3), Sør-Fron (9+11) 

Bjørn 0  

Kongeørn 7 Øystre Slidre (3), Lesja (2), Lom (1), Nordre Land (1) 

Sum 61 (+11)  

 
 
Det er fra 10. mai og fram til 17. august er det behandlet 19 søknader om skadefellingstillatelser, 9 av 
disse gjelder jerv og 8 gjelder ulv. I løpet av denne perioden er en ulv felt i Kvam, Nord-Fron den 13. mai. 
Løyvd ramme for disse skadefellingstillatelsene er samlet kr. 977 000, og av dette utgjør kr. 677 000 ulv 
(70 %).  
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Avslagene på jerv er blant annet begrunnet med at det enten ikke er skader, men at jerv bare er 
observert (f.eks på viltkamera), at skadene er gamle, eller at det påviste skadeomfanget er begrenset. 
 
Korrespondanseoversikt 19. juni til 19. august 2020 

 Dato Fra Til Tema Til 

orien-

tering 

Utført/ 

besvart 

Til opp-

følging 

1 05.06.20 Skjåk kommune Miljødirektoratet Rovdyrforvaltning – tverråolitisk innspel frå 

Skjåk kommune 

x   

2 30.06.20 Miljø-direktoratet Rovviltnemnda i 

region 3 

Revidert forvaltningsplan for rovvilt i regio 

3/Oppland – uttalelse frå Miljødirektoratet 

  X 

3 02.07.20 Landbruks-

direktoratet 

Rovviltnemnda i 

region 3 

Uttalelse til forslag til forvaltningsplan for 

rovvilt i region 3 Oppland 

  x 

4 14.07.20 Miljø-direktoratet Skjåk kommune Svar på brev om forvaltning av jerv frå 

Skjåk kommune 

x   

5 28.07.20 Skjåk kommune Fylkesmannen i 

Innlandet 

Rovvilt – forvaltning og Stortingsvedtak   x 

6 17.08.20 KLD  Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for 

lisensfelling bjørn 

   

 
 
Tirsdag 11. august besøkte Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn Fåvang gjeterlag. Bakgrunn for 

besøket var et ønske fra KLD om å møte representanter for beitenæringa og være ramme for 

ministerens presentasjon av at tap av sau på utmarksbeite grunnet rovvilt går ned på nasjonalt nivå. 

Leder av rovviltnemnda, Aud Hove, var ikke invitert. Leder av rovviltnemnda mener det var uheldig, da 

det er viktig med dialog på alle nivå. 

Sidsel Røhnebæk orienterte kort om FKT/Økonomi. I budsjett vedtatt i mars 2020 var det satt av kr. 

1 000 000 til skadefelling og kr. 1 000 000 til akutte tiltak. Per dato er ramme for skadefelling tilnærmet 

brukt, mens det er brukt om lag kr 350 000 til akutte tiltak. Dette kan endre seg i løpet av de siste ukene 

med beitesesong.  

Vedtak: Orienteringene er tatt til etterretning 
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36/20 Lisensfellingskvote ulv 2020/2021 
Benedicte Broderstad orienterte fra utsendte sakspapirer. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda har jf §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften myndighet til å fastsette lisensfellingskvote for ulv i 
region 3 (Oppland). For hjemmelsgrunnlag vises det til naturmangfoldlovens § 18 b. 
 
Rovviltnemnda vedtar en kvote på 5 -fem - ulver i region 3 (Oppland) uten noen nærmere 
regioninndeling for 2020/2021. Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for 
lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det. Av hensyn til bestandssituasjonen og den genetiske 
variasjonen i bestanden, må en vurdere tiltak slik at en unngår at det felles et individ som stammer fra 
den finsk – russiske bestanden. 
 
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden 
skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. Bakgrunn, hjemmelsgrunnlag og begrunnelse går fram 
av saksframlegget fra sekretariatet. 
 
Aud Hove forslo å øke kvota fra 5 til 7 dyr, og det ble enstemmig vedtatt av rovviltnemnda. Nemnda 
viser til sekretariatets innstilling når det gjelder bakgrunn og begrunnelse for vedtaket. Avviket fra 
sekretariatets innstilling begrunnes med følgende: Rovviltnemnda viser til at det ikke er mål om 
ynglinger av ulv i region 3. I forhold til sekretariatets innstilling endrer nemnda lisensfellingskvoten fra 5 
til 7 dyr med begrunnelse at ulvebestanden fremdeles ligger godt over bestandsmålet i Norge når det 
gjelder antall ynglinger og for første gang ble det felt ulver under lisensfellinga i regionen for perioden 
2019/2020, 4 på en kvote av 5 der den ene ble felt på skadefelling. 
 
Region 3 har over flere år hatt et økende trykk av ulver, større tap av sau til ulv og de siste to 
beitesesongene har det vært mer eller mindre kontinuerlig skadefelling av ulv i store deler av 
regionen. Rovviltnemnda viser til Forvaltningsplan for region 3 – Oppland der det står under 6.2.4 Ulv 
under tiltak og lisensfelling at lisensfelling av ulv er skademotivert og skal benyttes for å begrense 
veksten og/eller utbredelsen av ulvebestanden 
 
Vedtak 
Rovviltnemnda har jf §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften myndighet til å fastsette lisensfellingskvote for 
ulv i region 3 (Oppland). For hjemmelsgrunnlag vises det til naturmangfoldlovens § 18 b. 
 
Rovviltnemnda vedtar en kvote på 7 - sju - ulv i region 3 (Oppland) uten noen nærmere 
regioninndeling for 2020/2021. 
 
Rovviltnemnda viser til at det ikke er mål om ynglinger av ulv i region 3. I forhold til sekretariatets 
innstilling endrer nemnda lisensfellingskvoten fra 5 til 7 dyr med begrunnelse at ulvebestanden 
fremdeles ligger godt over bestandsmålet i Norge når det gjelder antall ynglinger og for første gang ble 
det felt ulver under lisensfellinga i regionen for perioden 2019/2020, 4 på en kvote av 5 der den 
ene ble felt på skadefelling. 
 
Region 3 har over flere år hatt et økende trykk av ulver, større tap av sau til ulv og de siste to 
beitesesongene har det vært mer eller mindre kontinuerlig skadefelling av ulv i store deler av 
regionen. Rovviltnemnda viser til Forvaltningsplan for region 3 – Oppland der det står under 6.2.4 Ulv 
under tiltak og lisensfelling at lisensfelling av ulv er skademotivert og skal benyttes for å begrense 
veksten og/eller utbredelsen av ulvebestanden. 
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Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye 
opplysninger tilsier det. Av hensyn til bestandssituasjonen og den genetiske variasjonen i bestanden, 
må en vurdere tiltak slik at en at en ikke feller et individ som stammer fra den finsk – russiske 
bestanden. 
 
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 
fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. Bakgrunn, hjemmelsgrunnlag og 

begrunnelse går fram av saksframlegget fra sekretariatet. 
 
37/20 Uttalelser fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet til «Revidert forvaltningsplan for 
region 3». 
Harald Klæbo orienterte fra utsendt notat om hovedtrekk av innspill fra Miljødirektoratet og 
Landbruksdirektoratet. Nemnda diskuterte dette, og sekretariatet går gjennom forvaltningsplanen og 
gjør enkelte justeringer i henhold til innspill. Dokumentet legges fram på neste møte i oktober for 
endelig behandling, der endringer vises i dokumentet. Forvaltningsplanen bør rulleres hvert 4. år. 
 
Vedtak: Sekretariatet gjør justeringer i teksten etter innspill. 
 
38/20 Eventuelt 
Erik Winther presenterte følgende saker/problemstillinger, jf. notat 

• Bruk av helikopter til uttak av skadegjørende rovvilt når vedtak er fattet 

• Bruk av motorisert ferdsel til transport av personell og utstyr for utøvelse av effektiv utnyttelse 
av gitte tillatelser til uttak av skadegjørende individ av rovvilt. 

• Utvidelse/forlengelse av skadefellingstillatelser i tid – om kriterier 

• Arealfastsettelser for tillatelser for felling av skadegjørende individ av bjørn, ulv, jerv og gaupe. 
 
Winther spurte også sekretariatet om det kunne redegjøre for hva Stortinget sa om rovvilt i 
behandlingen av rapporten «Villrein og samfunn» på neste nemndsmøte. 
 
Sekretariatet vil i neste møte orientere om myndighetsforhold og regelverk rundt fellingstillatelse, med 
utgangspunkt i spørsmålene i notatet. 
 
Neste møte i rovviltnemnda blir fredag 16. oktober 2020 - Statens hus, Lillehammer  

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Rovviltnemndas studietur 19. og 20. august 2020 
I forbindelse med rovviltnemndas møte i Skjåk, gjennomførte rovviltnemnda en to-dagers studietur til 

Skjåk og Lesja, med blant annet møter på Billingen og Bjorliheimen. 

 

På Billingen seterpensjonat i Skjåk, 19. august kl. 16.30 -17.00, møtte 21 inviterte personer, blant annet 

ordfører i Skjåk og Lom, representanter fra landbruksforvaltningen i Skjåk og Lom, beitelagsledere fra 

Lom og Skjåk, SNO, Mattilsynet, rovviltnemnda i region 3 og FMIN. Tema var forvaltning av jerv og 

utfordringer for beitenæringa. 

 

Neste dag, 20. august kl. 12.15 -15.00 var det møte på Bjorliheimen i Lesja. Hovedhensikt var å møte 

rovviltnemnda i region 6 og kombinere dette treffet med orienteringer og erfaringsutveksling med 
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beitebrukere og landbruksforvaltning fra begge sider av fylkesgrense Innlandet og Møre og Romsdal. 

God deltakelse på møte, alt 46 personer, som representerte rovviltnemnda i region 3 og region 6, 

landbruksforvaltning fra Lesja, Rauma og Fjord, beitebrukere fra begge fylker, SNO, Mattilsynet og 

Fylkesmannen i Trøndelag, Møre og Romsdal og Innlandet, m.fl. 

  

Aud Hove ledet møte. Mange innlegg og stort engasjement rundt forvaltning av jerv og opprettholdelse 

av beitenæringa i ytterkantene av kommunene Lesja, Rauma og Fjord. Rovviltnemndene vil øke sitt 

samarbeid. 

 

 

 Studietur for rovviltnemnda i region 3 til Skjåk og Lesja 19. og 20. august 2020 
Tid Sted Tema Vi møter Googlemap 

19. aug     

Kl. 08.30 Lillehammer Avreise  185 km/2 t 35 
min 

Kl.11.30 Kommunehuset Skjåk Lunsj   

Kl. 12.00 Kommunehuset Skjåk Møte i rovviltnemnda    

Kl.14.30 Avreise frå Bismo     

Kl. 15.30 Lavo ved Billingen 
 
 

Kaffe og påsmurt 
Møte med beitenæringa i 
Skjåk og Lom- om tiltak og 
erfaringsutveksling, 
orientering fta SNO 

Landbruksforvaltningen i 
Skjåk og Lom, 
beitelagsledere Skjåk og 
Lom, Beitebrukere i Skjåk, 
Rovviltkontakt/SNO 

30 km/30 min 

Kl. 17.00 Billingen 
seterpensjonat 

Tur i nærområdet   

Kl. 19.00 Billingen 
seterpensjonat 

Middag og overnatting 
rovviltnemnda 

  

20. aug     

Kl. 08.15 Avreise Billingen    

Kl. 09.45 Preststulen/Vågå Små stopp  85 km/1 t 20 
min 

Kl. 10.45 Slådalen - Lesja Små stopp   35 km /45 min 

Kl. 11.15 Lesja -Bjorliheimen   40 km/30 min 

kl. 11.30 Bjorliheimen Lunsj   

Kl. 12.15 Bjorliheimen Presentasjon region 3 og 
region 6 m.fl 
Orientering om radiobjelle-
prosjekt lam i Lesja 
Orientering om beite-
ressurskartlegging i Lesja 
Orientering om tiltak og 
erfaringer i Lesja 
Orientering om tiltak og 
erfaringer i Rauma og Fjord 
Erfaringsutveksling region 3 
og region 6 

Rovviltnemnda i region 6, 
Lesja kommune, 
beitelagsledere i Lesja, 
Møte med landbruks-
forvaltning og 
beitebruker frå Rauma, 
Fjord og Molde  
Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, Fylkesmannen 
Trøndelag 

 

Kl. 15.00 Avreise Bjorli Alle hjem til sitt  210 km/3 t 

Kl. 18.00 Lillehammer    

 


