
 

    
 

Møtereferat  
 
Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                                                        Dato: 22.juni 2020.  

Møtet innkalt av: Sekretariatet v/Fylkesmannen 

Møtedato og møtetid: 19. juni 2020 fra kl. 12.00 – 15.00 

Møtested: Statens hus, Lillehammer 

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 og Sidsel 
Røhnebæk.  

Tilhørere: Britt Helene Villand Lindheim/Mattilsynet, Ole Knut Steinset/SNO 
og Marthe Lang Ree/Sp 

Tilhørere via teams: Kristina Hegge/Oppland bondelag, Astrid Olstad/Oppland bonde- 
og småbrukarlag, Tore Grønlien/NJFF-Oppland, Esben Bøe/SNO 
og Jens Wollebæk/Ldir 

 

 

Åpen post kl. 12.00 – 12.15. 
Innlegg ved Kristina Hegge/Oppland Bondelag, Astrid Olstad/Oppland Bonde- og småbrukarlag, Ole Knut 
Steinseth/SNO og Tore Grønlien/NJFF-Oppland 
 
Saksliste: 
25/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent 
 
26/20 Godkjenning av referat fra møte 8. mai 2020 
Referatet godkjent 
 
27/20 Orienteringer  
Harald Klæbo orienterte om status rovvilt  
 
Oversikt frå Rovdata - Skadestatus sau og rein per 17. juni  – Tallene gjelder Innlandet – region 3 og 5 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Antall innmeldt og undersøkt 103 143 278 229 152 

Antall oppklart av SNO 61 78 207 191 110 

Bjørn 2 13 14 15 4 

Gaupe 13 4 2 13 13 

Jerv 5 5 5 1 0 

Kongeørn 12 14 11 16 9 

Ulv 5 0 115 92 34 

Sum freda rovvilt 27 38 147 137 60 
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Oversikt viser en nedgang fra 2019 til 2020 i antall kadaver undersøkt og antall oppklart. Som vanlig ved 
midten av juni er det flest skader forårsaket av gaupe og kongeørn. 
 
Det er relativt få ulveskader, og det er i løpet av våren tatt ut fire ulv i region 3/Oppland, tre på 
lisensfelling i henholdsvis Nordre Land, Nord-Fron og Søndre land og en ulv på skadefelling i Nord-Fron 
13. mai. Og det er felt tre ulv i region 5/Hedmark. Det er nylig dokumentert ulveskader i Øyer/Stor-Elvdal 
 
I Oppland er det dokumentert fem ynglinger av gaupe i 2019, fire av disse er utenfor gaupesona. Ny 
rapport fra Rovdata viser at bestandsmål på nasjonalt nivå er nådd for gaupe med 66,5 familiegrupper. 
Det er første gang siden 2011 at nasjonalt bestandsmål (65 ynglinger) er nådd. Oppland har i hele denne 
perioden vært på/over regionalt bestandsmål (5 ynglinger). 
 
 
Korrespondanseoversikt 8. mai til 19. juni 

 Dato Fra Til Tema Til 

orien-

tering 

Utført/ 

besvart 

Til opp-

følging 

1 08.05.20 Leder i 

rovviltnemnda i 

region 3,5 og 6 

Miljødirektoratet Telefonmøte/dialogmøte om jerv    x 

2 11.05.20 Ruralis m.fl Adresseliste Sluttrapport «Beiteressurser, rovdyr og 

lokalsamfunn 

x   

3 18.05.20 Fylkesmannen i 

Oslo og Viken 

Rovviltnemndene 

region 2, 3, 4 og 5 

Opplæring av nye rovviltnemnder 

Webinar om gaupe v/John Odden -

NINA og ulv v/Øystein Flagstad -

Rovdata 

x   

4 22.05.20 Sogn og 

Fjordane 

Bondelag 

Miljødirektoratet Førebyggjande uttak av jerveyngel i 

region 3/Oppland 

x   

5 29.05. 20 NOAH – for dyrs 

rettigheter 

Rovviltnemnda i 

region 3 

Klage på vedtak om kvote for 

lisensfelling av bjørn i Oppland i 2020 

  x 

6 03.06.20 FMIN Adresseliste Brosjyre «Rovvilt og beitesesongen 

2020 

x   

7 04.06.20 NJFF-Oppland Rovviltnemnda i 

region 3 

Sluttrapport fra NJFF-Oppland 

«Gauperegistrering 2019/2020»  

x   

8 16.06.20 NOAH-for dyrs 

rettigheter 

Adresseliste Oppfordring til bruk av forebygging 

framfor skadefelling 

x   

9 19.06.20 Fylkesmannen i 

Innlandet 

Rovviltnemndene 

region 3,5 og 6 

Webinar om jerv v/Øystein Flagstad-

Rovdata 

x   

 

Dette mangler i korrespondanselista:  

• Nemndsleder har sendt henvendelse til Miljødirektoratet ang. manglende uttalelse til revidert 

forvaltningsplan sendt februar 2020,  

• Stortingets behandlet 3. juni «Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i 

naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda) 

(Innst. 305 L (2019–2020), jf. Prop. 90 L (2019–2020)) 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-305l/
http://www.regjeringen.no/id/PRP201920200090000DDDEPIS
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Aud Hove orienterte fra Stortingets behandling av «Endringer i naturmangfoldsloven» 3. juni. Det vil 

fortsatt være 8 rovviltregioner og 8 rovviltnemnder i Norge, og det blir ikke opprettet en 

rovviltklagenemnd.  

Sidsel Røhnebæk orienterte om FKT/Økonomi. Per dato er tilnærmet alle FKT-søknader behandlet. Det 

er avsatt kr. 1 000 000 til skadefellingsforsøk, og per dato er gitt ei ramme på om lag kr. 250 000 som alle 

gjelder skadefelling av ulv. 

Nemnda forventer å få uttalelse på revidert forvaltningsplan fra Miljødirektoratet og Landbruks-

direktoratet før neste nemndsmøte i august. 

Vedtak: Orienteringene er tatt til etterretning 
 
 
28/20 Kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3/Oppland 2020/2021  
Harald Klæbo orienterte fra utsendte sakspapirer.  
 

Sekretariatets vurdering av kvote, jaktområder og vilkår for lisensjakt 
Ved vurdering av kvote for lisensjakt skal rovviltnemnda, ifølge kommentarene til rovviltforskriften § 7, 
gjøre en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling og sannsynliggjøre at bestanden 
etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. 
 
Bestanden av jerv nasjonalt ligger over det fastsatte bestandsmålet. I 2019 var det påvist 62 ynglinger, 
det nasjonale bestandsmålet er på 39 årlige ynglinger. Region 3 ligger også over det regionale 
bestandsmålet med et gjennomsnitt på 6 ynglinger de siste 3 år. Det er i inneværende år påvist 7 
ynglinger. Det regionale bestandsmålet er på 4 årlige ynglinger. Sekretariatet mener det er sannsynlig at 
vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen også i 2021. 
 
For jerv vurderes delbestanden i fylket som rimelig stabil. Antall ynglinger varierer naturlig nok fra år til 
år, men ut fra DNA er viser ikke individantallet de store endringene. En regner at ca 70 % av 
jerveindividene fanges opp gjennom DNA-funn det enkelte år. Det har vært en økt avgang av jerv siste 
jaktår (2019/20) i forhold til tidligere. Lisensfellingen i 2019/20 har gitt et tilfredsstillende resultat med 8 
felte jerver av en kvote på 10. Det er i tillegg foretatt et ekstraordninært hiuutak i Nord-Fron 2020. 
Sekretariatet viser til naturmangfoldloven sin vektlegging av kunnskapsgrunnlag og førevarprinsippet, jf. 
§§ 8 og 9, videre til pkt. 3.1 i rovviltforliket, samt til kjent avgang av jerv i Oppland de siste år. 
 
Ut ifra bestandsstørrelse og målsettingen om en forsiktig bestandsreduksjon er sekretariatet av den 
oppfatning at rovviltnemnda kan vedta en lisensfellingskvote på 10 jerv for region 3 Oppland for 
2020/21. De senere årene er bestandsmålet på 4 ynglinger nådd i jerveprioritert sone. Vi foreslår i likhet 
med nemndas vedtak i fjor å ikke ha hunndyrkvote i beiteprioritert område. 
 
Vi tilrår å dele inn fellingsområdene i tråd med den geografiske differensieringen gitt i forvaltnings-
planen, og fordele kvoten ut fra forvaltningsplanens føringer og bestandssituasjonen (figur 6): 
Lisensområde A: Jerveprioritert område jf. kart: 4 dyr/4 hunndyr 
Lisensområde B: Resten av fylket: 4 dyr 
2 tilleggsdyr som kan fordeles underveis i løpet av lisensfellingsperioden 
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Aud Hove foreslo å øke kvoten til 12 dyr/5 hundyr. Dette ble enstemmig vedtatt med følgende 
begrunnelse: Rovviltnemnda vil presisere at region 3 ligger godt over det regionale bestandsmålet med et 

gjennomsnitt på 6 ynglinger de siste 3 år. Region 3 har ligget langt over bestandsmålet over flere år nå. Det 

er i inneværende år påvist 7 ynglinger så langt og det regionale bestandsmålet er 4 årlige ynglinger. 

Nemnda ser ingen utfordringer med å oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen også i 

2021.  

 

Rovviltnemnda ser at det er strenge føringer for hvordan en yngling blir godkjent og det er store 

geografiske områder å innhente DNA fra. I region 3 ligger individtallet stabilt høyt og det har ikke vært 

store endringer over flere år. Man regner med at ca 70 % av jerveindividene fanges opp gjennom DNA-funn 

det enkelte år, og samtidig er det da ca 30 % som ikke fanges opp.  

Rovviltnemnda mener at utifra bestandsstørrelse over flere år og forholdsvis store tap til jerv innenfor flere 

områder har vi en målsetting om en større bestandsreduksjon det kommende året for å komme ned på 

bestandsmålet. Derfor vedtar vi en lisensfellingskvote på 12 jerv for region 3 Oppland for 2020/2021.  

 

Det er i jerveprioritert område et tak på 5 hunndyr, men i beiteprioritert område er det ingen 

begrensninger mellom hann- eller hunndyr 
 

Vedtak: Kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3 Oppland i 2020/2021 
Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i region 3 
/Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at jervebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte 
bestandsmålet for region 3 regnet ut fra gjennomsnitt i årene 2017-2019, og har ligget godt over 
bestandsmålet i flere år, jf. Oversikt av oktober 2019 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. 
Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i 
rovviltforskriften.  
Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 12 dyr, hvorav maksimalt 5 hunndyr 
(uavhengig av alder) innenfor jervesona. Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som 
samsvarer med den geografiske differensieringen i forvaltningsplanen:  
 
Lisensområde A - jerveprioritert: Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, 
videre langs RV51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. 
Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane 
nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: 5 dyr / 5 hunndyr. 
 
Lisensområde B - beiteprioritert: Resten av fylket: 5 dyr. 
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2 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles underveis i lisensfellingsperioden.  

Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i 

fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda.  

 
Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i forbindelse med lisensfellingen. (Jf. 
Forskriftens § 15, siste ledd). Dette gjelder informasjon om gjenværende kvote og mottak av 
meldinger om påskutte og felte dyr via telefonsvarer (Fylkesmannens rovvilttelefon).  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, 
første ledd, bokstav b og § 77, jf. Forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 
(rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1 og 3. Nemnda viser til sekretariatet sin innstilling når det gjelder 
bakgrunn og begrunnelse for vedtaket, men med følgende begrunnelse for å øke kvoten med 2 dyr i 
forhold til opprinnelig forslag til kvote:  
 
Rovviltnemnda vil presisere at region 3 ligger godt over det regionale bestandsmålet med et 
gjennomsnitt på 6 ynglinger de siste 3 år. Region 3 har ligget langt over bestandsmålet over flere år nå. 
Det er i inneværende år påvist 7 ynglinger så langt og det regionale bestandsmålet er 4 årlige 
ynglinger. Nemnda ser ingen utfordringer med å oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for 
regionen også i 2021.  
 
Rovviltnemnda ser at det er strenge føringer for hvordan en yngling blir godkjent og det er store 
geografiske områder å innhente DNA fra. I region 3 ligger individtallet stabilt høyt og det har ikke vært 
store endringer over flere år. Man regner med at ca 70 % av jerveindividene fanges opp gjennom DNA-
funn det enkelte år, og samtidig er det da ca 30 % som ikke fanges opp.  
Rovviltnemnda mener at utifra bestandsstørrelse over flere år og forholdsvis store tap til jerv innenfor 
flere områder har vi en målsetting om en større bestandsreduksjon det kommende året for å komme 
ned på bestandsmålet. Derfor vedtar vi en lisensfellingskvote på 12 jerv for region 3 Oppland for 
2020/2021.  
 
Det er i jerveprioritert område et tak på 5 hunndyr, men i beiteprioritert område er det ingen 
begrensninger mellom hann- eller hunndyr.  
 
 
29/20 Behandling av klage på vedtak om lisens- og skadefellingskvote for bjørn i region 3 
Harald Klæbo orienterte om klage fra NOAH på vedtak fra 8. mai om kvote for skadefelling og 
lisensfelling av bjørn i Oppland sommer og høst 2020.  
 
Sekretariatets innstilling: 
Rovviltnemnda legger til grunn at nemnda har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 
kunnskap for å fatte et gyldig vedtak om kvotens størrelse, jf. nml. §§ 8 og 10 jf. også fvl. § 17. 
Rovviltnemnda kan ikke se at det er innkommet nye opplysninger eller andre hensyn som ikke var 
kjent på vedtakstidspunktet. Vedtaket ansees også tilstrekkelig begrunnet. 
 
Klagen tas etter dette ikke til følge. Rovviltnemnda opprettholder sitt vedtak av 8.5.2020 i sak 21/20, 
og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33, 
fjerde ledd. 
 
Nemnda diskuterte sekretariatets innstilling til vedtak. Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
Johannes Wahl Gran støttet klager, de øvrige nemndsmedlemmene støttet sekretariatets innstilling 
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Vedtak: Rovviltnemnda legger til grunn at nemnda har hatt tilgang til den nødvendige og eksisterende 
kunnskap for å fatte et gyldig vedtak om kvotens størrelse, jf. nml. §§ 8 og 10 jf. også fvl. § 17. 
Rovviltnemnda kan ikke se at det er innkommet nye opplysninger eller andre hensyn som ikke var 
kjent på vedtakstidspunktet. Vedtaket ansees også tilstrekkelig begrunnet. 
 
30/20 Orientering fra Mattilsynet 
Britt Helene Villand Lindheim, fagrådgiver fra Mattilsynet, orienterte om Mattilsynets oppgaver mht. 
rovvilt, beitedyr og dyrevelferdsloven. Mattilsynet sender årlig en risikovurdering til LMD.  
 
31/20 Plan for møte med tur 19. og 20. august 
Rovviltnemnda ser for seg en tur til Lesja og Skjåk 19. og 20. august, gjerne med et treff av 
nemndsmedlemmer og sekretariat fra region 6. Sekretariatet skal skissere et opplegg. Og det tas 
forbehold om koronasituasjonen for gjennomføring. 
 
32/20 Eventuelt 
Ingen saker 
 
 

Neste møte i rovviltnemnda blir onsdag 19. august, sannsynligvis i Skjåk.  


