
 

Møtereferat 

12. mars 2019 – Møte i rovviltnemnda i region 3 

Tilstede: Aud Hove, Trygve Brandrud, Kari-Anne Gjønnes, Ivar Vistekleiven 

Forfall: Mariann Isumhaugen (har ikke fått tak i vara) 

 

Sekretariat: Benedicte Broderstad, Sidsel Røhnebæk, Harald Klæbo (ref). 

Tilhørere: 

Pål Kjorstad (OSG), Else Hasvold (Mattilsynet), Rustastuen (Oppland Bonde- og Småbrukarlag), Ole Knut 

Steinset (SNO) 

 

Åpen post: 

Innlegg ved Pål Kjorstad; 

Ny leder OSG; Knut Evensen. Ny rovviltsansvarlig Jonny Mathisen, sekretær er fortsatt Pål Kjorstad. 

1/19 Vedtak om økt hunndyrkvote jerv av 16. januar.  

Vedtaket er påklagd av NOAH. Klagen er behandlet av nemnda pr. e-post. Videresendt til KLD for endelig 

avgjørelse. 

2/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Felles uttalelse fra rovviltnemndene som forklarer nemndenes arbeid må inn under referatsaker. For øvrig 

ingen merknader. 

3/19 Godkjenning av referat fra møtet 19. des 2018 

Ingen merknader 

 

4/19 Orienteringer 

Status lisensfelling ulv;  

Region 4/5 har gjort vedtak om tilleggskvote for ulv på 4 dyr, saken ligger i KLD til endelig avgjørelse etter 

klager på vedtaket. 

 

Det er felt 13 dyr i lisensfellingsperioden 2018-19 hittil. Det ble i tillegg felt en ulv i Rendalen den 12. mars. 

Totalavgang siden 31. mars 2018 er 24 ulver, der 2 dyr er i region 3/Oppland. 

 

Status lisensfelling jerv.  

Status for lisensfelling jerv (totalavgang i lisensfellingsperioden – kan derfor også inneholde ekstraordinære 

uttak i regi av Miljødirektoratet), med tilrådninger fra rovviltnemndene om ekstraordinære uttak: 

 

Region 3: felt 4 av 8 jerv 

Nemnda har tilrådd uttak Fron østside, Torddalen/Lesjaskog, Ringebu/Øyer 

Region 5: felt 22 av 22 jerv 

Nemnda har tilrådd uttak i Elgåa, Sålekinna, Hedmarksvidda sør. 

Region 6: felt 15 av 21 jerv 

Nemnda tilrådd uttak Oppdal kommune, Trollheimen/Innerdalen, områdene vest for E6, nord i Trøndelag, 

øvrige beiteprioriterte områder i forhold til jerv i regionen. 



Status kvotejakt gaupe: 

6 dyr er felt (totalkvoten fylt). Av de 6 er 3 ungdyr. 

Nemnda diskuterte ulike løsninger for å unngå jakt på familiegrupper, og at ungdyr blir felt. Slik uttaket er nå er 

halvparten av uttaket dyr som ikke har gjort skade. 

Vanskelig å kritisere jegere, det må gjøres en grundig vurdering av dette før neste kvotejakt. 

Oppsummering dialogmøte 16. januar 

Det vises til eget referat. 

Oppsummering av regionmøtene beitelag/kommuner:  

Nemnda oppfatter dette som gode møtepunkt. Neste møteserie i 2020 kan med fordel legges opp til flere 

forberedte innspill/innlegg fra lokalt hold, beitelag og kommuner. 

 

5/19 Status ekstraordinære uttak jerv/bestandsregistrering jerv 
Nemda har tidligere sendt denne tilrådningen til Miljødirektoratet: 
1. Fron østside (Frydalen, Østkjølen, Rondane) – beiteområder som ligger delvis utenfor og innenfor 
jervesonen. Vanskelig å få effekt av lisensfelling, ekstraordinært uttak i regi av Miljødirektoratet februar 2018 
ga tapsreduksjon i forhold til 2017, men fortsatt en god del tap, og nemnda ser for seg gjentagelse av 2017 hvis 
det ikke skjer et ekstraordinært uttak her. 
  
2. Skjåk/Lesja (Tordalen, Lesjaskog, mot Rauma/Nordal, Reinheimen, innenfor jervesonen) – høye og økende 
tap. Enkelt besetninger med over 100 dyr tapt. Et gunstig uttak på lisensfelling i Rauma, men tapsutviklingen og 
konfliktnivået, med gjentagende og høye tap for enkeltbrukere tilsier en anbefaling om ytterligere et uttak her. 
Nemnda har i sin beslutning om jervesonen, med forholdsvis stort areal, tatt høyde for at uttak kan skje i 
områder som opplever høye tap over år. 
  
3. Ringebu/Øyer – beiteprioritert område. Mange dyr registrert på DNA i 2017/18, 230 sau/lam erstattet som 
tap til jerv i 2018. Dette er høye tall til å være et beiteprioritert område. Gunstige uttak i lisensfellingen i 
2018/19, også på Hedmarksiden, men nemnda mener dette ikke er nok sett i forhold til bestands og 
tapsutvikling. 
 

Prioriteringen er satt opp med bakgrunn i tapstall av sau til jerv, samt manglende uttelling på ordinær 

lisensfelling der bare 4 av 8 dyr er felt. 

Sekretariatet ga en statusoppdatering på bestandsregisterigsarbeidet som Statens naturoppsyn nå 

gjennomfører (pr 12. mars). Det er påvist en yngling pr dato i Reinheimen. I tillegg er 3-4 interessante 

lokaliteter for tett oppfølgning. 

6/19 Budsjett FKT 

Sekretariatet la fram denne tilrådningen til budsjett med kommentarer (se også eget notat): 

1. Fylkesmannen mottok fra Miljødirektoratet 5.mars 2019 “Planleggingsramme for regionale 
rovviltnemnder 2019 - Førebyggjande og konfliktdempande tiltak (FKT) og drift.» Region 3/Oppland har 
fått ei ramme på kr 5 500 000 til forebyggende tiltak, kr. 350 000 til tjenestekjøp og kr. 550 000 til drift av 
nemnd og sekretariat. Til sammen kr. 6 400 000. Dette er kr. 500 000 mer til FKT og kr. 25 000 mer til 
drift av rovviltnemnda enn i 2018. Med utgangspunkt i dette er det satt opp forslag til FKT-budsjett på kr. 
5 850 000. 
 

2. Samlet ramme for alle 8 rovviltnemnder i 2018 er kr. 75 950 000. I 2018 var samlet ramme  
kr. 62 850 000. Oppland har fått økt sin ramme med kr. 500 000 og det samme har region 4/ Østfold og 

Akershus/Oslo. Region 6/Trøndelag og Møre og Romsdal, region 7/Nordland og region 8/Troms og 

Finnmark har fått økt ramme med kr. 1 000 000 og region 5/Hedmark har fått økt sin ramme med kr. 

3 000 000. Til drift av rovviltnemndene har samtlige nemnder fått en økning på 25 000. 



3. Søknadsfrist for FKT-midler i Oppland er satt til 1. mars. Per dato er det kommet inn i alt 41 søknader. 24 
kommuner (20 søknader) søker på vegne av de fleste beitelaga i fylket. I tillegg til søknadene fra 
kommunene/beitelaga er det 2 søknader fra enkeltforetak, 3 søknader fra beitelag/radiobjøllelag, 4 
søknader om kompetanseheving og 12 søknader om lokale Fou. 

 
4. Totalt er det søkt om kr. 7 422 740. Fra kommuner/beitelag og enkeltforetak er det omsøkte beløp kr. 

6 054 417, prosjekter/forskning kr. 1 135 690 og kompetanseheving kr. 232 500. I tillegg må 
rovviltnemnda sette av midler til akutte tiltak og til fellingsforsøk. 
 

5. På bakgrunn av ramme, søknader, tapstall, historikk og erfaringer er følgende budsjett foreslått. Endelig 
tildeling/prioritering vil Fylkesmannen gjøre etter forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot 
rovviltskader og konfliktdempende tiltak. 

 

Budsjettforslag 2018 

 
 
Kommentarer til budsjett: 
Budsjettet er overordnet, og flere av de omsøkte tiltakene må ved behandling vurderes i sammenheng. 
Fylkesmannen vil som tidligere behandle alle søknadene i løpet av mars/april.  

• Det er i budsjettet foreslått midler til kartleggingsprosjekter i områder med ukjente tapsårsaker.  

• Midler til tidlig sank er forslått i tråd med søknadene og fylkesmannen vil følge opp dette tiltaket 
med møter med kommuner/beitelag innenfor jervesona i august.  

• Midler til planlagt utvida tilsyn er noe redusert i forhold til tidligere 

• Om lag 35 % av budsjettramma er satt av til akutte tiltak og skadefellingsforsøk, blant annet med 
bakgrunn i erfaringer fra de siste år med ulv i beiteområder. Akutte tiltak kan være forsinket slipp, 
ekstraordinært tilsyn og tidlig sank. 

• Evt. ubrukte midler etter beitesesongen kan benyttes som tilleggsmidler til større søknader med 
tiltak som går over flere år.  

 

 

Vedtak: 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt, i tråd med saksframlegget. 

 

Forslag budsjett 2019

Tiltak forskrift Omsøkt 19 Budsjett 19 Ramme 19 Omsøkt 18 Budsjett 18 utbetalt 18 Ramme 18

Tidlig sank 5a 592 000 600 000 571 000 570 000 112 998

Utsatt slipp 5a 367 786

Planlagt tilsyn med kadaverhund 5b+6 2 262 000 500 000 2 352 000 530 000 740 605

Avklare tap med kadaverhund 5b+6 556 000 300 000 908 300 400 000 446 102

Akutt tilsyn v/skader 5a 426 000

Beredskapsareal 6 324 400 100 000 108 500 50 000 50 000

Lokale prosjekt avklare tap 6 781 790 700 000 986 300 500 000 310 000

Elektronisk overvåking 6 1 015 227 400 000 730 000

Annet 6 523 000 150 000 628 100 50 000 53 116

sum kommuner/beitelag/foretak 6 054 417 2 750 000 5 980 200 2 100 000 2 810 607 2 100 000

Kompetanseheving 6 232 500 200 000 171 120 100 000 251 915

Lokale Fou 6 1 135 690 700 000 1 463 420 1 050 000 957 447

Sum "prosjekter" 1 634 540 1 150 000 1 209 362 1 150 000

Akutte midler FMOP 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Skadefelling 1 000 000 900 000 974 277 900 000

Totalt omsøkt 7 422 607 5 850 000 5 850 000 7 614 740 5 350 000 4 994 246 5 350 000



Sak 7/19 Revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i region 3   

Leder av nemnda uttrykte i arbeidsmøte med sekretariatet den 27. februar ønske om en revisjon av 

forvaltningsplanen. Slik vi forstod oppdraget var det en oppdatering som var ønskelig, men at den nye 

oppdaterte planen skulle bli vedtatt av nemnda i desember 2019. Sonegrenser og justering av disse er ikke en 

del av oppdraget i denne omgang. 

Sekretariatet la fram dette som forslag (utsendt før møtet) den 12. mars: 

 

Det er kommune- og fylkestingsvalg høsten 2019. Ny rovviltnemnd vil være på plass fra ca 1.1.2020. 

Dersom avtroppende nemnd vedtar ny revidert forvaltningsplan, vil den nye rovviltnemnda overta den og 

måtte styre etter denne.  Sekretariatet mener det er fordeler og ulemper med dette: 

En fordel er at den gamle nemnda har høstet noen erfaringer den kan bygge inn i planen. 

Ulempe er at det kan oppleves som noe overstyrende for den nye nemnda å ha et førende dokument de ikke 

har et eierforhold til. Det kan bli krevende for nye nemndsmedlemmer å forsvare vanskelige avveininger den 

forrige nemnda har gjort. 

Det er en viss mulighet for at det allerede fra 2020 blir fastsatt en annen nemndsstruktur enn vi har i dag. I så 

tilfelle må ny nemnd uansett utarbeide ny forvaltningsplan for å tilpasses til eventuell ny regioninndeling. Det 

er varslet at en høring på dette kan komme allerede våren 2019, en vil da se hvordan departementet tenker 

rundt dette. 

Sekretariatet foreslår at nemnda utarbeider et arbeidsutkast der statistikk og datagrunnlag er oppdatert, samt 

at nye føringer og målsettinger som er kommet til etter 2012 er bygd inn og vises i dokumentet. Dette kan så 

være et grunnlag og arbeidsdokument for den nye nemnda, som i sin tur kan bestemme tempo og framdrift i 

en eventuell helrevisjon. 

Hovedpunkt fra diskusjonen: 

- Nemnda bør levere et gjennomarbeidet faktagrunnlag inn i den nye nemndsperioden,  

- viktig at nåværende nemnd får bygd inn sine erfaringer. Dette vil heller være til bistand for ny nemnd 

enn det er en ulempe. 

- Det er ikke aktuelt å se på sonegrenser i denne omgang. 

- Viktig at det er en oppdatert forvaltningsplan, som et skriftlig bidrag inn i en evt. ny framtidig større 

rovviltregion som f.eks vil omfatte hele Innlandet. 

- det bør lages en tidsplan for arbeidet 

Vedtak: 

Rovviltnemnda vil gjennomføre en revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 3 mht. en oppdatering av 

kunnskapsgrunnlaget, nye føringer mv. Revisjonen vil ikke omfatte endringer i soneringsgrenser for rovvilt- og 

beiteprioriterte områder. Nemnda ønsker å gjennomføre en høring på plandokumentet høsten 2019 og med et 

vedtak av revidert forvaltningsplan i det siste møtet i nemnda i 2019 (nov/des). Nemnda ber sekretariatet om å 

lage en tidsplan for arbeidet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

8/19 Eventuelt 

Nemnda hadde noen spørsmål i forhold til erstatningssaker på sau. Det ble gitt en overordnet orientering om 

prinsippene i praktiseringen av erstatningsforskriften. 

 


