
 

    
 

Møtereferat  
 
Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                                                           Dato: 21. august 2019 

Møtet innkalt av: Sekretariatet v/Fylkesmannen 

Møtedato og møtetid: 21. august 2019 fra kl. 10.15 – 12.45 

Møtested: Statens Hus, Lillehammer 

Møteleder: Aud Hove 

Møtereferent: Sidsel Røhnebæk 

Deltakere: Medlemmer i rovviltnemnda: 
Aud Hove, Ivar Vistekleiven, Kari Anne Jønnes, Trygve Brandrud 
og Jytte Sonne (Mariann Isumhaugen kunne ikke møte). 
Fylkesmannen:  
Harald Klæbo, Benedicte Broderstad og Sidsel Røhnebæk 

Tilhørere: Kristina Hegge/Oppland bondelag, Jonny Mathisen/Oppland 
Sau og Geit, Astrid Olstad og Bjørn Rustadstuen/Oppland 
Bonde- og småbrukarlag, Else Hasvold/Mattilsynet og Ole Knut 
Steinset/SNO  

 

 

Åpen post kl. 10.00 -10.15 
Innlegg ved Kristina Hegge (OBL) og Jonny Mathisen (OSG)  
 

Saksliste: 
27/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
28/19 Godkjenning av referat fra møte 14. juni og 8. august 2019 
Referatene er godkjent 
 
29/19 Orienteringer 
Harald Klæbo orienterte om bestandsstatus og skadesituasjon. 
Det er per dato registrert 8 ynglinger av jerv i Oppland. 2 i Lom, 2 i Lesja, 1 i Skjåk, 1 i Dovre, 1 i Nord-
Fron og en i Øyer.  Det er per dato registrert 37 jerveynglinger i Sør- Norge, mens bestandsmål er 15. 
 
Oversikt over dokumenterte/antatte ynglinger av jerv 2019. 
(Tabellen nedenfor er ikke gjennomgått i møtet, men er lagt til for orientering) 

Antall 
ynglinger 

Dokumenterte ynglinger 
per 20. august 

Bestands-
mål jerv 

Kommentar 

Region 1 0 0  

Region 2 0 0  

Region 3 8 4 Siste yngling dok. 25. 07/Viltkamera i Kvamsfjell 

Region 4 0 0  

Region 5 12 5  

Region 6 17 10  

Region 7 11 10  

Region 8 14 10  

Sum Norge 62 39  
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Gaupe. 
Det er i 2019 registrert 7 familiegrupper med gaupe i Oppland  
 
Oversikt over antall familiegrupper med gaupe registrert i 2019  

(Tabellen nedenfor er ikke gjennomgått i møtet, men er lagt til for orientering) 
Antall 
ynglinger 

Antall familiegrupper Bestandsmål 
gaupe 

Kommentar 

Region 1 0 0  

Region 2 15 12 Over bestandsmål 

Region 3 7 5 Over bestandsmål 

Region 4 1 6 Under bestandsmål 

Region 5 6 10 Under bestandsmål 

Region 6 15,5 12  

Region 7 5,5 10  

Region 8 5 10  

Sum Norge 55 65  

 
Skadesituasjon 
Det er per 20. august innmeldt til SNO 249 skader, og av disse er 51 dokumentert/antatt fredet rovvilt. 
Dette er en markert nedgang sammenlignet med tidligere år. Per 20. august i 2018 var det innmeldt 380 
skader. 
  
Rovviltskader dokumentert/antatt per 20. august de siste 5 år. 
(Tabellen nedenfor er ikke gjennomgått i møtet, men er lagt til for orientering) 

 Jerv Gaupe Bjørn Ulv Kongeørn Sum 

2019 18 13 2 1 17 51 

2018 14 9 16 45 14 98 

2017 31 35 14 294 16 390 

2016 43 16 47 36 6 148 

2015 106 24 16 67 19 232 

 
De dokumenterte skadene grunnet jerv er hovedsakelig i Skjåk, Lom, Lesja og Nord-Fron. Det er dialog 
rundt akutt tidligsank i enkelte beitelag/beiteområder der det er tap nå. 
 
Det er få meldte tap/dokumenterte tap til gaupe i prioritert gaupesone, men flere dokumenterte tap i 
Nord-Fron og Sel.  
 
Det har per dato vært få skader grunnet bjørn i sommer. En bjørn er felt i Stor-Elvdal. 
 
Det har per dato vært minimalt med skader grunnet streifulv i Oppland sommeren 2019. 
 
Omfang av dokumentert tap til kongeørn er som tidligere år. Det er dokumentert fra store deler i fylket, 
men med en overvekt i Midt-Gudbrandsdalen. 
 
Skadefellingstillatelser sommer 2019 
(Tabellen nedenfor er ikke gjennomgått i møtet, men er lagt til for orientering) 

 Art Område Varighet Felling 

1 Ulv Nannestad, Hadeland m.m*   

2 Ulv Sør-Aurdal 2. juli – 8. juli  
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3 Jerv Ringebu, Sør- og Nord-Fron 2. juli – 8. juli  

4 Gaupe Ringebu, Sør- og Nord-Fron 7. juli – 12. juli  

5 Bjørn Stor-Elvdal og Ringebu 10. juli – 17. juli  

6 Gaupe Nord-Fron og Sel/vestside 11. juli – 18. juli  

7 Ulv Sør-Aurdal 20. juli – 29. juli  

8 Jerv Skjåk 23. juli – 30. juli  

9 Jerv Ringebu, Sør- og Nord-Fron 24. juli – 30. juli  

10 Gaupe Nord-Fron og Sel/vestside 25. juli -1. august  

11 Jerv  Skjåk 2. august – 6. august  

12 Jerv Skjåk 6. august – 9. august  

13 Jerv Skjåk, Lom og Vågå 18. august – 26. august  

14 Jerv Ringebu, Sør- og Nord-Fron 14.august – 21. august  

15 Gaupe Nord-Fron og Sel 20. august – 27. august  
*Skadefelling m.m. administrert fra Akershus/Viken 

 
Det har vært relativt få skadefellingsforsøk i Oppland i sommer, og ingen dyr er felt på skadefelling per 
dato sommeren 2019 i Oppland. Det er totalt gitt 15 løyver til betinget skadefelling i 2019, flere av disse 
er forlengelser av tidligere tillatelser. To jerv er felt på skadefelling i Hedmark/Sølendalen. 
 
Korrespondanse fra 14. juni til 21. august 

 Dato Fra Til Tema Til 
orien-
tering 

Utført/b
esvart 

Til opp-
følging 

1 18.06.19 Riksrevisjonen Adresseliste Riksrevisjonens undersøkelse av 
rovviltforvaltningen 

x   

2 19. 06.19 Miljø-direktoratet Nordre Land, Lesja 
og Dovre 
kommune, faglaga i 
land-bruket i 
Oppland 

Avslag på søknader om ekstraordinære 
uttak av jerv i region 3/Oppland i 2019 

x   

3 24.06.19 Oppland Sau og 
Geit, Oppland 
bondelag og 
Oppland Bonde- 
og småbrukarlag 

Rovviltnemnda i 
region 3 

Jerv i beiteprioriterte områder   x  

4 12.07.19 Rovviltnemnda i 
region 3 

KLD og 
miljødirektoratet 

Rovviltnemnda i region 3 – nytt vedtak om 
lisensfellingskvote på jerv 2019/2020 

 x  

5 05.08.19 Fylkesmannen i 
Innlandet 

Adresseliste Beredskapsplan for rovvilthendelser i 
Innlandet 

x   

6 12.08.19 Rovviltnemnda i 
region 3 

Rovviltnemnda i 
region 5 

Rovviltnemnda i region 3 inviterer 
rovviltnemnda i region 5 til felles møte 12. 
september 

  x 

7 19.08.19 Rovviltnemnda i 
region 3 

Oppland Sau og 
Geit v/Jonny 
Mathisen 

Klage på vedtak om jervekvote    

 
Kommentarer til korrespondansen: 

1. Klage fra Oppland Sau og Geit er kommet inn etter klagefristen på tre uker gikk ut.  
2. Positivt med «Beredskapsplan for rovvilthendelser i Innlandet».  

 
 
FKT/Økonomi 
Fylkesmannen mottok fra Miljødirektoratet 5. mars 2019 planleggingsramme for regionale 
rovviltnemnder 2019. Region 3/Oppland fikk 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.  
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I løpet av mai og juni ble tilnærmet alle søknader, om lag 40, om FKT-midler, behandlet og besvart med 
bakgrunn i vedtatt budsjett fra 12. mars 2019.  
 

Overslag forbruk per 21. aug. 2019      
Tiltak Forskrift Omsøkt 19 Budsjett 19 Tildelt 19 Rest 21.08 

Tidlig sank 5a 592 000 600 000 410 000   

Utsatt slipp 5a         

Planlagt tilsyn med kadaverhund 5b+6 2 262 000 500 000 668 000   

Avklare tap med kadaverhund 5b+6 556 000 300 000 322 000   

Akutt tilsyn v/skader 5a         

Beredskapsareal 6 324 400 100 000 95 000   

Lokale prosjekt avklare tap 6 781 790 700 000 710 000   

Elektronisk overvåking 6 1 015 227 400 000 425 000   

Annet  6 523 000 150 000 110 000   

sum kommuner/beitelag/foretak   6 054 417 2 750 000 2 740 000 10 000 

            

Kompetanseheving 6 232 500 200 000 200 000   

Lokale Fou* 6 1 135 690 700 000 700 000   

Sum "prosjekter"   1 368 190  900 000  900 000    

Akutte midler FMIN**     1 200 000 245 500 954 500 

Skadefelling*     1 000 000 310 000 690 000 

Rest       1 654 500 1 654 500 

Totalt omsøkt   7 422 607 5 850 000 5 850 000   

 
Nemnda drøftet orienteringene, blant annet hva som er årsak til at tapene i Oppland går ned, og ønsker 
å se nærmere på det.  
 
Vedtak: Brev og orienteringer tas til etterretning 
 
30/19 Lisensfellingskvote for ulv 2019/2020 i region 3/Oppland 
Harald Klæbo orienterte fra utsendt notat og sekretariatets forslag til vedtak, samt om 
lisensfellingsvedtak i Hedmark. 
 

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 3 – tre - ulv i region 3 (Oppland) uten noen nærmere regioninndeling 
for 2019/2020. 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.  
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Kari Anne Jønnes forslo å øke kvota fra 3 til 5 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 3 
til 5 dyr med begrunnelse at ulvebestanden fremdeles er over bestandsmålet i Norge når det gjelder 
antall ynglinger.  
 
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 - ulv i region 3 (Oppland) uten noen nærmere 
regioninndeling for 2019/2020. Rovviltnemnda viser til at det ikke er mål om ynglinger av ulv i region 
3. I forhold til sekretariatets innstilling endrer nemnda lisensfellingskvoten fra 3 til 5 dyr med 
begrunnelse at ulvebestanden fremdeles er over bestandsmålet i Norge når det gjelder antall 
ynglinger.  
 
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.  

 
31/19 Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland 
Harald Klæbo orienterte fra utsendt forslag til revidert plan. På forrige nemndsmøte, 14. juni, ble 
endringer i et utsendt arbeidsutkast godkjent. Nemnda vil ha et arbeidsmøte for å gå nøye gjennom 
planen med strategi og prioriteringer. Disse tema ble diskutert: 

• Økende aktivitet av innvandrende ulv – se på tall fra siste 20 år 

• Utviklingsprosjekter – mot beitedyr, mot bestandsovervåking, mot lisensfelling m.m. 

• Soneforvaltning/byrdefordeling – Oppland har store soner og mange ynglinger og må ha uttak 
innenfor sone for å kunne bestandsregulere 

• Sonegrenser – spesielt i Midt-Gudbrandsdalen 

• Kvoter for lisensfelling jerv og resultater  

• FKT-tiltak og styring av FKT-midler 

• Tapstall i beitenæringa 

• Tamrein/villrein 
 
I følgje framdriftsplan skulle nemnda vedta høringsdokumentet den 21. august slik at dokumentet skulle 
ut på høring med frist 10. oktober. Dette blir nå forskjøvet noen uker. Nemnda møtes til arbeidsmøte 9. 
september fra kl. 12.00 -16.00.  
 
Vedtak: Rovviltnemnda møtes til arbeidsmøte 9. september. 
  
32/19 Høringer fra Klima- og miljødepartementet – forberede fellesmøte med region 5/Hedmark 12. 
september 
Rovviltnemnda i region 5/Hedmark er invitert til fellesmøte med rovviltnemnda i region 3/Oppland 12. 
september kl. 12.00 -15.00 med følgende agenda: 
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• Velkommen og presentasjon 

• Kort fra FMIN/sekretariat om status/erfaringer med harmonisering av rovviltforvaltning og beitenæring i 
Innlandet 

• Høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet – «Forslag til endringer i naturmangfoldsloven, 
rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst».  Et av endringsforslagene er færre 
rovviltregioner som en konsekvens av endring fra 19 fylker til 11 regioner. Det blir foreslått å gå fra dagens 
8 rovviltregioner til 4 eller 5. Region 3/Oppland og region 5/Hedmark er foreslått som enten sammenslått 
til Innlandet og Viken, evt. sammenslått til Innlandet, Viken, Vestfold, Telemark og Agder. 

• Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen – 18. juni 2019 

• Erfaringsutveksling og oppsummering 

 
Rovviltnemnda i region 3 møtes kl. 11.00 for å forberede fellesmøtet.  
 
33/19 Eventuelt 

• Spørsmål og avklaring rundt SNOs rolle ved når og hvor bistand ved skadefelling 
 

 
Arbeidsmøter 9. september og 12. september 
 
 
Neste ordinære nemndsmøte blir 17. oktober 2019 kl. 10.00 -13.00, Statens Hus, Lillehammer  
 


