
 

    
 

Møtereferat  
 
Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                                                        Dato: 11. mai 2020.  

Møtet innkalt av: Sekretariatet v/Fylkesmannen 

Møtedato og møtetid: 8.mai 2020 fra kl. 10.00 – 11.45 

Møtested: Digitalt møte m/Teams 

Møteleder: Aud Hove 

Møtereferent: Sidsel Røhnebæk 

Deltakere: Medlemmer i rovviltnemnda: 
Aud Hove, Kari Anne Jønnes, Hans Kristian Enge, Anne-Marit 
Kolbjørnshus og Johannes Christian Wahl Gran.  
Fylkesmannen: Harald Klæbo, Benedicte Broderstad, Ståle 
Sørensen, Vebjørn Knarrum og Sidsel Røhnebæk.  

Tilhørere: Kristina Hegge/Oppland bondelag, Astrid Olstad/Oppland bonde- 
og småbrukarlag, Jonny Mathisen/OSG, Britt Helene Villand 
Lindheim/Mattilsynet, Tore Grønlien/NJFF-Oppland, Ole Knut 
Steinset og Esben Bøe/SNO 

 

På grunn av «Koronapandemien» ble møtet gjennomført digitalt/teams. Møte var åpent for tilhørere 

som hadde meldt fra om deltakelse til sekretariatet i forkant.   

 

Åpen post kl. 10.00 -10.15. 
Innlegg ved Kristina Hegge/Oppland Bondelag, Jonny Mathisen/Oppland Sau og Geit, Astrid 
Olstad/Oppland Bonde- og småbrukarlag og Britt Helene Lindheim/Mattilsynet 
 
Saksliste: 
15/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent 
 
16/20 Godkjenning av referat fra møte 19.mars 2020 
Referatet godkjent 
 
17/20 Orienteringer  
Status lisensfelling 
Det er per dato bare lisensfelling på ulv som foregår. Lisensfelling jerv ble avsluttet 15. februar og 8 jerv 
av en kvote på 10 ble felt. Kvotejakt gaupe ble avsluttet 31. mars og 8 dyr av en kvote på 9 dyr ble felt. 
Kvotejakta ble avsluttet da hunndyrkvota på 3 dyr var felt. 
 
Det er i løpet av vinteren 2020 felt tre ulv på lisensfelling i Oppland - 16. februar i Nordre Land, 18. april i 
Nord-Fron/Kvam og 2. mai i Søndre Land, og dette er første år med felling av ulv på lisenskvote i 
Oppland. Gjenværende kvote er på to dyr og lisensfellingsperioden varer fram til 31. mai 
 
Status rovviltbestander 
Status for rovviltartene vil bli behandlet under kvote for betinget skadefelling, og er omtalt i 
saksframleggene. Kongeørnbestanden i Oppland blir også systematisk overvåket. Statens 
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naturoppsyn/SNO har det formelle ansvaret, men får betydelig bidrag gjennom tilskudd rovviltnemnda 
har gitt et prosjekt som gjennomføres av Kistefos skogtjenester. 
 
Status beitenæringa 
Sidsel Røhnebæk orienterte kort om beitenæringa i Innlandet, om organisert beitebruk, tapstall og 
tapsutvikling i Innlandet og ulike FKT-tiltak i Oppland og Hedmark. 
 
Status forvaltningsplan og rovviltnemnda mandat 
Revidert forvaltningsplan for region 3/Oppland ble sendt til Miljødirektoratet tidlig i februar for uttalelse. 
Rovviltnemnda venter på tilbakemelding. På grunn av koronaepidemien har det ikke vært fysiske møter 
for de nye rovviltnemndene med gjennomgang av forvaltningsplan og mandat. For å bøte på dette, ble 
det arrangert webseminar 17. april for nemndene i region 2, 3, 4 og 5 med foredrag om «Det 
skandinaviske ulveforskingsprosjektet» ved Barbara Zimmermann/HINN og om «Regionale 
rovviltnemnder som forvaltningsorgan» ved Kjell Vidar Seljevoll/Miljødirektoratet. Sekretariatene fra 
Fylkesmannen i Innlandet og Oslo og Viken vil prøve å få til noen liknende webseminar om gaupe, jerv og 
bjørn i løpet av mai/juni, samt om nemndenes arbeidsoppgaver, myndighet og mandat. 
 

Korrespondanseoversikt 19. mars til 8. mai 2020 
 Dato Fra Til Tema Til 

orien-

tering 

Utført/ 

besvart 

Til opp-

følging 

1 13.03.20 Leder i 

rovviltnemnda 

/Aud Hove 

Miljødirektoratet Oppfordring til uttak av jerv i tapsutsatt 

område 

  x 

2 23.03.20 Miljødirektoratet Leder i 

rovviltnemnda/ 

Aud Hove 

Svar: oppfordring til uttak av jerv i 

tapsutsatt område 

  x 

3 25.03.20 Oppland bonde- 

og småbrukarlag 

Rovviltnemnda i 

region 3 

Digitale nemndsmøter og tilhørere x   

4 26.03.20 KLD Rovviltnemndene Møte med rovviltnemndene 20. april er 

avvlyst – ny dato for møte kommer seinere 

x   

5 27.03.20 Oppland Sau og 

Geit, Oppland 

bonde- og 

småbrukarlag, 

Oppland 

Bondelag 

Rovviltnemnda i 

region 3 og 5, FMIN 

Planlagt tidlig sank av sau x   

6 03.04.20 Fylkesmannen i 

Oslo og Viken 

Rovviltnemndene 

region 2, 3, 4 og 5 

Innkalling til Webseminar 17. april – 

«Skandulv/Det skandinaviske 

ulveforskningsprosjektet»/Barbara 

Zimmermann/HINN og «Regionale 

rovviltnemnder som 

forvaltningsorgan»/Kjell Vidar 

Seljevoll/Mdir 

x   

7 06.04.20 Zanete 

Andersone-Lilley 

Adresseliste Rapport fra jervemøte Østersund 3.-4. 

mars 2020 

x   

8 13.04.20 Nordre Land Sau 

og Geit 

Miljødirektoratet Anmodning om skadefelling av ulv -

forebyggende tiltak 

x   

9 19.04.20 Nordre Land sau 

og Geit 

FMIN og 

Miljødirektoratet 

Anmodning om bruk av løs på drevet 

halsende hund 

x   

10 24.04.20 KLD Alle KLD legger fram endringer i 

naturmangfoldloven – bl.a fra 8 til 6 

rovviltregioner/nemnder og egen 

klagenemnd 

x   



  Side: 3/9 

 

11 24.04.20 Nordre Land Sau 

og Geit 

Miljødirektoratet Klage på foreløpig svar på søknad om 

forebyggende skadefelling av ulv i Norde 

land kommune og tilliggende områder 

x   

12 29.04.20 Miljødirektoratet Rovviltnemnda i 

region 3/Aud Hove 

Orientering om hiuttak i 

Tjønnseterfjellet/Nord-Fron 

x   

13 29.04.20 Miljødirektoratet Adresseliste Kvote for betinget skadefelling ulv-mai 

2020 -hele landet 

x   

14 07.05.20 Oppland Sau og 

Geit, Oppland 

bonde- og 

småbrukarlag, 

Oppland 

Bondelag 

Rovviltnemnda i 

region 3 

Rovviltsituasjonen i region Oppland, 

Innlandet 

  x 

 

 

Beredskap FMIN sommer 2020 
Ståle Sørensen orienterte om Fylkesmannens rovviltberedskap. Vakttelefonen er bemannet alle dager 
fra kl. 08.00 -21.00 i perioden 15. mai til 15. september. Resten av året er telefonen bemannet kl. 08.00 -
18.00 på hverdager og fra kl. 10.00 -18.00 på lørdager, søndager og helligdager. Ordningen fra 2019 med 
et «ukesbrev» fra Fylkesmannen om hendelser i løpet av beitesesongen vil fortsette sommeren 2020. 
Som tidligere vil det bli sendt sms-varsel når det blir gitt tillatelse til skadefelling og når skadegjører er 
felt. Og det vil bli sendt sms-varsel ved (førstegangs)observasjon av ulv og/eller ved skader av ulv. 
Sekretariatet anbefaler nemndsmedlemmene å benytte seg av de etablerte systemene for informasjon 
for å holde seg oppdatert på rovviltfeltet, bl.a. en egen SMS-ordningen for lisensfelling ulv og kvotejakt 
gaupe. Her kan nemndsmedlemmene melde seg på. (Egen epost om dette er sendt til nemnds-
medlemmene i etterkant av møtet)  
 
Videre ble det orientert om at det nylig har vært 4 digitale møter med samtlige skadefellingsledere i 
Innlandet for felles informasjon og planlegging for aktuelle hendelser. 
 
Rovviltbrosjyre 2020 er under arbeid. 
 
18/20 Status bestandsregistrering jerv og ekstraordinære uttak av jerv  
Esben Bø/SNO orienterte om bestandsregistrering av jerv per dato. Det er nå dokumentert/antatt 7 
ynglinger av jerv i Oppland. 
 

Dato Kommune Status Kommentar 

5.mars 2020 Skjåk/Mysubytta Dokumentert  

27. mars 2020 Skjåk/Lordalen Dokumentert 2 valper drept - infanticid 

30. mars 2020 Skjåk/Lundadalen Dokumentert  

1. april 2020 Skjåk/Strynefjellet Dokumentert Ny lokalitet 

14. april 2020 Lom/Kjølen Antatt  

28. april 2020 Nord-Fron/Kvamsfjellet Dokumentert Hiuttak – 1 tispe og 4 valper 

4. mai 2020 Sør-Fron Antatt  

 
Tilsvarende er det dokumentert/antatt 5 ynglinger i Møre og Romsdal og 5 ynglinger i Hedmark. Flere av 
disse ynglingene er i grenseområdene mot Oppland (Stor-Elvdal og Surnadal). 
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SNO har i løpet av vinteren sendt inn 180 DNA-prøver av jerv (normalt 150 prøver). Det er fortsatt svært 
mye snø i fjellet, og det har vært mye vind og dårlig sikt. Flere ynglinger kan bli registrert. Krevende 
oppfølgingsarbeid. Nå flytter tispene ungene til nye lokaliteter. 
 
Leder i rovviltnemnda vil følge opp det høge antall av jerveynglinger og muligheter for hiuttak med 
telefonmøte med Miljødirektoratet sammen med ledere fra rovviltnemnda i region 5/Hedmark og region 
6/Trøndelag og Møre og Romsdal seinere på dagen 8. mai. 
 
19/20 Kvote for betinget skadefelling av jerv 1. juni 2020 -15. februar 2021 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 3 fatter vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv i 
region 3/Oppland på inntil 4 dyr. 
 

1. Om nemndas myndighet 

Rovviltnemnda i region 3 viser til at det regionale bestandsmålet på 4 ynglinger er nådd, og nemnda har 
følgelig myndighet til å åpne for skadefelling jerv i region 3. jf. §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften jf. § 18 b i 
naturmangfoldloven.  
 

2. Om størrelse på kvote 
For å forebygge betydelige skader på husdyr forårsaket av jerv anser rovviltnemnda at det er behov for 
en kvote for betinget skadefelling i region 3/Oppland.  Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige 
vitenskapelige kunnskapen om jerven bestandsstatus og -utvikling.  

Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte kvoten for skadefelling på 4 dyr 
ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller for stor samlet belastning. Forvaltningsplanen for rovvilt 
i region 3 Oppland vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle fellingstillatelser, jf. også 
rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9.  

Kari-Anne Jønnes foreslo å øke kvoten fra 4 til 6 jerv. Dette ble enstemmig vedtatt med følgende 
begrunnelse: Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om den foreslåtte kvoten for 
skadefelling, men øker den fra 4 til 6 dyr. Nemnda mener at dette ikke vil påføre bestanden irreversibel 
skade eller for stor samlet belastning siden jervebestanden i region 3 har ligget godt over bestandsmålet 
i flere år. Vi har områder i forvaltningsregionen som har et stort trykk fra jerv og som føre var prinsipp 
øker vi kvoten.  
 
Vedtak:  
Rovviltnemnda i region 3/Oppland vedtok enstemmig en kvote på 6 jerv for betinget skadefelling av 
jerv 1. juni 2020 – 15. februar 2021.  
 
1. Om nemndas myndighet 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det regionale bestandsmålet på 4 ynglinger er nådd, og nemnda 
har følgelig myndighet til å åpne for skadefelling jerv i region 3. jf. §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften jf. § 
18 b i naturmangfoldloven.  
 

2.  Om størrelse på kvote 
For å forebygge betydelige skader på husdyr forårsaket av jerv anser rovviltnemnda at det er behov 
for en kvote for betinget skadefelling i region 3/Oppland.  Nemnda har fått forelagt den siste 
tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om jervens bestandsstatus og -utvikling.  
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Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om den foreslåtte kvoten for skadefelling, men 
øker den fra 4 til 6 dyr. Nemnda mener at dette ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller for 
stor samlet belastning siden jervebestanden i region 3 har ligget godt over bestandsmålet i flere år. Vi 
har områder i forvaltningsregionen som har et stort trykk fra jerv og som føre var prinsipp øker vi 
kvoten.  
 
Forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 Oppland vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle 
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9.  
 
20/20 Kvote for betinget skadefelling av gaupe 1. juni 2020 -15. februar 2021 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 3 fatter vedtak om kvote for betinget skadefelling på gaupe 
i region 3/Oppland på ett dyr. 
 
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om 5 årlige ynglinger av gaupe i region 3/ Oppland. 
Nemnda anser at bestanden av gaupe ligger over det regionale bestandsmålet, og at nemnda har 
myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling av gaupe i 2020, jf. rovviltforskriften §§ 8, jf. også 
§§ 4 og 7.  
 
For å forebygge skader på husdyr og tamrein forårsaket av gaupe anser rovviltnemnda at det er behov 
for en kvote for betinget skadefelling i region 3. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige 
vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus og -utvikling i region 3.  
 
Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte skadefellingskvoten på en gaupe 
ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning.  
 
Forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle fellingstillatelser, 
jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9.  
 
Vedtak:  
Rovviltnemnda i region 3/Oppland vedtok enstemmig en kvote på 1 gaupe for betinget skadefelling av 
gaupe 1. juni 2020 – 15. februar 2021 
 
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om 5 årlige ynglinger av gaupe i region 3/ 
Oppland. Nemnda anser at bestanden av gaupe ligger over det regionale bestandsmålet, og at 
nemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling av gaupe i 2020, jf. 
rovviltforskriften §§ 8, jf. også §§ 4 og 7.  
 
For å forebygge skader på husdyr og tamrein forårsaket av gaupe anser rovviltnemnda at det er behov 
for en kvote for betinget skadefelling i region 3. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige 
vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus og -utvikling i region 3.  
 
Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte skadefellingskvoten på en 
gaupe ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning.  
 
Forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle 
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9.  
 
 
21/20 Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 3/Oppland i 2020 
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Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 3 fatter vedtak om samlet kvote for skadefelling og 
lisensfelling av brunbjørn i region 3/Oppland på inntil 3 dyr. 
 
1. Om nemndas myndighet 
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av brunbjørn i region 3, og nemnda har 
følgelig myndighet til å åpne for skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 3. jf. §§ 4, 7 og 10 i 
rovviltforskriften jf. § 18 b i naturmangfoldloven.  
 

2. Om størrelse på kvote 
For å forebygge betydelige skader på husdyr forårsaket av brunbjørn anser rovviltnemnda at det er 
behov for en kvote for betinget skadefelling i region 3 Oppland.  Nemnda har fått forelagt den siste 
tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om brunbjørnens bestandsstatus og -utvikling.  

Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte kvoten for skadefelling og 
lisensfelling på tre dyr ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller for stor samlet belastning 

Forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 Oppland vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle 
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9.  
 
Det fastsettes en kvote på tre brunbjørn for betinget skadefelling.  
 
Rovviltnemnda åpner for lisensfelling av brunbjørn på eventuell gjenværende skadefellingskvote til 
høsten. Nemnda anser at det maksimalt kan felles tre brunbjørner totalt ved skadefelling og lisensfelling 
i Oppland.  
 

3. Om lisensfellingsområde 
Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 Oppland. Hele fylket er ett fellingsområde. Eventuelle 
endringer av områdegrenser underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda. 
 

4. Om lisensfellingsperiode 
Lisensfellingsperioden fastsettes til perioden fra 21. august til 15. oktober 2020. 
 

5. Vilkår for deltakere i lisensfellingen 
Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under fellingsforsøk. 
Fylkesmannen oppretter en bjørnetelefon som gir jegeren opplysning om antall felte dyr og hvor mange 
dyr som gjenstår på kvoten. Jeger plikter også å registrere seg som bruker av Fylkesmannens løsning for 
SMS-varsling om status for lisensfellinga.  

6. Om felling av binne med unge(r) 
Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om å sette vilkår om at binne med unge(r) er unntatt fra 
lisensfelling. 

7.   Øvrige vilkår 
Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra en time før soloppgang til to timer før solnedgang.  

Vedtak:  
Rovviltnemnda vedtok enstemmig sekretariatets tilrådning om en samlet kvote for skadefelling og 
lisensfelling av brunbjørn i region 3/Oppland på inntil 3 dyr 
 
1. Om nemndas myndighet 
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Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av brunbjørn i region 3, og nemnda 
har følgelig myndighet til å åpne for skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 3. jf. §§ 4, 7 og 
10 i rovviltforskriften jf. § 18 b i naturmangfoldloven.  
 

2. Om størrelse på kvote 
For å forebygge betydelige skader på husdyr forårsaket av brunbjørn anser rovviltnemnda at det er 
behov for en kvote for betinget skadefelling i region 3 Oppland.  Nemnda har fått forelagt den siste 
tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om brunbjørnens bestandsstatus og -utvikling.  

Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte kvoten for skadefelling og 
lisensfelling på tre dyr ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller for stor samlet belastning 

Forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 Oppland vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle 
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9.  
 
Det fastsettes en kvote på tre brunbjørn for betinget skadefelling.  
 
Rovviltnemnda åpner for lisensfelling av brunbjørn på eventuell gjenværende skadefellingskvote til 
høsten. Nemnda anser at det maksimalt kan felles tre brunbjørner totalt ved skadefelling og 
lisensfelling i Oppland.  
 

3. Om lisensfellingsområde 
Det åpnes for lisensfelling på bjørn i hele region 3 Oppland. Hele fylket er ett fellingsområde. 
Eventuelle endringer av områdegrenser underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med 
leder av nemnda. 
 

4. Om lisensfellingsperiode 
Lisensfellingsperioden fastsettes til perioden fra 21. august til 15. oktober 2020. 
 

5. Vilkår for deltakere i lisensfellingen 
Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under 
fellingsforsøk. Fylkesmannen oppretter en bjørnetelefon som gir jegeren opplysning om antall felte 
dyr og hvor mange dyr som gjenstår på kvoten. Jeger plikter også å registrere seg som bruker av 
Fylkesmannens løsning for SMS-varsling om status for lisensfellinga.  

6. Om felling av binne med unge(r) 
Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om å sette vilkår om at binne med unge(r) er unntatt fra 
lisensfelling. 

7.   Øvrige vilkår 
Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra en time før soloppgang til to timer før solnedgang.  

2/20 Kvote for betinget skadefelling ulv 1. juni 2020 -15. februar 2021 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 3 fatter vedtak om en kvote for betinget skadefelling på 
inntil 4 ulv. 
 
1. Om nemndas myndighet  
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av ulv i region 3, og nemnda har følgelig 

myndighet til å åpne for skadefelling og lisensfelling av ulv i region 3. jf. §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften 

jf. § 18 b i naturmangfoldloven.  
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2. Kvote for betinget skadefelling  

Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr, tamrein 

eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. Kvoten for betinget skadefelling settes på 

et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte skadefellingssituasjoner. Ut fra den 

foreliggende dokumentasjon om bestandssituasjonen for ulv, basert på oppdatert kunnskap per 20. mars 

2020, og basert på erfaringer rundt skadesituasjoner med ulv tidligere år, finner rovviltnemndene at det 

bør fastsettes en kvote for betinget skadefelling på 4 ulver for å forebygge betydelige skader på husdyr 

og tamrein.  

Et uttak gjennom betinget skadefelling på inntil 4 ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens 

overlevelse.  

Det fastsettes en kvote på 4 ulver for betinget skadefelling i perioden 1. juni 2020 – 15. februar 2021.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 18 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009, jf. § 8 i 

forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005.  

Rovviltnemndene har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om 

ulvens bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemndene anser at det foreligger tilstrekkelig 

kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-var-prinsippet, jf. § 9, kommer derfor ikke 

til anvendelse. Nemndene anser at en kvote på 4 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet 

belastning, jf. § 10. Hensynet til differensiert forvaltning skal ligge til grunn for en tillatelse til 

skadefelling, jf. § 12. Nemndene anser at § 11 ikke er relevant i denne sammenheng.  

Kari-Anne Jønnes foreslo å øke kvoten fra 4 til 6 ulv. Dette ble enstemmig vedtatt med følgende 
begrunnelse: Rovviltnemnda ser et økende trykk av ulv i region 3 og endrer fra 4 til 6 dyr på 
skadefellingskvota. Ulvebestanden ligger fremdeles godt over bestandsmålet og for første gang er det 
felt ulver under lisensfellinga i regionen. Rovviltnemnda ønsker å være føre var i forhold til større 
ulveangrep om de skulle komme i en periode der rovviltnemndene ikke er så tilgjengelige. Rovviltnemnda 
har vedtatt en skadefellingskvote for ulv på 6 i to år.  
 
Vedtak: 
Rovviltnemnda i region 3/Oppland vedtok enstemmig en kvote på 6 ulv for betinget skadefelling av 
jerv 1. juni 2020 – 15. februar 2021.  
 
1. Om nemndas myndighet  
Rovviltnemnda i region 3 viser til at det ikke er mål om ynglinger av ulv i region 3, og nemnda har 

følgelig myndighet til å åpne for skadefelling og lisensfelling av ulv i region 3. jf. §§ 4, 7 og 10 i 

rovviltforskriften jf. § 18 b i naturmangfoldloven.  

2. Kvote for betinget skadefelling  

Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr, 
tamrein eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. Kvoten for betinget 
skadefelling settes på et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere akutte 
skadefellingssituasjoner. Ut fra den foreliggende dokumentasjon om bestandssituasjonen for ulv, 
basert på oppdatert kunnskap per 20. mars 2020, og basert på erfaringer rundt skadesituasjoner med 
ulv tidligere år, finner rovviltnemnda at det bør fastsettes en kvote for betinget skadefelling på 6 ulver 
for å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein.  
 
Rovviltnemnda ser et økende trykk av ulv i region 3 og endrer fra 4 til 6 dyr på skadefellings-kvota. 
Ulvebestanden ligger fremdeles godt over bestandsmålet og for første gang er det felt ulver under 
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lisensfellinga i regionen. Rovviltnemnda ønsker å være føre var i forhold til større ulveangrep om de 
skulle komme i en periode der rovviltnemndene ikke er så tilgjengelige. Rovviltnemnda har vedtatt en 
skadefellingskvote for ulv på 6 i to år.  
 
Et uttak gjennom betinget skadefelling på inntil 6 ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens 

overlevelse.  

Det fastsettes en kvote på 6 ulver for betinget skadefelling i perioden 1. juni 2020 – 15. februar 2021.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 18 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009, jf. § 8 i 

forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005.  

Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om 

ulvens bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig 

kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-var-prinsippet, jf. § 9, kommer derfor 

ikke til anvendelse. Nemnda anser at en kvote på 6 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet 

belastning, jf. § 10. Hensynet til differensiert forvaltning skal ligge til grunn for en tillatelse til 

skadefelling, jf. § 12. Nemnda anser at § 11 ikke er relevant i denne sammenheng.  

 
13/20 Årsplan og møtegodtgjørelse 
Forslag til årsplan ble lagt fram og rovviltnemnda vedtok følgende plan: 
  

1. Fredag 19 . juni – Møte i rovviltnemnda -  Kvote og område for lisensfelling av jerv i region 
3/Oppland 2020/2021 

2. Onsdag 19. august – torsdag 20. august – Møte i rovviltnemnda, samt tur – Lisensfellingskvote 
for ulv 2020/2021 i region 3/Oppland 

3. Fredag 16. oktober – Møte i rovviltnemnda – Kvote og område for kvotejakt på gaupe i Oppland i 
2021 

4. Fredag 11. desember – Møte i rovviltnemnda – evt. også dialogmøte 
 
Det ble i forkant av møtet orientert skriftlig om systemet for møtegodtgjørelse. 
 
14/20 Eventuelt 
Ingen saker 
 
Neste møte i rovviltnemnda blir fredag 19. juni – Statens hus, Lillehammer 


