Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

13/1461-

22.12.2015

Oppnevning av medlemmer fra fylkestinget til rovviltnemnda i forvaltningsregion 5
etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Klima- og miljødepartementet har nå oppnevnt faste medlemmer og varamedlemmer
fra fylkestinget til rovviltnemnda i forvaltningsregion 5 (Hedmark). Departementet ber
fylkeskommunen om å gjøre oppnevningen og innholdet i dette brevet kjent for de
aktuelle representantene i fylket.
Det vises til brev fra Hedmark fylkeskommune av 2. november 2015. I brevet foreslås
kandidater til den regionale rovviltnemnda i forvaltningsregion 5, i tråd med brev 15. oktober
2015 fra Klima- og miljødepartementet. Forvaltningsregion 5 består av Hedmark fylke, og
rovviltnemnda i regionen skal bestå av fire representanter fra fylkestinget i Hedmark samt én
representant oppnevnt av Sametinget, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt 18. mars 2005 nr.
242 (rovviltforskriften) § 5.
I tråd med Stortingets behandling av St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, jf.
Innst. S. nr. 174 (2003-2004), skal det være åtte regionale rovviltnemnder som har et
hovedansvar for forvaltningen av rovvilt innenfor sin region. Nemndenes mandat, oppgaver,
ansvar, sammensetning og virketid følger av rovviltforskriften.
Rovviltnemnda er et statlig viltorgan som skal utøve Stortingets og regjeringens føringer i
rovviltpolitikken, og er underlagt Klima- og miljødepartementets instruksjons- og
organisasjonsmyndighet. Rovviltforvaltning er et svært krevende felt, og som medlem i en
rovviltnemnd og fylkespolitiker er det viktig å ha en bevisst rolleforståelse. Når man utøver
sin rolle som medlem av rovviltnemnden må hvert enkelt medlem holde seg innenfor
gjeldende rammer og føringer i rovviltpolitikken.
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Rovviltnemndene skal ha hovedansvaret for å iverksette tiltak i tråd med vedtatt nasjonal
rovviltpolitikk innenfor sin region. Rovviltnemnda skal arbeide innenfor rammene av
Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforlikene av 2004 og 20111 og den todelte
målsettingen om å sikre både levedyktige bestander av rovvilt og beitenæring i Norge. Den
tydelige soneforvaltningen innebærer blant annet at man fører en tydelig soneforvaltning som
skiller beitedyr og rovvilt i tid og rom.
I forbindelse med oppnevningen har departementet lagt vekt på likestillingslovens krav til
offentlige nemnder, krav om allmennpolitisk forankring gjennom at medlemmene har plass i
fylkesting/Oslo bystyre og plass i fylkesutvalget i de fylker som har slike, samt at nemndene
bør ha en viss politisk bredde.
Rovviltnemnda i forvaltningsregion 5:
Fylke
Hedmark

Fast medlem
Varamedlem
Arnfinn Nergård
Per Roar Bredvold
Reidar Åsgård
Mari Gjestvang
Berit Haveråen
Margrethe Skjærbæk
Eli Wathne
Terje Andreas Hoffstad
Ett fast medlem og ett varamedlem er oppnevnt av
Sametinget (sitter til 2017)

Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for fylkestinget og Sametinget.
Sittende medlemmer i rovviltnemndene skal fungere inntil nye nemnder er oppnevnt og har
konstituert seg. Nemnda skal selv velge leder. Midler til møtegodtgjøring, kost, losji og reise
vil bli dekket etter statens satser.
Sekretariatet for rovviltnemnda i forvaltningsregion 5 er Fylkesmannen i Hedmark.
Sekretariatet bes snarest mulig ta initiativ til å avholde et konstituerende møte hvor nemnda
blant annet skal velge leder. Dersom nemnda finner det formålstjenlig, kan det også velges en
nestleder.
Departementet vil i løpet av vinteren/våren 2016 arrangere et felles oppstartsmøte for faste
nemndsmedlemmer fra alle åtte forvaltningsregioner. I oppstartsmøtet vil de nye nemndene
bli gitt en innføring i rovviltforvaltningen av de ulike involverte aktørene, samt enkelte
føringer fra overordnet myndighet. I tillegg vil representanter fra berørte fylkesmenn delta,
samt representanter fra sentral forvaltning. En egen invitasjon om dette vil bli sendt ut på
nyåret 2016.
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