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Endringer i rovviltforskriften - Høringsuttalelse fra rovviltnemnda i 

region 5 

 
Vi viser til høringsbrev datert 3.11.2010 med forslag til endring i forskrift 18. mars 2005 

nr. 242 om forvaltning av rovvilt. Vedlagt følger rovviltnemnda i region 5 sin uttalelse til 

høringsforslaget. 
 

 

 

 
Med hilsen 

 

 
 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

 

 

 Vedlegg: Protokoll fra rovviltnemndas møte 3.12.2010 

 

 
  

Jørn Georg Berg e.f. Øyvind Gotehus 

miljøverndirektør rådgiver 
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Protokoll fra møte i Rovviltnemnda i Hedmark –  

3. desember 2010 
 

 

Tid og sted: 03.12.2010 kl 10.00 – 15.00. Statens Hus, Hamar. 
 

Til stede: 
 

Fra nemnda: 

Arnfinn Nergård, Gry Grønland, Jon Anders Mortensson, Gunhild Fundlid Brevig, Terje Hoffstad 

Forfall: Johnny R. Hult, Maj C. Stenersen Lund   

 

Fra Fylkesmannen:  

Jørn G. Berg, Hilde Smedstad, Ståle Sørensen 

 

Møteleder: Arnfinn Nergård 

 
Referent: Ståle Sørensen 
************************************************************************** 

 

 

Sak 11/2010: Kvotejakt på gaupe i Hedmark 2011  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 
1. Kvoten for jakt på gaupe i Hedmark i 2011 settes til 8 dyr, hvorav maksimalt 4 hunner over ett år. 

Familiegrupper av gaupe unntas fra kvotejakta. Forbudet mot jakt på familiegrupper kan oppheves av 

Fylkesmannen i løpet av mars. 

 

2. Det fastsettes 7 jaktregioner med følgende avgrensning: 

 

Region 1:  Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum og Åmot kommuner nord for rv. 25 og vest for 

Glomma 

Region 2:  Hamar og Løten kommuner sør for riksveg 25, Stange, Nord-Odal, de delene av Sør-

Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler kommuner som ligger vest for Glomma, 

samt Elverum kommune vest for Glomma og sør for riksveg 25 

Region 3:  Eidskog og de delene av Sør-Odal, Kongsvinger som ligger øst for Glomma 

Region 4:  Grue, Åsnes og Våler øst for Glomma 

Region 5:  Engerdal og Trysil kommune, samt de delene av Åmot og Elverum kommuner som 

ligger øst for Glomma 

Region 6:  Stor-Elvdal og Rendalen kommuner, samt Tynset kommune sør for Glomma 

Region 7:  Folldal, Alvdal, Tolga og Os kommuner, samt Tynset kommune nord for Glomma 
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3. Kvoten fordeles på jaktregionene på følgende måte, og med jaktstart som følger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rapportering og informasjonsplikt: 

Informasjonsplikt: Jeger plikter å holde seg jevnlig oppdatert gjennom dagen om status for kvotejakta 

i området. Jeger skal minimum ringe opplysningstelefonen om gaupejakt før jaktstart og mellom kl. 12 

og 13. 

Rapporteringsplikt: Felling av gaupe skal umiddelbart og innen 30 minutter meldes til Fylkesmannen 

på vakttelefonen, - tlf. nr. 970 29840.  

 

Behandling i nemnda: 

 

Rovviltnemnda mener med bakgrunn i foreliggende materiale at det er grunnlag for å øke kvoten. For 

å målrette kvotejakta sterkere mot uttak i områder med gaupeskader i beitesesongen legges det opp til 

differensiert jaktstart.  

 

Gry Grønland fremmet følgende forslag: 

Kvoten for jakt på gaupe i Hedmark i 2011 settes til 9 dyr, hvorav maksimalt 4 hunner over ett år. Det 

ekstra dyret legges til region 5, Trysil nord for rv 25 og Engerdal, med differensiert jaktstart. 

 

Forslaget fikk 5 stemmer og ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 
I. Bestandsmålsettingen for antall årlige ynglinger av gaupe i region 5 – Hedmark er 10 ynglinger. 

Gjennomsnittet av dokumenterte ynglinger av gaupe er 9,5 ynglinger for årene 2008-2010. 

Bestandsmålsettingen er dermed nådd, og rovviltnemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for 

jakt etter forskriften § 11, jf. § 7. 

 

II. Kvoten for jakt på gaupe i Hedmark i 2011 settes til 9 dyr, hvorav maksimalt 4 hunner over ett år. 

Familiegrupper av gaupe unntas fra kvotejakta. Forbudet mot jakt på familiegrupper kan oppheves av 

Fylkesmannen i løpet av mars. Nemnda vil se på kvoten på nytt hvis det etter gjennomført 

linjetaksering registreres vesentlig flere familiegrupper av gaupe enn det som er lagt til grunn i 

nemndas vedtak 

 

Det fastsettes 7 jaktregioner med følgende avgrensning: 

Region 1:  Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum og Åmot kommuner nord for rv. 25 og vest for 

Glomma 

Region 2:  Hamar og Løten kommuner sør for riksveg 25, Stange, Nord-Odal, de delene av Sør-

Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler kommuner som ligger vest for Glomma, 

samt Elverum kommune vest for Glomma og sør for riksveg 25 

Region 3:  Eidskog og de delene av Sør-Odal, Kongsvinger som ligger øst for Glomma 

Region 4:  Grue, Åsnes og Våler øst for Glomma 

Region 5:  Engerdal og Trysil kommune, samt de delene av Åmot og Elverum kommuner som 

ligger øst for Glomma 

Region Jakt fra 01.02-31.03 Jakt fra 15.02-31.03 Kvote 

1 Ringsaker Alle kommuner 2 

2 Stange Alle kommuner 1 

3 Alle kommuner Alle kommuner 1 

4 Grue Alle kommuner 1 

5 Trysil nord for Rv 25 Alle kommuner 1 

6 Alle kommuner Alle kommuner 1 

7 Alle kommuner Alle kommuner 1 
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Region 6:  Stor-Elvdal og Rendalen kommuner, samt Tynset kommune sør for Glomma 

Region 7:  Folldal, Alvdal, Tolga og Os kommuner, samt Tynset kommune nord for Glomma 

 

III. Kvoten fordeles på jaktregionene på følgende måte, og med jaktstart som følger: 

 

 

Region Jakt fra 01.02-

15.02 

Kvote Jakt fra 15.02-31.03 Kvote Total kvote 

 

1 Ringsaker 2 Alle kommuner 2* 2 

2 Stange 1 Alle kommuner 1* 1 

5 Engerdal, Trysil 

nord for rv 25 

1 Alle kommuner 2* 2 

*dersom det skytes dyr i område med framskutt jaktstart i perioden 01.02. – 14.02 skal disse trekkes 

fra på kvoten for regionen. 

 

Region Jakt fra 01.02-15.02 Jakt fra 15.02-31.03 Total kvote  

3 Ingen kommuner Alle kommuner 1  

4 Grue ø. Glomma Alle kommuner 1  

6 Alle kommuner Alle kommuner 1  

7 Alle kommuner Alle kommuner 1  

 

Begrunnelsen for å ha forsinket jaktstart i noen områder er ønsket om å målrette uttaket av gaupe i 

områder med mest skader. Differensiering av jaktstarten som foreslås er også motivert ut fra ønske om 

uttak der skadene er størst, gjennom å gi disse områdene noe bedre tid uten konkurranse om kvote fra 

områder med bedre jaktforhold. Differensiert jaktstart er også et virkemiddel for å hindre 

overavskyting. Rovviltnemnda viser for øvrig til saksframlegget. 

 

Begrunnelsen for å øke kvote fra 8 til 9 er hensynet til gaupejakt som konfliktdempende og 

forebyggende tiltak. Rovviltnemnda er av den oppfatning at gaupebestanden tåler en avskytning på 9 

dyr. I region 5 anser nemnda at det er et generelt høyt rovvilttrykk, regionen omfatter et stort 

geografisk område, og det er tamreindrift i regionen. Ut fra bestandstallene anser nemnda at kvoten i 

region 5 bør økes med 1 dyr. 

 

IV. Rapportering og informasjonsplikt: 

Informasjonsplikt: Jeger plikter å holde seg jevnlig oppdatert gjennom dagen om status for kvotejakta i 

området. Jeger skal minimum ringe opplysningstelefonen om gaupejakt før jaktstart og mellom kl. 12 

og 13. 

Rapporteringsplikt: Felling av gaupe skal umiddelbart og innen 30 minutter meldes til Fylkesmannen 

på vakttelefonen, - tlf. nr. 970 29840.  

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

naturens mangfold § 18 og § 77 jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av 

rovvilt § 11. Vedtaket kan innen 3 uker påklages til Miljøverndepartementet i henhold til 

forvaltningslovens bestemmelser. Eventuell klage sendes til Rovviltnemnda i Hedmark 

v/Fylkesmannen i Hedmark. 

 

Sak 12/2010: Lisensfelling av jerv i Hedmark i 2010/2011 – ny vurdering 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 
Rovviltnemnda i region 5 viser til den nasjonale målsettingen om 5 årlige ynglinger av 

jerv i Hedmark. Rovviltnemnda anser at jervebestanden ligger over det fastsatte 

nasjonale bestandsmålet, og at en har myndighet til å fatte vedtak om kvote for 
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lisensfelling, jf. Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18 og § 

77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt §§ 4, 7 og 10. 

 

Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 2 dyr, hvorav maksimalt 1 

hunndyr.  

 

Fellingsregionen omfatter Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og 

Nord-Odal kommuner, de deler av kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, 

Kongsvinger og Sør-Odal som ligger vest og nord for Glomma, samt de nordre deler av Rendalen og 

Engerdal kommuner og nordre deler av Stor-Elvdal kommune øst for Glomma. Sørgrensa for 

fellingsregionen gjennom Stor-Elvdal kommune øst for Glomma, Rendalen og Engerdal kommuner er 

følgende, beskrevet fra vest til øst: rv 30 fra Trønnes til Åkrestrømmen - rv 217 fra Åkrestrømmen til 

Isterfossen - rv 26 fra Isterfossen til Drevsjø - rv 218 fra Drevsjø til riksgrensa ved Lillebo. 

 

Perioden for felling av jerv på lisens i Hedmark fastsettes til 8.12.2010-15.2.2011. 

 

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest 

innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

 

 

Behandling i rovviltnemnda: 

 
Rovviltnemnda mener med bakgrunn i nye data om yngling av jerv i Hedmark 2010 at det er grunnlag 

for å øke kvoten for lisensfelling. Det har så langt blitt felt 5 dyr i fellingsregionen vest for Glomma 

samt nordlige områder. Nemnda anser derfor at det nå ikke er grunnlag for å differensiere mellom 

ulike regioner i fylket ved fastsetting av ny kvote for lisensfelling. Nemnda ble enig om at 

fellingsperioden bør starte 11.12.2010 

 

Gunhild Fundlid Brevig fremmet følgende forslag: 

Kvote for lisensfelling av jerv i Hedmark i 2010/2011 settes til 3 dyr, hvorav maksimalt 2 hunndyr. 

 

Forslaget fikk 5 stemmer og ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Rovviltnemnda i region 5 viser til den nasjonale målsettingen om 5 årlige ynglinger av 

jerv i Hedmark. Gjennomsnittet av dokumenterte ynglinger for jerv er 7,7 ynglinger for årene 2008-

2010. Rovviltnemnda anser at jervebestanden ligger over det fastsatte 

nasjonale bestandsmålet, og at den har myndighet til å fatte vedtak om kvote for 

lisensfelling, jf. Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18 og § 

77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt §§ 4, 7 og 10. 

 

Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 3 dyr, hvorav maksimalt 2 

hunndyr.  

 

Det har så langt blitt felt 5 dyr i fellingsregionen vest for Glomma samt nordlige områder. Nemnda 

anser derfor at det nå ikke er grunnlag for å differensiere mellom ulike regioner i fylket ved fastsetting 

av ny kvote for lisensfelling. Fellingsregionen omfatter hele Hedmark fylke. 

 

Perioden for felling av jerv på lisens i Hedmark fastsettes til 11.12.2010-15.2.2011. 

 

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest 

innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
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Sak 13/10  Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i region 5 

 

Sekretariatet la fram utkast til revidert forvaltningsplan for ny vurdering. 

 

Behandling i rovviltnemnda: 

 

Rovviltnemnda vil avvente videre arbeid med revidering av forvaltningsplanen i påvente av 

Stortingets kommende behandling av deler av rovviltpolitikken, herunder bestandstall.  

 

 

Vedtak: 

 

Rovviltnemnda avventer videre arbeid med revidering av forvaltningsplanen i påvente av 

Stortingets kommende behandling av deler av rovviltpolitikken, herunder bestandstall. 

 

 

 

Sak 14/10  Høring av endringer i forskrift om forvaltning av rovvilt § 9 om godtgjøring 

til kommunale fellingslag 

 

Sekretariatets vurdering: 

 

Forslaget til ordning for godtgjøring ved deltagelse i fellingsforsøk er i hovedsak godt. Det 

legges opp til en ordning som er betydelig enklere å forvalte og som er mer forutsigbar enn 

den forsøksordningen som ble avsluttet i 2009. Forslaget bygger i stor grad på de råd bl.a. 

arbeidsgruppa for effektivisering av forsøk skadefelling av rovvilt i Hedmark ga i sin rapport. 

 

Ordningen vil kunne bidra til effektiv gjennomføring av skadefellingsforsøk samtidig som den 

kan bidra til å beholde dyktige deltagere i fellingslagene. 

 

Vi stiller spørsmål ved kravet om at de som skal motta godtgjøring må være registrert som 

lisensjegere. Etter vårt syn er dette å blande vilkår for to ulike fellingsordninger uten at vi kan 

se at det blir noen ytterligere kvalitetssikring av de som deltar i skadefellingsforsøk ut over 

det som gjøres i dag. Medlemmer som oppnevnes av kommunen som deltagere på kommunalt 

eller interkommunalt fellingslag må ha betalt jegeravgift og bestått skyteprøve for 

inneværende jaktår. Det stilles i dag ingen ytterligere krav for å få lisens, og dette kravet 

virker dermed lite relevant. 

 

Forslåtte godtgjøring på kr 1000,- pr døgn virker å ligge på et fornuftig nivå og er en grei 

sum å forholde seg til for alle parter.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

Rovviltnemnda i region 5 – Hedmark slutter seg til sekretariatets vurderinger.  
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Behandling i rovviltnemnda: 

 

Rovviltnemnda er opptatt av at deltakelse i fellingslag for enkelte vil bety inntektstap som 

overstiger den foreslåtte satsen på 1000 kr pr dag. Etter diskusjoner ble nemnda enige om at 

satsen burde kunne økes til inntil 2000 kr pr dag etter dokumentasjon av tapte 

arbeidsinntekter. 

 

Vedtak: 

 

Forslaget til ordning for godtgjøring ved deltagelse i fellingsforsøk er i hovedsak godt. Det 

legges opp til en ordning som er betydelig enklere å forvalte og som er mer forutsigbar enn 

den forsøksordningen som ble avsluttet i 2009. Forslaget bygger i stor grad på de råd bl.a. 

arbeidsgruppa for effektivisering av forsøk skadefelling av rovvilt i Hedmark ga i sin rapport. 

 

Ordningen vil kunne bidra til effektiv gjennomføring av skadefellingsforsøk samtidig som 

den kan bidra til å beholde dyktige deltagere i fellingslagene. 

 

Vi stiller spørsmål ved kravet om at de som skal motta godtgjøring må være registrert som 

lisensjegere. Etter vårt syn er dette å blande vilkår for to ulike fellingsordninger uten at vi 

kan se at det blir noen ytterligere kvalitetssikring av de som deltar i skadefellingsforsøk ut 

over det som gjøres i dag. Medlemmer som oppnevnes av kommunen som deltagere på 

kommunalt eller interkommunalt fellingslag må ha betalt jegeravgift og bestått skyteprøve 

for inneværende jaktår. Det stilles i dag ingen ytterligere krav for å få lisens, og dette kravet 

virker dermed lite relevant. 

 
Forslåtte godtgjøring på kr 1000,- pr døgn virker å ligge på et fornuftig nivå og er en grei sum å 

forholde seg til for alle parter. I tillegg bør inntektstap inntil 2000 kr/dag kunne godtgjøres etter 

dokumentasjon. 

 

 

 

Orienteringssaker: 

 

Sekretariatet orienterte om forbruk av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak så 

langt i 2010. Det ligger an til at det blir stående igjen ca 3 millioner kroner i ubrukte midler. 

 

Sekretariatet orienterte om at det var mer krevende enn først antatt å få gjort en gjennomgang 

av arealbehov og økonomiske kostnader knyttet til bruk av hjemmebeite, og at sekretariatet 

derfor trolig vil fremme forslag om å nytte samme satsene som i 2010 når satser for 

hjemmebeite 2011 kommer opp til behandling i nemnda. 

 

Rovviltnemnda er opptatt av sammenhengen mellom stortingsmeldinga om rovvilt og 

landbruksmeldinga, og ber sekretariatet utforme utkast til brev til LMD og MD om 

muligheten for parallell behandling av de to meldingene med henblikk på å få god 

sammenheng mellom de to meldingene,  og den todelte målsettinga som basis for både 

landbrukspolitikken og rovviltforvaltningen. 
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Annet: 

 

Møteplan for 2011:  

 

Før fastsetting av møte i januar for region 5 vil en avvente tilbakemelding fra nemnda i region 

6 på aktuelle datoer for fellesmøte. Fellesmøtet vil bli avholødt på Røros, med kveldssamling 

dag 1, og ordinært møte dagen etter. Aktuelle datoer for fellesmøte som forelegges nemnda i 

region 6: 

 

10. – 11. januar 

20. – 21. januar 

 

Møteplan for rovviltnemnda i region 5 år 2011: 

 

6. januar : Telefonmøte klokka 09:30 – kan evt utgå hvis fellesmøte  m region 6 blir lagt til 

10/1-11/1. 

 

24. mars 

 

5. mai 

 

18. august 

 

1. desember 
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