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Klima – og Miljødepartementet 
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0030 Oslo 
 
SAK 06/19, HØRING KNYTTET TIL ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN, 
ROVVILTFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM UTØVELSE AV JAKT, FELLING OG FANGST. 
 
Rovviltnemnda behandlet den 23. september høringsuttalelsen. Se vedlagt protokoll fra 
møtet. 
 
Flertallet i nemnda ønsket følgende endringer: 
 
Etablering av rovviltklagenemnd: 
 
Hvis klagenemnden opprettes, så bør det være uavhengige medlemmer. 
 
 
Endringer i antall forvaltningsregioner 
 
Rovviltnemda støtter at det opprettes større forvaltningsregioner for bedre oversikt og 
forvaltning av rovvilt. Det anbefales likevel 5 regioner, av hensyn til den folkevalgte 
forankringen. Det anbefales derfor en region bestående av Oslo, Viken og Innlandet. 
 
Nemda anbefaler at antallet nemndsmedlemmer økes til minst to fra hvert fylkesting. 
  
 
Felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av rovviltregioner 
 
Nemnda støtter departementets forslag samtidig som nemnda påpeker at det er uklart når 
nemndene har myndighet til å fatte vedtak i sin region. Det er også uklart om vedtakene skal 
fastsettes av nemndene i felleskap når bestandsmålet er nådd eller om det legges opp til at 
hver nemnd skal ha myndighet til å fastsette kvoter innenfor sin forvaltningsregion når det 
nasjonale bestandsmålet for regionen. Det er derfor behov for endringer i § 7 og eventuelt § 
6 angående når nemndene har myndighet, hvordan kvotefastsettelser skal 
håndteres/koordineres og hvordan det nasjonale bestandsmålet skal forvaltes av nemndene. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Solum (sign.) 
Leder av Rovviltnemnda i region 4 
  



 
Protokoll fra møte i rovviltnemnda i region 4  
23. september 2019 
 
 
Tid og sted:  
23. september 2019 kl.09:30-11:30, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens hus, Oslo 
 
Til stede fra nemnda: 
Øyvind Solum 
Per-Trygve Hoff  
Trygve E. Westgård 
Monica Carmen Gåsvatn 
Lise Hagen Rebbestad 
 
 
Møteleder: Øyvind Solum 
 
Forfall:  
Sunniva Holmås Eidsvoll 
Tonje Brenna 
 
Fra Fylkesmannen:  
Christian Hillmann, Sigurd Bakken, Olav Haaverstad 
 
 
 
Referent: Christian Hillmann 
************************************************************************** 
 
Ingen kommentar til innkalling. 
 
På møtet ble høringen knyttet til endringer i de overordnede rammene for 
rovviltforvaltningen behandlet. Sekretariatet kom ikke noen anbefaling til nemnda – men lå 
frem sin egen uttalelse til høringen for orientering.  
 
Ved gjennomgangen av høringsdokumentet, ble forslagene til endringer gått gjennom 
tematisk. Det ble videre satt frem egne forslag, og stemt under hvert tema.   
 
 
Orienteringssaker 
 
De to øvrige høringssakene som ligger ute;  1. Ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og 
om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften) og 2. Ny forskrift om 
utlegging av åte og fôring av vilt (åteforskriften) ble tatt til orientering.  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/endringer-rovviltforvaltningen/id2653571/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/endringer-rovviltforvaltningen/id2653571/
http://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-Viltforskrift-20197911/
http://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-Viltforskrift-20197911/
http://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-Viltforskrift-20197911/
http://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-Viltforskrift-20197911/
http://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-ateforskrift-20197914/
http://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-ateforskrift-20197914/
http://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-ateforskrift-20197914/
http://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-ateforskrift-20197914/


Fylkesmannens notat om disponering av økt ramme på FKT – budsjettet, ble også tatt til 
orientering. 
 
 
SAK 06/19, HØRING KNYTTET TIL ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN, 
ROVVILTFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM UTØVELSE AV JAKT, FELLING OG FANGST. 
 
 
1. Endringer i naturmangfoldloven §17 (nødverge) 
 
Forslag fremsatt fra Øyvind Solum:  
 
«Rovviltnemda har ingenting å bemerke til forslaget om endret bestemmelse knyttet til 
nødverge angående personer. Rovviltnemda er bekymret for at forslaget til endret 
nødvergebestemmelse knyttet til angrep på dyr skaper mer uklarhet, og kan åpne for at 
nødverge kan påberopes også der hvor det ikke er rimelig».  
 
Forslaget falt med 3 mot 2 stemmer. 
 
Forslag om ingen endring iht. departementets forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
 
2. Etablering av rovviltklagenemnd 
 
Forslag fremsatt fra Øyvind Solum: 
 
«Rovviltnemda er bekymret for at opprettelsen av en klagenemd kan føre til uklare politiske 
ansvarsforhold for gjeldende politikk og konsekvensene av den. Hvis det opprettes en 
uavhengig klagenemd støttes det at den bør bestå av fagpersoner». 
 
Forslaget falt med 3 mot 2 stemmer. 
 
Alle var enig om at hvis klagenemnden opprettes, så bør det være uavhengige medlemmer. 
 
 
3. Endringer i antall forvaltningsregioner 
 
Forslag fremsatt fra Trygve E. Westgård:  
 
1. «Viken og Oslo bør være en region», subsidiært 2. departementets forslag til 5. regioner. 
 
Forslag 1. falt med 4 mot en stemme. Forslag 2. vedtatt med 3. mot 2. stemmer. 
 
Forslag fremsatt fra Monica Carmen Gåsvatn: 
 
«Støtte departementets forslag til fire regioner» 
Forslaget falt med 2 mot 3 stemmer. 



 
Forslag fremsatt fra Øyvind Solum: 
 
«Rovviltnemda støtter at det opprettes større forvaltningsregioner for bedre oversikt og 
forvaltning av rovvilt. Det anbefales likevel 5 regioner, av hensyn til den folkevalgte 
forankringen. Vi anbefaler derfor en region bestående av Oslo, Viken og Innlandet». 
 
Forslaget vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
 
Nemndsmedlemmer 
 
Forslag fremsatt fra Øyvind Solum: 
 
«Nemda anbefaler at antallet nemndsmedlemmer økes til minst to fra hvert fylkesting». 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  
 
4. Felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av rovviltregioner 
 
Nemnda støtter departementets forslag samtidig som nemnda påpeker at det er uklart når 
nemndene har myndighet til å fatte vedtak i sin region. Det er også uklart om vedtakene skal 
fastsettes av nemndene i felleskap når bestandsmålet er nådd eller om det legges opp til at 
hver nemnd skal ha myndighet til å fastsette kvoter innenfor sin forvaltningsregion når det 
nasjonale bestandsmålet for regionen. Det er derfor behov for endringer i § 7 og eventuelt § 
6 angående når nemndene har myndighet, hvordan kvotefastsettelser skal 
håndteres/koordineres og hvordan det nasjonale bestandsmålet skal forvaltes av nemndene. 
 
 


