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Medlemmer av rovviltnemnda 

i rovviltregion 4 og 5 

  

  

  

  

  

INNKALLING TIL FELLES MØTE MELLOM ROVVILTNEMNDA I REGION 4 OG 

REGION 5 

Tidspunkt: 26. august, 10:00-12:00 
Sted:  Scandic hotell Lillestrøm, Stilverksveien 28, 2004 Lillestrøm (like ved stasjonen) 
Tilhørere på teams: Klikk her for å delta i møtet  
 
 

Jeg kaller med dette inn til felles møte mellom rovviltnemnda i region 4 og region 5. 

 

Orientering: 

- Siste nytt rundt bestandssituasjonen, SNO 

 

Saker: 

- Fellessak 3-22 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen sesongen 
2022-2023 

- Fellessak 4-22 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2023 

 

Gjennomføring av møtet: 

Møtet vil bli gjennomført fysisk, men med mulighet for å delta via Teams. Teams-lenke finner dere over 
og legges også ut på rovviltnemndenes hjemmesider. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZGE5OGQ2ZmEtNGIyNy00OWFhLWJiM2EtOGQ4MjRmZGU0NWZm%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25228a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ec6ce02d-ce55-46ce-95c1-4889eaf07e6c%2522%257d&data=05%7C01%7Cfmoachi%40statsforvalteren.no%7C9bd0589539fb4dadf0d808da805031cf%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637963379163123310%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=780UDIDdWV31ULBaluX6jIGGxZhcSJJD%2F56qq7NCzK4%3D&reserved=0


  Side: 2/2 

 

Det åpnes for innlegg fra organisasjoner ved oppstarten av møtet, inntil to minutter pr 
organisasjon. Innlegg må meldes sekretariatet via følgende epost adresse: fmoachi@statsforvalteren.no, 
innen 24. august.  

For at vi skal få gjennomført møtet på en effektiv måte, så ber jeg om at alternative innlegg sendes 
skriftlig til samtlige medlemmer samt til begge sekretariatene i forkant av møtet. Fortrinnsvis senest kl. 
19:00 dagen før møtet.  Husk at nye forslag til vedtak må begrunnes skriftlig.  

 

Vennlig hilsen  

 

Lise Hagen Rebbestad 
Leder i rovviltnemnda i region 4 
 
 
 
 
Vedlegg: 

▪ Fellessak 3-22 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen sesongen 
2022-2023 

▪ Fellessak 4-22 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2023 

▪ Vedlegg 1 - Faktagrunnlag om hjemmelsgrunnlag, revirer, husdyr, beitebruk og skadehistorikk 
 

▪ Vedlegg 2 - Bestandsovervåking av ulv vinteren 2021-2022 
 

▪ Vedlegg 3 - Beräkningar av beskattning av den Skandinaviske vargpopulationen 2023 
 

▪ Vedlegg 4 - Dom i Borgarting Lagmannsrett av 6. juli 2022. 
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