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Christian Hillmann

Medlemmer av rovviltnemnda
i rovviltregion 4 og 5

INNKALLING TIL FELLES MØTE MELLOM ROVVILTNEMNDA I REGION 4 OG
REGION 5
Tidspunkt:
Sted:
Tilhørere på teams:

12. september, 10:00-12:00
Scandic hotell Lillestrøm, Stilverksveien 28, 2004 Lillestrøm (like ved stasjonen)
Klikk her for å delta i møtet

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

Orientering:
-

Orientering fra kontakten med svenske myndigheter rundt uttak av grenserevir, nemndslederne

-

Eventuelt nytt siden siste møte, sekretariatet

Saker:
-

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

Gjennomføring av møtet:
Møtet vil bli gjennomført fysisk, og med mulighet for tilhørere til å følge møtet på teams.
Teams-lenke ligger over og på rovviltnemndenes hjemmesider.

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 4
c/o Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

E-postadresse: fmovpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no/ov/rovviltnemnder
Telefon, sekretariat: 69 24 70 00
Org.nr. 974 761 319

Besøksadresse, sekretariat:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Tordenskiolds gate 12

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 9. september.
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.
Etter det felles nemndsmøtet er avsluttet, vil region 4 samles til et kort nemndsmøte hvor kvote til
lisensjakt på jerv i region 4 skal vurderes.

Vennlig hilsen

Lise Hagen Rebbestad
Leder i rovviltnemnda i region 4

Vedlegg:
▪

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

