
  

  

  

 

 

PROTOKOLL FOR MØTE 13. august 2020 

 

Møtested: Digitalt møte (Teams) 

Møtetid: Torsdag 13.08.2020 kl. 10.00 – 11.00 

Møtets varighet: 1 time 

Forberedelsestid: 2 timer  

  

Deltakere:   

Rovviltnemnda, faste medlemmer: 

Rune Hogsnes 

Ståle Sørensen  

Margit Dale   

Terje Riis-Johansen  

Maja Foss Five  

   

Sekretariatet (Fylkesmannen i Oslo og Viken): 

Olav T. Haaverstad - Klima- og miljøvernavdelingen 

Ellen Lien - Klima- og miljøvernavdelingen 

Sigurd Bakken – Klima- og miljøvernavdelingen 

 

Andre: 

Per Kjetil Omholt, Fylkesmannen i Agder 

Reidar Tveiten, Fylkesmannen i Agder     

Mona Olsrød, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark        

Britt Helene Villand Lindheim, Mattilsynet                                

                     

  

 

Innkalling og saksliste  

Godkjent  
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Orienteringer 

a. Orienteringer fra sekretariatet (status for beitesesongen, nye bestandsrapporter, endringer i    

naturmangfoldloven og behandling av Prop. 90 L m.m.).  

b. Eventuell orientering fra nemndsmedlemmer m.fl.  

 

 

Saker til behandling 
 

08/20 Lisensfelling av ulv i 2020/2021  

 

09/20 Oppstart av revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 2 

 

Eventuelt 

 

 

 

 

Rovviltnemnda i region 2, 

14. august 2020 

 

 

 Rune Hogsnes, leder                    Terje Riis-Johansen                         Margit Dale  

 Sign.                                                 Sign.                                      Sign. 

 

 

 Maja Foss Five                                 Ståle Sørensen 

Sign.                                                  Sign. 
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Orienteringer fra sekretariatet (status for beitesesongen, nye 

bestandsrapporter, endringer i naturmangfoldloven og behandling av Prop. 90 

L m.m.). 

Det ble orientert om status for beitesesongen så langt i de ulike delene av region 2.  

Sekretariatet orienterte om nye bestandsrapporter om ulv og gaupe. 

Sekretariatet orienterte om endringer i naturmangfoldloven og prop. 90 L (2019-2020). 

 

SAK 08/20 Lisensfelling av ulv i 2020/2021  

 
Leder informert om at nemnda har mottatt innspill til kvote for lisensfelling av ulv fra Telemark 

Bondelag og Telemark Bonde- og Småbrukarlag.  

 
Sekretariatet informerte kort om saksfremlegget. 

 

Forslag til vedtak - Sekretariatet 

Rovviltnemnda i region 2 viser til den nasjonale målsettingen for rovvilt i regionen. Det er ikke fastsatte mål 

om yngling av ulv i region 2. Rovviltnemnda anser følgelig å ha myndighet til å fatte vedtak om kvote for 

lisensfelling av ulv etter rovviltforskriften § 10, jamfør § 4 bokstav b og § 7.  

 

Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige 

kunnskapen om ulvens bestandsstatus og -utvikling, jamfør naturmangfoldloven § 8 og rovviltforskriften § 

3 siste ledd. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte lisensfellingskvoten på 

to ulver ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning, jamfør 

naturmangfoldloven § 10. Forvaltningsplanen for rovvilt i regionen og føringene i rovviltforliket ligger til 

grunn for iverksettelse av lisensfellingen, jamfør også rovviltforskriften §§ 1 og 6. Gjennom denne 

differensierte forvaltningen er hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemnda 

anser ikke at §§ 9 og 11 er relevant i denne sammenheng.  

 

Ut fra et behov for å avverge skade på husdyr vedtas en kvote for lisensfelling i 2020/2021 på 2 - to - ulver i 

rovviltregion 2 i fellingsperioden nedfelt i rovviltforskriften § 10 bokstav e. Fellingene anses ikke å være til 

hinder for å nå nasjonalt bestandsmål eller true overlevelsen av bestanden på lang sikt, jamfør 

naturmangfoldloven § 5. Rovviltnemnda åpner for felling av ulv i hele regionen.  

 

Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellingen via fylkesmennenes kvotetelefoner og å 

registrere seg for varsling via fylkesmennenes SMS-tjeneste.  

 

Rovviltnemndas vedtak er fattet med hjemmel i §§ 18 og 77 i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

naturens mangfold, jamfør §§ 4, 7 og 10 i forskrift av 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt.  

 

Ved kunnskap om forekomst i regionen av individer av ulv som er særlig viktig for den genetiske 

variasjonen i den sørskandinaviske bestanden (finsk-russisk opphav), vil mulige tiltak vurderes av 

fylkesmennene, herunder om lisensfelling av ulv bør stanses i hele eller deler av regionen.  

 

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent ved publisering i Miljøvedtaksregisteret. 
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Forslag til vedtak – Margit Dale 

Sekretariatet anbefaler i samråd med øvrige fylkesmenn i region 2 at det åpnes for lisensfelling av ulv i 
2020/2021. Ut fra nasjonale føringer, regionens forvaltningsplan, kunnskap om forekomst og erfaringer 
med vandringsmønster og opptreden av ulv i regionen, samt potensialet for framtidige tap av sau i 
regionen og bestandssituasjonen for ulv i landet, anbefales en kvote på tre ulver basert på situasjonen 
per 6. august 2020 

Før votering ble nemnda enig om at sekretariatets forslag, med en endring fra 2 til 3 individer av ulv, 
brukes som vedtak i dette forslaget. 

 

 

 

Forslag til vedtak – Ståle Sørensen 

2 lisensfellinger endres til 0 lisensfellinger. Skadefellingsregimet vurderes benyttes ved stor skade fra 

enkeltdyr.   

 

 

Votering: 

 

Forslaget til Margit Dale ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 

 

 

Vedtak 
Rovviltnemnda i region 2 viser til den nasjonale målsettingen for rovvilt i regionen. Det er ikke fastsatte mål 

om yngling av ulv i region 2. Rovviltnemnda anser følgelig å ha myndighet til å fatte vedtak om kvote for 

lisensfelling av ulv etter rovviltforskriften § 10, jamfør § 4 bokstav b og § 7.  

 

Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige 

kunnskapen om ulvens bestandsstatus og -utvikling, jamfør naturmangfoldloven § 8 og rovviltforskriften § 

3 siste ledd. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger og anser at en lisensfellingskvote på tre 

ulver ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning, jamfør 

naturmangfoldloven § 10. Forvaltningsplanen for rovvilt i regionen og føringene i rovviltforliket ligger til 

grunn for iverksettelse av lisensfellingen, jamfør også rovviltforskriften §§ 1 og 6. Gjennom denne 

differensierte forvaltningen er hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemnda 

anser ikke at §§ 9 og 11 er relevant i denne sammenheng.  

 

Ut fra et behov for å avverge skade på husdyr vedtas en kvote for lisensfelling i 2020/2021 på 3 - tre - ulver 

i rovviltregion 2 i fellingsperioden nedfelt i rovviltforskriften § 10 bokstav e. Fellingene anses ikke å være til 

hinder for å nå nasjonalt bestandsmål eller true overlevelsen av bestanden på lang sikt, jamfør 

naturmangfoldloven § 5. Rovviltnemnda åpner for felling av ulv i hele regionen.  

 

Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellingen via fylkesmennenes kvotetelefoner og å 

registrere seg for varsling via fylkesmennenes SMS-tjeneste.  

 

Rovviltnemndas vedtak er fattet med hjemmel i §§ 18 og 77 i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

naturens mangfold, jamfør §§ 4, 7 og 10 i forskrift av 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt.  
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Ved kunnskap om forekomst i regionen av individer av ulv som er særlig viktig for den genetiske 

variasjonen i den sørskandinaviske bestanden (finsk-russisk opphav), vil mulige tiltak vurderes av 

fylkesmennene, herunder om lisensfelling av ulv bør stanses i hele eller deler av regionen.  

 

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent ved publisering i Miljøvedtaksregisteret. 

 

 

SAK 09/20 Oppstart av revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 2 

 
Sekretariatet informerte om oppstart av revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 2. Planen 

som nå foreligger er fra 2017.  

Det ble ytret ønske fra flere i nemnda at det legges opp til dialogmøter slik at nemnda kan ha en mer 

aktiv rolle i prosessen enn å lese innkomne uttalelser og skriftlige forslag fra sekretariatet.   

Fremdriftsplanen ble vedtatt. 

 

 

Eventuelt 

Nemnda har mottatt e-post fra Telemark Bondelag. Dette var et innspill til rovviltnemnda om en 

egen sak angående kongeørn. Nemnda ønsker en egen redegjørelse fra sekretariatet angående 

denne saken da det pr. dags dato foreligger for lite informasjon. Dette blir forberedt til neste møte.  

Det ble diskutert forslag til møtedato for novembermøtet. Dette er et møte hvor nemnda normalt 

har hatt fagdag og behandlet kvotejakt på gaupe. Det ble diskutert møteform, og konkludert med at 

det var ønske om et heldags møte uten overnatting.  

Torsdag den 12. november 2020 settes av som møtedato.  

Sekretariatet informerte om at nemnda må være forberedt på at det settes av et møte til 

klagebehandling av vedtak om lisensfelling av ulv. Sekretariatet kommer tilbake til dato ved behov.  

 


