
  

  

  

 

 

 

 

Sak 03/2020 Møteplan 2020 

 

Saksutredning fra sekretariatet 

Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: 

• Brev fra Miljødirektoratet om Planleggingsramme for regionale rovviltnemnder 2020 – 

førebyggande og konfliktdempande tiltak (FKT) og drift datert 20. februar 2020 

• Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 – Sør-Norge 

• Forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005 nr. 242 – se rovviltforskriften 

 

Saksopplysninger 

 Utgangpunktet for møtedatoene er ulike vedtak som skal fattes gjennom året:  

 

• Mars – behandle budsjett og fordele forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler  

• Mai – vurdere og fastsette kvoter for betinga skadefelling for perioden 1. juni – 15. februar 

og lisensfelling av jerv (perioden 10. september – 15. februar) 

• August – vurdere og ev. fastsette kvoter for lisensfelling av brunbjørn og ulv (fellingsstart 

henholdsvis 21. august og 1. desember) 

• November – vurdere og ev. fastsette kvote for gaupejakt i 2021, orientering om taps- og 

budsjettsituasjonen, ev. vedta omdisponering av gjenværende midler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda-i-Aust-Agder-Telemark-Vestfold-og-Buskerud/Forvaltningsplan/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242


Saksframlegg sak 03/2020 – Møteplan 2020  Side: 2/2 

 

Møtetid Type møte Hovedtema 

30. mars 2020 Teams-møte (pga. 

koronasituasjonen) 

• Konstituering 

• Budsjett, forebyggende 

og konfliktdempende 

tiltaksmidler 

Førte halvdel av mai Telefon-/teams-møte? • Betinga skadefelling 

(brunbjørn, jerv, ulv og 

gaupe) 

• Lisensfelling av jerv 

20. april – fellesmøte for 

alle nemndene på 

Gardermoen 

Uavklart (pga. koronasituasjonen). 

Avventer nærmere informasjon 

fra Klima- og miljødepartementet 

Opplæring nye nemnder 

Første halvdel av august Telefon-/teams-møte? Lisensfelling av brunbjørn og 

ulv 

Første halvdel av november Ordinært møte – todagers 

m/fagtema 

Kvotejakt på gaupe i 2020, ev. 

omdisponeringer i budsjett  

 

I tillegg må nemnda påregne noen flere møter knyttet til eventuelle påklagde vedtak eller nye 

vurderinger av tidligere vedtak. Tidligere nemnder har benyttet seg en del av telefonmøter. 

Sekretariatet anbefaler nemnda å diskutere og ta stilling til hvordan møtene ønskes avholdt. Møtene 

skal i utgangspunktet være åpne for tilhørere.  

Det er foreløpig usikkert om det planlagte felles oppstartsmøte på Gardermoen 20. april blir 

gjennomført på grunn av koronasituasjonen. Avventer nærmere avklaring fra Klima- og 

miljødepartementet. 

 

Rovviltnemnda har tidligere hatt en til to to-dagers møter i løpet av året, ett om våren (mai/juni) og 

ett om høsten. En av dagene har da vært med fagtemaer med inviterte foredragsholdere/gjester. 

Nemnda har også hatt befaringer/turer, alene eller felles med andre nemnder. 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

Vedtak 

 

 

 


