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PROTOKOLL FOR MØTE 9. MARS 2023 

 

Møtested: Digitalt møte (Teams) 

Møtetid: Torsdag 9. mars 2023 kl. 9.00 – 11.00 

Møtets varighet: 2 timer 

Forberedelsestid: 1 timer 

  

Deltakere:   

Rovviltnemnda, faste medlemmer: 

Kåre Pettersen  

Margit Dale   

Maja Foss Five 

Jan Thorsen 

 

Meldt forfall:  

Ståle Sørensen    

 

Sekretariatet (Statsforvalteren i Oslo og Viken): 

Marit S. Hoen – Landbruksavdelingen 

Sigurd Bakken – Klima- og miljøvernavdelingen 

 

Andre:   

Per Ketil Omholt. Statsforvalteren i Agder 

Reidar Tveiten, Statsforvalteren i Agder     

Mona Olsrød, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  

Arne Christian Geving, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark     

Britt Helene Villand Lindheim, Mattilsynet                                

Espen Marker, Statens naturoppsyn, Buskerud, Vestfold og Telemark 
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Innkalling og saksliste godkjent  

Orienteringer og drøftinger 

a. Orienteringer fra sekretariatet – innkomne brev fra Klima- og miljødepartementet (KLD) 

o Instruks om tidsfrist i saksbehandling av kvoter for lisensfelling av jerv – En 

presisering, datert 15. februar 2023. KLD presiserer at vedtak om kvoter for 

lisensfelling av jerv fattes av rovviltnemnda senest 20. mai, slik at eventuelle 

klagesaker kan avgjøres av klageinstansen innen lisensfellingsperiodens start 20. 

august. 

o Medlemmer av rovviltnemnder som har permisjon fra fylkestinget, datert 2. mars 

2023. Departementet presiserer at det er varamedlem i nemnda som skal stille i 

rovviltnemnda, dersom et medlem til rovviltnemnda får permisjon fra fylkestinget og 

dermed ikke kan fungere som medlem. 

b. Orienteringer fra Statsforvalterne  

o Kvotejakta på gaupe ble stanset 23. februar som følge av fylt hunndyrkvote. Les mer om 

dette på nettsiden til rovviltnemnda. 

o Lisensfelling av jerv avsluttet 15. februar. Ingen felte dyr 

o Lisensfellingsperioden for ulv fortsetter med to dyr igjen på kvota 

o Statsforvalterne orienterte om erstatning for tap av rovvilt i 2022  

o FKT 2023 – kort orientering om årets innkomne søknader. Se ellers sak 1/2023 

c. Orientering fra SNO v/Espen Marker (kvotejakt og bestandsregistreringer). SNO har under 

kvotejakten på gaupe gjennomgående god kontroll av jegere, skuddplasser og skutte gauper. 

Ei av de 12 gaupene som ble felt under kvotejakta, ble tatt i bås. I perioden fra 1. oktober og 

fram til i dag har det vært en avgang av totalt 14 gauper i region 2, hvorav én måtte avlives 

grunnet sykdom/avmagring og én ble påkjørt.  

d. Eventuell orientering fra nemndsmedlemmer m.fl. 

o Mattilsynet v/Britt H. V. Lindheim orienterte om tapssituasjonen på besetningsnivå for 

beitedyr på utmarksbeite i ulike deler av region 2 i 2022. Se vedlagt presentasjon. Det 

oppstod noen uklarheter knyttet til forvaltningsområde for gaupe og prioritert 

beiteområde i region 2. Sekretariatet viser til kapittelet om Arealsonering og 

forvaltningsområder, side 35 – 37, i forvaltningsplan for rovvilt i region 2 som forklarer 

dette på en god måte. 

o Statsforvalteren i Ve/Te informerte om at det er har blitt radiomerket ei voksen 

hanngaupe i Kvelde og ei voksen hunngaupe i Sande.  

o Flere nemndsmedlemmer ble kontaktet av NRK i forbindelse med at de i 

utgangspunktet ønsket å lage en reportasje om årets gaupejakt. Medlemmer 

oppfordres til å ta kontakt med lederen i nemnda og/eller sekretariatet i forkant av ev. 

slike intervjuer. 

 
Saker til behandling 

Sak 1/2022 Budsjett 2023 - fordeling av midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak (FKT) i region 2 og drift av rovviltnemnda og sekretariatet 

Sak 2/2023 Møteplan 2023 

Eventuelt – ingen saker 

 

 

 

https://www.rovviltnemnd.no/nb/region2/nyheter/2023/01/kvotejakt-pa-gaupe-i-region-2-i-2023/
https://www.rovviltnemnd.no/siteassets/region-2/moter-i-2022/fagdag-20012022/forvaltningsplan-rovvilt-region-2---oppslag.pdf
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                                           Rovviltnemnda i region 2, 

                                                9. mars 2023 

 

Kåre Pettersen                                       Margit Dale                                                      Jan Thorsen 

Sign.                                                         Sign.                                                       Sign. 

 

                 Maja Foss Five 

                              Sign.  
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Sak 1/2023 Budsjettet 2023 - fordeling av midler til forebyggende 

tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) og drift av 

rovviltnemnda og sekretariatet 

Forslag til vedtak  

Rovviltnemnda i region 2 vedtar en slik fordeling av rovviltmidler over kapittel 1420 post 21 og 73: 

Tabell 5. Innstilling til fordeling av kapittel 1420.73 og 1420.21 fordelt på ulike prosjektnummer. 

 Tilskudd  

Kap. 1420.73 

Prosjekt 08116 

Tjenestekjøp  

Kap. 1420.21 

Prosjekt 22104 

Drift av sekretariat 

Kap. 1420.21 

Prosjekt 22103 

Ramme for region 2 3 000 000 kr 450 000 kr 550 000 kr 

Rovviltnemnda, drift   185 000 kr 

Sekretariatet, drift   365 000 kr 

Beredskap og akutte 

situasjoner, felles for alle 

fylkene, forvaltes av 

sekretariatet  

200 000 kr   

Konfliktdempende tiltak 

felles for region 2: 

Rovdyrskolen 

Scandlynx 

Scandcam 

 

 

100 000 kr 

250 000 kr 

250 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

Tjenestekjøp – oppdatere 

Rovbase med 

bestandsdata om 

kongeørn 

 50 000 kr  

Sms-varsling, felles  30 000  

Fordeling til fylkene: 2 200 000 370 000 550 000 

Aust-Agder (Agder) 230 000 100 000  

Vestfold og Telemark 1 000 000 120 000  

Buskerud (Oslo og Viken) 970 000 150 000 550 000 
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Vedtak (enstemmig) 

Rovviltnemnda i region 2 vedtar en slik fordeling av rovviltmidler over kapittel 1420 post 21 og 

73: 

Tabell 5. Innstilling til fordeling av kapittel 1420.73 og 1420.21 fordelt på ulike prosjektnummer. 

 Tilskudd  

Kap. 1420.73 

Prosjekt 08116 

Tjenestekjøp  

Kap. 1420.21 

Prosjekt 22104 

Drift av sekretariat 

Kap. 1420.21 

Prosjekt 22103 

Ramme for region 2 3 000 000 kr 450 000 kr 550 000 kr 

Rovviltnemnda, drift   185 000 kr 

Sekretariatet, drift   365 000 kr 

Beredskap og akutte 

situasjoner, felles for alle 

fylkene, forvaltes av 

sekretariatet  

200 000 kr   

Konfliktdempende tiltak 

felles for region 2: 

Rovdyrskolen 

Scandlynx 

Scandcam 

 

 

100 000 kr 

250 000 kr 

250 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

Tjenestekjøp – oppdatere 

Rovbase med 

bestandsdata om 

kongeørn 

 50 000 kr  

Sms-varsling, felles  30 000  

Fordeling til fylkene: 2 200 000 370 000 550 000 

Aust-Agder (Agder) 230 000 100 000  

Vestfold og Telemark 1 000 000 120 000  

Buskerud (Oslo og Viken) 970 000 150 000 550 000 
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Sak 2/202 Møteplan 2023 

 

Foreslått møteplan  

 Møtetid Type møte Hovedtema 

Torsdag 9. mars Teams-møte  • Budsjett, forebyggende og 

konfliktdempende tiltaksmidler 

Første halvdel av mai Teams-møte • Betinga skadefelling (brunbjørn, jerv, 

ulv og gaupe) 

• Lisensfelling av jerv 

Første halvdel av august Teams-møte Lisensfelling av ulv 

 

Første halvdel av november Ordinært møte 

(ev. todagers 

m/fagtema) 

Kvotejakt på gaupe i 2024, ev. 

omdisponeringer i budsjett  

 

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

vurderinger av tidligere vedtak.  

Saken legges fram uten innstilling. 

 

Vedtatt møteplan (enstemmig) 

 Møtetid Type møte Hovedtema 

Torsdag 9. mars Teams-møte  • Budsjett, forebyggende og 

konfliktdempende tiltaksmidler 

Første halvdel av mai Teams-møte • Betinga skadefelling (brunbjørn, jerv, 

ulv og gaupe) 

• Lisensfelling av jerv 

Første halvdel av august Teams-møte Lisensfelling av ulv 

 

Første halvdel av november Ordinært møte 

(ev. todagers 

m/fagtema) 

Kvotejakt på gaupe i 2024, ev. 

omdisponeringer i budsjett  

 

Nemndsmedlemmer sender sekretariatet en oversikt over hvilke møtedatoer som ikke passer i de 

foreslåtte møteperiodene. Sekretariatet sender så ut konkrete forslag til møtedato/-tidspunkt for 

hvert av de tre gjenstående møtene i 2023. 

 

 

 

 


