
Møtereferat – møte med Fylkesmannen i Oppland vedr. 

kommunale skadefellingslag, 20. april 2017, Sør-Fron kommunehus  
 

Deltagere: 

Fylkesmannen i Oppland: Harald Klæbo og Vebjørn Knarrum 

Skadefellingsledere i Midt-Gudbrandsdalen: Christen Bårdsløkken, Tore Kleven, Arne Fossmo og Terje 

Stian Bjørke  

Ordførere i Midt-Gudbrandsdalen: Arne Fossmo og Ole T. Muriteigen  

Landbrukskontorene i Midt-Gudbrandsdalen: Geir Johan Groven, Hilde Hammer og John-Ludvik 

Dalseg 

 

 

Agenda for møtet: 

 Økonomiske rammer ved skadefellingsforsøk  

 Geografisk avgrensning ved skadefellingsforsøk 

 Uttak av rovvilt som skadeforebyggende tiltak om våren, jf. Ulv og bjørn  

 Fylkesmannens vakttelefon for rovvilt, herunder vakttider og myndighet til vakthavende 

personell 

 Skadefellingsmannskap, offentliggjøring av navn i forhold til media 

 Løs, på drevet halsende hund. Pågående prosjekt skal avsluttes i april 2017, hvordan følge 

dette opp?  

 Beitenæringens bekymringer i forhold til gjeldende rovviltforvaltning  

 Andre innspill som tas opp på møtet 

 

Fylkesmannen orienterer om de ulike problemstillingene: 

FMOP rovviltbemanning 2017: Vakttelefonen er bemannet mellom 08-22 hver dag fra 1. juni – 15. 

oktober. Utvidelse i tidsrommet 10. juni – 1. august kl. 07-23 (Ved pågående situasjoner stenger ikke 

vakttelefonen hos FM). 

- behandler søknader om skadefelling, enkeltvedtak må avklares med direktør 

- behandler søknader om akutte tiltak  

- utsending av rovvilt/skadeinformasjon (SMS-varsling) 

- lede ettersøk av påskutt fredet rovvilt  

- rapportering fellingslag/kommunen til FM, kommunikasjon om godtgjøring av 

jegere/rammer 

 

Iverksettelse av skadefelling er FMs myndighetsområde  

- Kommuner/ordførere, beitelag kan være uenige i vedtak, men da ber vi om at henvendelser 

går til avdelingsdirektør; Vebjørn Knarrum og Steinar Fossum – ikke vakttelefonen 

- Kommuner kan enten klage på vedtak, eller henvende seg til avd. dir. 



 

Terskel for iverksettelse  

- Lav terskel i beiteprioriterte områder - I en del saker har det blitt iverksatt på første ferske 

skade 

- Høyere i rovviltprioriterte områder - Krav til noe flere påviste skader innen et gitt tidsrom 

- Kongeørn - høyere terskel, andre tiltak skal være prøvd, skal rettes mot et bestemt individ 

- Forvaltningsplanen - Nemnda kan gi føringer for praktisering av skadefellingsregime i 

forvaltningsplanen 

 

Annet rundt skadefelling av FM 

- Bruk av hund: For bruk av hund kan kommunen gi disp. fra båndtvang. Løs, på drevet 

halsende hund er ikke tillatt på jerv, ulv og bjørn. FM lønner spesialtrente hundeekvipasjer 

for sporingsoppdrag/skadefelling  

- Det er i dag få hundeekvipasjer i Oppland  

- Motorferdsel: FM kan sette til side forbud mot bruk av motorkjøretøy under skadefelling 

- Det er enighet om at den geografiske avgrensningen ved skadefellingsforsøk bør gå over flere 

kommuner.  

 

Godtgjøring  

- Miljødirektoratet kritisk til at skadefellingstillatelser går over lang tid uten resultat og stadig 

utvidelser av rammer  

- FM vil foreslå en annen praksis for nemnda/kommunene – større økonomisk ramme i 

starten, mindre utover sesongen. Kortere skadefellingsfrister.  

o Kommunene er positive til større økonomiske rammer. Større økonomiske rammer 

gir mulighet for større innsats når skadene er ferske.  

o Ulv gir størst utfordring på økonomisk rammen. Viktig mer prioritert ramme. 

Fellingsleder mener det er mye dugnadsarbeid.  

o Ved skadefelling på jerv foreslår FM å ha stor økonomisk ramme ved første tillatelse 

ex. 60 000, og innskrenkning i fellingsperiode.  

o Kortere skadefellingsfrister?  

 

Plotthund status: 

Brev fra KLD 29. sept. 2016 

- Plotthund kan drive viltet over store avstander – lidelser i form av stress, overoppheting mm. 

Må ha økt kunnskap for å kunne tillate dette. 

- ULV: Erfaringer fra Sverige; forsøkt siden 2015 – for lite grunnlag til å trekke konklusjon – pr. 

nå ikke aktuelt 

- BJØRN: studier av hvilken effekt jakt med hund har på bjørn (fysiologiske målinger ved 

jaktsituasjoner) – sluttrapp høsten 2017 

- JERV: ønsker å se effekt av igangsatte nye virkemidler. Søknad fra NJFF om en prøveordning 

vil bli behandlet på vanlig måte 

- Ingen mulighet for jakt med hund denne sesongen – tiltak kan være økt politisk trykk 

Skadefellingsmannskap – unntatt offentlighet? 



- FM Hedmark: jegere på fellingslag i utgangspunktet er informasjon som ikke kan unntas 

offentlighet. FM Oppland – samme praksis, lite pågang – har hatt et tilfelle 

- I utgangspunktet er all informasjon offentlig. Kommunen må vurdere hver enkelt 

innsynsbegjæring 

- kan offentliggjøring lette gjennomføring av straffbare handlinger? 

- kan personer utsettes for fare? 

- Fylkesmannen er klageinstans for innsynsbegjæringer 

- Medlemmer av kommunalt skadefellingslag må være klar over sin rolle og ha dette med seg i 

andre ytringer i det off. rom/sosiale medier. Medlemmene i fellingslagene i Midt-

Gudbrandsdalen har arbeidsavtaler det slike forholde er omtalt.  

- Landbrukskontorene i Midt-Gudbrandsdalen vurdere om det skal fattes vedtak om at 

medlemslister skal unntas offentligheten med bakgrunn i  drapstrusler  og trusler mot 

eiendom. 

- Viktig at medlemmer i fellingslaget varsler kommunen om trusler. Det er kommunen som 

anmelder.  

 

Telefonliste: 

Vakttelefon FMOP: 97737223 

Vebjørn Knarrum: 61266070/95231575 

Steinar Fossum: 61266069/48128965 

Harald Klæbo: 61266056 

Marthe Conradi: 61266066  

Vakttelefon Miljødirektoratet: 97787000 

Anders Braa: 90778668 

Vakttelefon Fron/Ringebu: 94878944 

 


