
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 3 
Oppland 

 
  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 
Rovviltnemnda i region 3 navn  navn 
c/o Fylkesmannen i Oppland  telefon  telefon 
Serviceboks e-post   
2626 LILLEHAMMER Adressen til Rovviltnemndas hjemmeside 

 

 
 

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region3/Oppland. Varsel om 
høring og invitasjon til åpne informasjonsmøter. 
 
Rovviltnemnda i region 3/Oppland vedtok 14. desember 2006 forvaltningsplan for rovvilt i 
region 3/Oppland. 
 
Forvaltningsplanen skal danne grunnlaget for rovviltnemndas og Fylkesmannens forvaltning 
av rovvilt i regionen, og gi størst mulig forutsigbarhet for alle berørte parter. Blant annet skal 
planen legge opp til en arealdifferensiert forvaltning med rovvilt- og beiteprioriterte områder. 
 
De siste års erfaringer med forvaltningsplanen, er bakgrunnen for revisjonsarbeidet som er 
satt i gang. Forvaltningsplanen forutsetter at rovviltnemnda samarbeider med kommuner, 
organisasjoner, lag og foreninger. 
 
 
Revisjonsarbeidet er planlagt slik:  

1. Invitasjon til åpne informasjonsmøter uke 12 og 13 i 2011. 
2. Bakgrunnsstoff for møtene er høringsnotat (foreløpig forslag til soneringsalternativer) 

med revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 av 25.02. 2011 og Evaluering 
av arealdifferensieringen i region 3 av 15.10.2010. Begge dokument ligger på 
Fylkesmannens hjemmeside www.Fylkesmannen.no/Oppland/rovviltnemnda 

3. Fylkesmannen/rovviltnemnda vil på bakgrunn av møtene utarbeide endelig 
høringsdokument.  

Kommunene i Oppland (politisk ledelse/administrasjon) 
KS - Oppland 
Oppland fylkeskommune 
Regionrådene i Oppland 
Oppland Sau og Geit 
Oppland Bonde og Småbrukerlag 
Oppland Bondelag 
NJFF-Oppland 
Norges Naturvernforbund Oppland 
Oppland natur og ungdom 
Mjøsen skog BA 
Viken skog BA 
Fjelloppsynet – Fjellstyrene i Oppland 
Tamreinlaga i Oppland 
Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk 
WWF Norge 
Mattilsynet region Hedmark og Oppland 
SNO Oppland 
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4. Høringsperiode er april/mai 2011. Skriftelige innspill 
5. Høringsinnspillene sammenfattes og revidert forvaltningsplan vedtas på møte i 

rovviltnemnda 27. juni 2011 
 
 
Rovviltnemnda inviterer til følgende åpne møter, alle fra kl. 18.00 -21.00: 

1. Onsdag 23.mars Quality Hotel Fagernes  
2. Torsdag 24.mars Norlandia Hotell Otta  
3. Mandag 28.mars Lygnasæter Hotell 
4. Onsdag 30.mars Quality Hotel Øyer 

 
 
 
Dagsorden: 

1. Orientering fra rovviltnemnda og Fylkesmannen om erfaringer med dagens 
forvaltningsplan og presentasjon av ulike alternativer. Se notat Fylkesmannens 
hjemmeside 

2. Innspill og diskusjon 
 
Enkel kaffepause 

 
 
Møtene er åpne, og vil bli annonsert i lokalavisene. Sjøl om møtene er åpne, vil vi sette pris 
på om de som mottar skriftlig invitasjon gir tilbakemelding om deltakelse innen 20.mars. 
Påmelding på Fylkesmannens nettside www.fylkesmannen.no/oppland, under kurs og 
konferanser eller meld til kontaktperson Sidsel Røhnebæk, tlf. 61 26 61 54. 

 
 
Med hilsen 
  
 
Reidun Gravdahl       
leder for rovviltnemnda      
 
 
 
Kopi til:  
Fylkesmannen i Oppland 
Miljøverndepartementet 
Direktoratet for naturforvaltning 
Opplandsbenken på Stortinget 
Rovviltnemnda i region 1 v/Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelingen 
Rovviltnemnda i region 2 v/Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen 
Rovviltnemnda i region 4 v/Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen 
Rovviltnemnda i region 5 v/Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen 
Rovviltnemnda i region 6 v/Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen 
   


