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Melding om oppstart – revisjon av forvaltningsplan for rovvilt region 3 

Rovviltnemnda i region 3 vedtok i møte 12. mars 2019 å gjennomføre en revisjon av 
forvaltningsplanen for rovvilt. Etter rovviltforskriftens § 6 (med kommentar) «skal forvaltningsplanen 
rulleres med jevne mellomrom for å sikre at den er oppdatert i forhold til utviklingen i 
rovviltbestandene og skadesituasjonen». 
 
Hva revisjonen vil omfatte 
Nemnda tar nå sikte på å gjøre en forenklet revisjon. Dette betyr at soneringsgrenser for 
rovviltprioriterte og beiteprioriterte områder ikke er tema i denne omgang. Revisjonsarbeidet vil  
omfatte en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget, og nye føringer blir lagt inn i dokumentet. Nemnda 
tar også sikte på å ha en gjennomgang av prioriterte virkemidler og tiltak bl.a. på bakgrunn av de 
erfaringer en har gjort seg siden sist planen ble vedtatt. Vedlagt følger forvaltningsplanen som ble 
vedtatt i mars 2012. 
 
Tidsplan 
Med bakgrunn i at dette er en forenklet revisjon uten at en ser på sonegrenser, legger nemnda opp 
til en relativt tidsavgrenset prosess. Endelig plan vedtas av nemnda i desember 2019. Vi legger opp til 
denne tidsplanen i arbeidet: 

 
 

Dato  Milepæler Merknad 

25. mars  Melding om oppstart 
 

Brev fra rovviltnemnda - Informasjon om prosess, 
muligheter for å kunne sende inn innspill – frist for 
innspill: 25. april 

25. april Frist for innspill til melding om oppstart  

3. mai – 
(nemndsmøte) 

Framlegg av arbeidsutkast Organisasjoner vil kunne benytte møtet evt en utvidet 
«åpen post» til å framlegge synspunkt 

14. juni 
(nemndsmøte) 

Framlegg av arbeidsutkast  

21. august 
(nemndsmøte) 

Behandling og vedtak av høringsdokument  

10. oktober  Høringsfrist Høringsperiode ca 6 uker 

Adresseliste 
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17. oktober 
(nemndsmøte) 

Oppsummering av høring, utarbeidelse og 
vedtak av utkast til forvaltningsplan 

 

1. november Utkast sendes til Miljødirektoratet for uttalelse   

4. desember 
(nemndsmøte) 

Vedtak av revidert forvaltningsplan  

 
 
Innspill til melding om oppstart 
Selv om ikke sonegrenser er tema for revisjonen i denne omgang, vil det være muligheter for at 
kommuner og organisasjoner kan kommentere hvordan de mener soneringen i nåværende plan har 
fungert – dette kan også gjøres når forvaltningsplanen er på høring.  
 
Til melding om oppstart ber vi særlig om innspill til temaområder som ikke er godt nok omtalt i 
gjeldende plan og om det er nye tiltak og prioriteringer som må løftes mere fram i en revidert 
forvaltningsplan. 
 
Frist for innspill til melding om oppstart er 25. april 2019 – innspill sendes Fylkesmannen i Innlandet; 
fminpost@fylkesmannen.no. 

 
 
 
 
Aud Hove 
leder av rovviltnemnda 
 
 
 
Vedlegg: Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland (mars 2012) 
 
Adresseliste (sendes kun på e-post): 
Kommunene i Oppland 
Oppland Fylkeskommune 
KS-Oppland 
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 
Reindriftsforvaltningen, Fylkesmannen i Trøndelag  
Beitelagene i Oppland jf. liste 
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Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk 
WWF Norge 
Norsk Ornitologisk forening 
Den Norske Turistforening 
Mattilsynet  
SNO Oppland 
Klima- og Miljødepartementet 
Miljødirektoratet 
Rovviltnemnda i region 1 v/Fylkesmannen i Vestland 
Rovviltnemnda i region 2 v/Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Rovviltnemnda i region 4 v/Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Rovviltnemnda i region 5 v/Fylkesmannen i Innlandet 
Rovviltnemnda i region 6 v/Fylkesmannen i Trøndelag, 

 
 
 
 


