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1. Innledning
Dagensforvaltningav vårerovviltarter byggerpåSt.meld.nr. 15 (2003-2004)Rovvilt i norsk
natur og Stortingetsbehandlingav dennei Innst. S.nr. 174(2003– 2004), samtStortingets
rovviltforlik fra 16. juni 2011(Dokument8: 163S (2010-2011)).
Landeter delt inn i 8 forvaltningsregioner. Opplander enegenforvaltningsregion;rovviltregion
3. Hver regionledesav enrovviltnemndbeståendeav representanter
i Fylkestinget.
Rovviltnemndaharhovedansvaret
for forvaltningenav rovvilt i sin region,og at dennasjonale
politikken gjennomføres.
Forvaltningsplan
En av nemndasoppgaverer å utarbeideen forvaltningsplanfor rovvilt. Denneskaldanne
grunnlagetfor rovviltnemndasog Fylkesmannens
forvaltningav rovvilt i regionen,og gi størst
mulig forutsigbarhetfor alle berørteparter.Planenskalleggeopptil enarealdifferensiert
forvaltning,det vil si at hensynettil rovvilt og utnyttingav utmarksressursene
skal vektlegges
forskjellig i ulike delerav regionenog eventueltfor ulike rovviltarter.Videreskalplanenvise
hvordannemndaønskerå fordelemidler til forebyggendeog konfliktdempendetiltak, jf.
prinsippetom arealdifferensiertforvaltning.Denskalogsågi anbefalingerom brukenav
landbrukspolitiskeog reindriftspolitiskevirkemidler for å sikreensamordnetvirkemiddelbruk
somgir lavestmulig tapav rein og sau.Vektleggingenav arealdifferensiertforvaltninger
forsterketi rovviltforliket (2011).
I rovviltmeldingaer detogsåsagtat detforutsettesat nemndasamarbeidermedorganisasjoner
og kommuneri forbindelsemedutarbeidelsenav planen.For å sikrebåderegionaleog nasjonale
målsettinger,vil samarbeidpåtversav regiongrenseneværenødvendig.
Denneforvaltningsplanener utarbeidetblantannetmedbakgrunni datafra
overvåkningsprogrammet
for rovvilt. Nemndasoverordnedemålsettingmedplanener å gi
retningslinjerfor forvaltningav bestandene
av rovvilt slik at de liggernedmot bestandsmålene
i
region3 (Oppland). I tillegg skalplanengi retningslinjerfor tiltak slik at tapav beitedyrtil
rovvilt blir minstmulige.
Felling av rovvilt
Jervebestanden
reguleresgjennomlisensfelling,mennemndamenerat lisensfellingenikke har
hatttilstrekkeligbestandsregulerende
effekt. I rovviltforliket gårdetframat resterendekvote
etterlisensfellingav jerv skaltasut sålangtdeter mulig, derlisensfellingikke gir
tilfredsstillendeuttelling. Direktoratetfor naturforvaltningavgjørhvordandetteskal
gjennomføresog beiteprioriterteområdermedstortskadepotensial
vil prioriteresfor uttak.

Jervfelt underlisensfelling.Arbeidetmed
å effektiviserelisensfellingenskal
prioriteresFoto:Statensnaturoppsyn
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Det presiseresat lisensfellingfortsattskalværehovedvirkemiddeletfor bestandsregulering
av
jerv, og at manønskerå reduserebrukenav hiuttak.Arbeidetmedå effektiviserelisensfellingen
vil derfor væreviktig framover.
Kvotejaktpågaupeer et effektivt bestandsregulerende
virkemiddel,og nemndahartilpasset
kvotestørrelsenslik at eni desisteåreneharligget nedmot detnasjonaltfastsattebestandsmålet
for regionen.Rovviltnemndasegenevalueringav arealdifferensieringen
i region3 (Oppland) i
2010,visteat deter krevendeå styreforekomstenav særliggaupe,menogsåjerv, til små,
avgrensedearealeri fylket.
Når detgjelderbjørn menernemndaat lisensfellingenikke er godtnok virkemiddelpr. i dagfor
reguleringav bjørnebestanden
i regionen.Rovviltforliket presisererat lisensfellingfortsattskal
værehovedvirkemiddeletfor bestandsregulering
av bjørn,menat detmåsatsessterkerepå
kompetanseheving
for å effektiviserelisensfellingen.Nemndamenerallikevel at det er behovfor
andrevirkemidlerfor å dempeskade- og konfliktnivået.For ulv harbruk av
skadefellingstillatelserhittil værttilstrekkeligfor å håndterede skadesituasjoner
somhar
oppstått.
Forebyggendetiltak
Forvaltningsmålene
for rovviltbestandenefor region3 stiller beitebruksnæringen
ovenforstore
utfordringer.Det er i desenereårenesatsetmerpåforebyggendeog konfliktdempendetiltak.
Nemndamenerdet er behovfor fortsattøkt fokuspåslike tiltak, særligtiltak somer direkte
tapsforebyggende
. Tiltak somskiller bufeog rovdyr i de mestskadeutsatte
områderi
beitesesongen
sespåsomsærligviktige. Forvaltningsplanener mentå væreet langsiktig
styringsdokumentfor beitebruksnæringen.
Naturmangfoldlovensalminneligebestemmelser
om bærekraftigbruk
Det er et målat arteneskaltasvarepåog forekommei levedyktigebestanderi sinenaturlige
utbredelsesområder,
jf § 5 i naturmangfoldloven.På rovviltfeltet mådettegenerelle
forvaltningsmåletsesi sammenheng
medde vedtattekonkretebestandsmålene
for rovviltartene,
slik de følgerav behandlingenav St. meld.nr. 15 (2003-2004)og «Rovviltforliket» av 16. juni
2011.Videremåforvaltningsmålet forståsslik at detikke er til hinderfor engeografisk
differensiertrovviltforvaltning,jf. Ot.prp.52 (2008-2009).Naturmangfoldlovens
§ 5 og
prinsippetom engeografiskdifferensiertforvaltninger konkretiserti §§ 1, 3, 4 og 6 i
rovviltforskriften og gjennomforvaltningsplanenfor rovvilt.
Rovviltnemndasfastsettelseav forvaltningsplanener enoffentlig beslutningsomberører
naturmangfoldet.Nemndaharderfori tråd med§ 7 i naturmangfoldlovenlagt prinsippenei §§ 812, de«miljørettsligeprinsippene»,til grunnsomretningslinjerved fastsettelsen
av planen.Av §
8 følgerdet at slikeavgjørelserskalsålangtdeter rimelig byggepåvitenskapeligkunnskapom
artersbestandssituasjon
samteffekt av påvirkning.Nemndaharbenyttettilgjengeligkunnskap
fra det nasjonaleovervåkingsprogrammet
for rovvilt om forekomstog ynglingeri Opplandog
Norgefor øvrig,samtrelevantkunnskapfra desiste15-20 årsforskningi Skandinaviapå
rovviltartenessosialestruktur,leveområdebruk,spredning,genetikk etcvedvalg av geografisk
differensiertforvaltning(særligdatafra Scandlynx,denorskeog svenskejervprosjektene,det
skandinaviskebjørneprosjektetog Skandulv).Nemndasegenevalueringav erfaringenemedden
forrige forvaltningsplanenharogsåvært benyttetvedrevisjonsarbeidetnå,jf nemndasdokument
av 15. oktober2010til Miljøverndepartementet.
De rovviltprioriterteområdenefor jerv og gaupe
i denreviderteplanener avgrensede,
relativt store,sammenhengende
områderderdeto artene
naturlig forekommer.Detteleggertil rettefor at bestandsmålene
kannåsder.Samtidighar
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nemndatilstrebetå hageografiskekontaktflatermedrovviltprioriterteområderi naboregioner,bl
a for å ta hensyntil rekrutteringsmulighetene
for densørvestligedelbestandenav jerv. Nemnda
harlagt vekt påat tapeneav beitedyrskal bli lavestmulig vedvalg av geografiskdifferensiering
og virkemiddelbruk,jf § 14 i naturmangfoldlovenom vektleggingav andreviktige
samfunnsinteresser
og dentodeltemålsettingeni rovviltforvaltningen.Tapstallog oversiktover
beitebrukharinngåtti dissevurderingene.Nemndavisersærligtil at deti detnyeområdetfor
jerv nåinngårområdermedrelativt lav tetthetav sau.Nemndasin bruk av tilgjengeligkunnskap
og avveiingergår ytterligerefram i kapittel6 og i nemndasvedtakav forvaltningsplanen(sak
16/12i møte29. mars2012).Nemndaanserat kravettil kunnskapsgrunnlag
i
naturmangfoldloven§ 8 er oppfylt.
Rovviltnemndasin inndelingav områdertil henholdsvisgaupe,jerv og beitenæring,og
virkemiddelbrukknyttettil dennedifferensieringener ut fra ovennevntegjort i samsvarmed
prinsippeti naturmangfoldloven§ 12. Det følgerav dennebestemmelsen
at for å unngåeller
begrenseskaderpånaturmangfoldetskaldettasutgangspunkti slik lokaliseringsom,ut fra en
samletvurderingav bruk av mangfoldetog økonomiskeforhold, gir debestesamfunnsmessige
resultater.Virkemiddelbrukenomfatterstrategierfor felling, bruk av forebyggendeog
konfliktdempendetiltaksmidlerog anbefalingerom bruk av andreøkonomiskevirkemidler(se
kapittel6.2 - 6.5).
Føre-var-prinsippeti § 9 kommeri hovedsaktil anvendelsedermanikke hartilstrekkelig
kunnskap.Denforeliggendekunnskapenom rovviltbiologi og bestandsstatus
er god.I tillegg har
nemndabenytteterfaringsbasertkunnskap,beskrevetovenfor.Nemndaharderforikke tillagt
føre-var-prinsippetstorvekt i dennesaken.
Det foreliggerbetydeligkunnskapom densamledebelastningenrovviltet utsettesfor, jf.
naturmangfoldlo
ven§ 10 om samletbelastningpåøkosystem.Det visesi denforbindelsetil at
kunnskapenom bestandsstatus
og dødeligheter god,samtat registreringsresultatene
fra det
nasjonaleovervåkingsprogrammet
harvist at deter mulig å nåderespektivebestandsm
ålene
innenfordeprioriterterovviltområdenei Oppland(sekapittel6.1).Mattilgangog arealfor gaupe
og jerv er tilstrekkeligi deområdene.Forvaltningensvedtakom beskatninger vesentligfor den
samledebelastningenpådeto artene,jf samvariasjone
n mellombeskatningstrykkog antall
rovdyr og ut fra analyserav dødelighet.Ved vedtakom jakt og felling inngårogsåde
miljørettsligeprinsippenesomretningslinjer.
Prinsippeti § 11 slårfastat tiltakshaverenskaldekkekostnadenevedå hindreeller begrense
skadepånaturmangfoldetsomet tiltak volder.Dettetiltaket gjelderfastsettelseav en
forvaltningsplanfor rovvilt, og nemndaanserat § 11 ikke er relevanti dennesaken.
Nærmereinformasjon
Rovviltnemndaleggervekt påat konstruktivdialog og åpenheti forvaltningen,blantannet
gjennomårligekontaktmøtermellomberørtebrukere,interesseorganisasjoner
og kommuner,jf
kap6.3.2. Rovviltnemndasmøterer åpne,slik at desomønskerå overværemøteneharmulighet
til det.Informasjonom møtetidspunktog sakerleggesut påsekretariatetsnettsider:
www.fylkesmannen.no/oppland
.
Andreaktuellenettsidermedinformasjonomrovvilt:
www.md.dep.no
: nettsidentil Miljøverndepartementet.
www.rovviltportalen.no: Direktoratetfor naturforvaltningsinenettsiderom forvaltningav rovvilt.
www.rovdata.no: Rovdatasin nettsiderom bestandsstatus
og registreringerav rovvilt.
www.naturoppsyn.no
: Statensnaturoppsynsinenettsider.
www.viltskadesenter.no
: Norskviltskadesentersinenettsider om bl a forebyggendetiltak mot rovviltskader.
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2. Mål, føringer og myndighet
2.1 Mål i rovviltpolitikken
Det er enhovedmålsettingi norskmiljøvernforvaltningå opprettholdenaturensproduktivitetog
artsrikdom,herunderrovviltartene.Målsettingener nedfeltbådei norsklovgivning,der
naturmangfoldlovener denmestsentrale,og i internasjonalekonvensjoner somer ratifisert av
Norge.Denviktigstekonvensjonensomdirekteberørerrovvilt, er Bern-konvensjonen,som
Norgeratifisertei 1986.Konvensjoneninneholderblantannetkrav til bevaringav artenegaupe,
jerv, bjørn,ulv og kongeørn,og hvilke minsteforpliktelserNorgehari arbeidetmedå ta varepå
disseartene.
Med dettesomgrunnlagharet flertall på Stortinget, gjennomsin behandlingav tre
stortingsmeldingerom rovvilt, gitt sin tilslutning til å habestanderav storerovdyr i Norge.
Samtidig harStortingetgitt sin tilslutning til enrovviltpolitikk somsikrerat allsidig bruk av
utmarkakanopprettholdes,herunderutnyttingav utmarksressurser.
Rovviltpolitikken haraltså
entodelt målsetning,noesomogsåble presisertdaStortingetbehandlet densiste
rovviltmeldingamedtilhørendeinnstilling (St. Innst.nr. 174,s. 7): ” Komiteenvil understrekeat
dentodeltemålsettingenskalopprettholdes,og menerat detfortsattskalværemulig med
levedyktignæringsvirksomhet
i landbruketi områdermedrovvilt. Komiteenmenerdetmålegges
opptil enforvaltning av defire storerovdyrenesomgjør detmulig fortsatt å drive med
småfeholdi områdermedrovdyr.” Dentodeltemålsettingener videreførti rovviltforliket.
For å nådennemålsettingener det lagt vekt påat forvaltningenav rovvilt skal væredifferensiert,
det vil si at hensynettil rovvilt og beitebruk/andreutmarksinteresser
vektleggesforskjellig i ulike
områder.Detteinnebærerat brukenav ulike tiltak og virkemidlermåleggesopp påen måtesom
sålangtdeter mulig differensierermellomdeulike interesse
ne i ulike geografiskeområder.Et
eksempelpådetteer avgrensningen
av et områdei landethvor detønskesfamiliegrupperav ulv,
og at deti delerav landet(region1) ikke er ønskelig medetableringav ynglendebestanderav de
fire storerovviltartene.

2.2 Nasjonalt fastsattebestandsmålfor region 3
Stortingetharfastsattbestandsmålene
for rovvilt i landet.Deretterer målenefordelt pådeulike
rovviltregionene.For region3 (Oppland) gjelderfølgendenasjonalebestandsmål:
5 årligeynglingerav gaupe
4 årligeynglingerav jerv.
De andrearteneskalkunnefinnesinnenregionen,menikke somfasteynglendebestander.
For å vurdereom bestandsmålet
er nåddeller ikke benyttes resultatenefra det nasjonale
overvåkningsprogrammet.
Opplandhargrensermot helefem forvaltningsregioner(fi g.1). Rovdyrbrukerstoreleveområder
og bevegersegpåtversav regiongrensene.
Vi harsåledesstoreforvaltningsmessige
utfordringer
nårdet gjeldersamhandlingmellomregionene.
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Figur 1. Forvaltningsregionerfor rovvilt.

Bestandsmålenei rovviltregionene er:
Region1 – Vest-Agder,Rogaland,Hordalandog Sognog Fjordane:Ingennasjonalemål for
ynglingerav gaupe,jerv, bjørneller ulv.
Region2 – Vestfold,Buskerud,Telemarkog Aust-Agder:12 ynglingerav gaupe.
Region3 – Oppland: 5 ynglinger av gaupeog 4 ynglinger av jerv.
Region4 – Østfold,Akershusog Oslo:6 ynglingerav gaupe,samt3 ynglingerav ulv innenfor
forvaltningsområdetfor ynglendeulv i samarbeidmedregion5.
Region5 – Hedmark:10 ynglingerav gaupe,5 ynglingerav jerv og 3 ynglingerav bjørn,samt3
ynglingerav ulv innenforforvaltningsområdetfor ynglendeulv i samarbeidmedregion4.
Region6 – Møreog Romsdal,Sør-Trøndelagog Nord-Trøndelag:12 ynglingerav gaupe,10
ynglingerav jerv og 4 ynglingerav bjørn.
Region7 – Nordland:10 ynglingerav gaupe,10 ynglingerav jerv og 1*) ynglingav bjørn.
Region8 – Tromsog Finmark:10 ynglingerav gaupe– hvorav4 i Finnmark,10 ynglingerav
jerv – hvorav3 i Finnmarkog 5*) ynglingerav bjørn.
* ) Etterrovviltforliket (2011)skaldetnasjonalebestandsmålet
for bjørnreduseresfra 15 til 13 årligeynglinger.
Miljøverndepartementet
har foreslått at region7 og region8 skal få fjernetenyngling hverfra sitt regionale
bestandsmålfor bjørn,mendetteer ikke endeligfastsatt.
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2.3 Distriktspolitiske og landbruksfaglige rammer
Bosettingaher i landetharalltid værtspredt,basertpåutnyttingav lokaleressurser.Det harvært
og er fremdeleset overordnamål i distrikts- og regionalpolitikkenå holdeoppehovedtrekkenei
bosettingsmønsteret
påsammetid somdet skalvektleggeså utvikle robusteregioneri alle deler
av landet.Detteunderstrek
esogsåi St.meld.nr. 25 (2004- 2005)Omregionalpoli tikken,deret
livskraftig landbrukfremdelestilleggesstor betydningfor å kunnenådennemålsettingen.Her
trekkesogsåhensynettil ønskeom å ta varepået variert landskapsbildemed
kulturlandskapsverdierinn.
Et husdyrholdbasertpåutnyttingav utmarksbeiteer ensværtviktig del av landbrukethertil
lands,spesielti dal-, fjord- og fjellregionene.Detteharblitt understreketav Stortingeti ulike
sammenhenger,
senesti St.prp.nr. 8 (1992- 93) Landbruki utvikling. Her ble det vektlagtå
bevare,utvikle og brukederessursersomfinnesi bygdesamfunnet,
herunderbeiteressursene
i
utmarka.Det synesklart at reetableringenav rovviltbestandenehargitt dendelenav landbruket
somer basertpåhusdyrholdmedutnyttelseav utmarksbeitestoreutfordringeri endel områder.
Dyrevelferd
Fraog med1. januar2010trådtedennye dyrevelferdsloveni kraft. Der er detlovfestetat dyr har
egenverdi.Ot.prp.nr.15 (2008- 2009)Omlov omdyrevelferdtydeliggjørdyreholders
plikt til å beskyttedyr mot rovvilt og slårfastat deter storeutfordringerknyttettil utmarksbeite
av rein/husdyrog fredetrovvilt. De dyrevelferdsmessige
utfordringenei forbindelsemed
rovviltforvaltningenomtalesi Stortingsmeldingnr 12 (2002- 2003)om dyreholdog dyrevelferd,
og i forarbeidenetil ny lov om dyrevelferd.Bakgrunnener økningeni tapetav sauog tamrein på
beitedesistetiårene.I forarbeidenetil ny lov om dyrevelferd, visesdettil at rovvilt utgjørden
størsteenkeltårsaken
til tapav saupå beite.Tilsvarendeoppgisrovviltskaderå utgjøreenviktig
årsaktil tap i reindriften. Det er foreløpigpåvistet lite omfangav skaderpåtamreini Oppland
sammenlignetmedregionenenordi landet,mentapetav bufeharhattet høytomfangi regionen.
Det pekesspesieltpåat detdyrevernmessige
problemeter destorelidelsenesomfølgerav
skader,sykdomeller rovdyrangrep.Skaderpådyr utenat deblir dreptkanforekommenår
rovvilt møterflokker av sau, og det sammeforekommeri forbindelsemedrovdyrsjaktopplæring
av avkom.I tillegg kommerat beitedyrblir skremt,at mor og avkomkommerfra hverandre
underrovdyrangrep.
Det pekeslikevel påat beitei utmarker et vesentligvelferdsgodefor dyrene og at et visst
skade- og tapsomfanger påregneligvedbeitei utmark.Det gjelderå finne denriktige balansen
mellombeitebrukog hvasomkanaksepteresav lidelsepåbeite.
Lov om dyrevelferdmedtilhørendeforskrifter påleggerdyreholderenplikt til å sørgefor at
dyrenefår godttilsyn og stell samtidigsomdet gis nødvendigbeskyttelsemot skade,sykdom,
parasitter, rovvilt og andrefarer.
Oppbyggingenav rovviltbestandengjennomdenfastsatterovviltpolitikken gjør at utfordringen
medå beskyttedyr for fareri forbindelsemedbeitedriftøkeri mangeområder.Beitedyrskal
beskyttesmot rovvilt nårdet er nødvendigog mulig. De politiskeføringenefor forvaltningenav
rovvilt og beitedyrtilsier at forvaltningenskalgjennomførespåenslik måteat tapeneav
beitedyrreduseresmestmulig gjennomforebyggendetiltak, omstilling og bestandsregulering
, jf
rovviltforliket. Beiterestriksjonerkanværeaktuelt.Økt satsingpå forebyggendeog
konfliktdempendetiltak omfatterogsåtyngretiltak sominngjerding av beiteområderog
omstilling til annendrift i de områderderdeter størstkonflikter mellomrovvilt og beitedyr.Det
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leggesstor vekt påå hagodsamhandlingmellomrovviltforvaltningen,Mattilsynetog
beitebruksnæringen.

2.4 Myndighets- og ansvarsfordeling
I forbindelsemedbehandlingav rovviltmeldingenSt.meld.nr. 15 (2003- 2004), fordelte
Stortingetmyndighetog oppgavermellomulike instanser.
Rovviltnemnda
- Har ansvaretfor å utarbeideenregionalforvaltningsplanfor rovvilt. Detteomfatterblant
annetå etablereengeografiskdifferensiertforvaltningi regionen,fastsetteretningslinjer
for fordelingav midler til forebyggendetiltak og gi anbefalingerom brukenav
landbrukspolitiskeog reindriftspolitiskevirkemidler for å sikreensamordnet
virkemiddelbruk
- Har myndighettil å fastsettekvoterfor skadefellingog lisensfellingpåulv, bjørnog jerv,
samtskadefellingog kvotejaktpågaupe,dersombestandsmålene
er nådd.Denne
myndighetenvurderesut fra gjennomsnittetav antallynglingerdesistetre årene.
I henholdtil rovviltforliket vil myndighetenfor bjørnoverførestil nemndene,undervisse
forutsetninger,vedoppnådde10 årligeynglinger,selvom bestandsmålet
på 13 ynglinger
ikke er nådd.
Nemndainvolveresogsåi annetrovviltrelatertarbeid,for eksempeli sakergjeldende
bestandsregistreringer.
NemndainvitererSNOog andrerelevanteorganisasjonerengangpr. år
til drøftingog prioriteringav innsatsområder
. Vedtakgjort av nemndakanpåklagesi henholdtil
forvaltningsloven.Miljøverndepartementet
er klagemyndighet.
Fylkesmannen
- Er sekretariatfor rovviltnemnda,og gir blantannetfaglig tilrådningom kvoter for felling
av rovvilt og bruk av forebyggendeog konfliktdempendetiltaksmidler
- Har myndighettil å iverksettefellingstillatelserinnenforkvoter gitt av nemnda
- Avgjør søknaderom skadefellingstillatelserpåkongeørn
- Administrererlisensfellingog kvotejaktpåstorerovdyr
- Behandlersøknaderom forebyggendetiltak innenfornemndasretningslinjer.
- Behandlersøknaderom rovvilterstatninger
- Utbetalergodtgjøringtil kommunenefor videreutbetalingtil jegeresomhardeltatti
skadefellingsforsøkpårovvilt.
Fylkesmannens
vedtakkanpåklagesi henholdtil forvaltningsloven.Direktoratetfor
naturforvaltninger klagemyndighet.
Direktoratetfor naturforvaltning(DN)
- Er overordnetfagmyndigheti rovviltforvaltningen
- Kan fattevedtakom skadefelling,kvotejaktog lisensfellingav egettiltak eller etter
søknad, samteventueltuttakav resterendelisenskvotei dialogmedrovviltnemndene
.
Gjelderhovedsakeligdersombestandsmålet
ikke er nåddi denenkelteregioneller ved
spesielle fellingsoppdragsomhiuttak,skadetbjørnm.v.
- Er ansvarligfor detnasjonaleovervåkingsprogrammet
for rovvilt.
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Statensnaturoppsyn(SNO)er ansvarligfor skadedokumentasjon
og praktiskgjennomføringav
bestandsregistreringer.
Har ogsåfunksjonknyttet til oppsynog bekjempelseav faunakriminalitet,
samtuttakav rovvilt i særskiltesituasjoner(hiuttak, uttakav resterendelisenskvotem.v.). SNOi
region3 (Oppland) har18 rovviltkontakterfordelt i regionen.Disseutgjør førstelinjen i
oppfølgningenav meldingerom skadepåbeitedyr,sporundersøkelser,
innsamlingav DNA materialem.m. SNO fatterikke forvaltningsvedtak.
Fraog med1. oktober2010harROVDATAovertattansvaretfor formidling, drift og
utvikling av det nasjonaleovervåkningsprogrammet
for rovvilt, samtfor å gjøreresultatene
offentlig tilgjengelige. PåROVDATAs nettsted(www.rovdata.no
) kanenkeltpersonerblant
annetregistrereegneobservasjoner(sportegn)av storerovdyr.
Kommuneneharansvaretfor detlokalerovviltfellingslaget.Skadefellingsforsøkskal
gjennomføresav medlemmerav kommunaleskadefellingslag.Kommunenharansvaretfor
administrasjonav fellingsforsøkene
, herundergodtgjøringsordningen
av jegeresomdeltar i
fellingsforsøk.I region3 (Oppland) harpraksisværtat søknaderom forebyggendeog
konfliktdempendetiltaksmidlerhargåttsamletgjennomkommunene.

2.5 Generelt om fellingsregimene
Felling av rovvilt kan foregåved:
Lisensfellingav storerovdyr
Lisensfellingav jerv, bjørnog ulv er motivertut fra denskadesompåføresbufe- og
tamrein,og er samtidiget virkemiddelfor å begrensevekstenog/ellerutbredelsenav
rovviltbestandene.
For at denskadereduserende
effektenskalværestørstmulig, er det
viktig at lisensfellingi sterkgradstyresmot områdermedskadeproblemer.
Lisensfellinger hjemleti naturmangfoldlovens
§ 18 og rovviltforskriftens§ 10, der
kvotener fastsattav rovviltnemndeller Direktoratetfor naturforvaltning.Jegerenmåha
personliglisensfor å kunnedelta. Periodefor lisensfellingav jerv: 10. september– 15.
februar,bjørn;21. august– 15.oktober,ulv (i områderutenbestandmål);1. oktober– 31.
mars.Lisensfellingkrevergrunneierstillatelse.
Kvotejaktpå gaupe
Ordinærjakt pået bestemtantalldyr (bestandsregulerende)
medhjemmeli
naturmangfoldlovens
§ 16 og rovviltforskriftens§ 11, derkvotener fastsattav
rovviltnemndeller Direktoratetfor naturforvaltning. Skadepåbufeog tamreinlegges
somregeltil grunn for kvoteog områder,selvom detteikke er noenforutsetning.Jakttid
for gaupe:1. februar- 31. mars.Kvotejaktkrevergrunneierstillatelse.
Skadefellingav storerovdyr
Tillatelsetil felling av enkeltindividerav rovvilt for å stanseeller forhindreskaderpå
bufeog tamrein,derdetpåforhånder fastsattkvoteog vilkår av overordnetmyndighet
(rovviltnemndaeller Direktoratetfor naturforvaltning). Skadefellinger hjemlet i
naturmangfoldlovens
§ 18 og i rovviltforskriftens§ 8, og normalsituasjonenfor tillatelser
til skadefellinger vedakuttetapi beitesesongen.
Fylkesmannenharmyndighettil å
iverksetteskadefellingstillatelser
ettersøknad, jf rovviltforskriftens§ 9, i perioden1. juni
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til 15. februar. DN kanfattevedtakom felling i medholdav rovviltforskriftens§ 13.
Detteinnebærerbl a hiuttak av jerv, det vil si avliving av mordyrog unge(r),samtandre
ekstraordinære
uttak. Det vil væretilfeller der lisensfellingikke gir ønsket måloppnåelse,
og skadefellingvil daværeet virkemiddelfor å kunneavvergeenalvorlig skadesituasjon.
Felling av jerv utenomlisensperiodenkangjøresvedfelling av enkeltindividerknyttettil
bestemtesituasjoner,eller veduttak av årsungerog mordyrfra ynglehi.Direktoratetfor
naturforvaltningharavgjørelsesmyndighet
i slike saker.Rovviltforliket (2011)åpneri
tillegg for uttakav resterendelisenskvotepåjerv og bjørn.Direktoratetharmyndigheti
dissesakeneog avgjørhvor og hvordanslike uttak skalgjennomføres.Dettevil gjøresi
dialogmedrovviltnemndene.Det er et vilkår at slik felling ikke er skadeligfor
bestandens
overlevelse,og at detikke finnesannentilfredsstillendeløsningut fra
prinsippetom engeografiskdifferensiertforvaltning.Skadefelling av rovvilt kreverikke
grunneierstillatelse.Eventuellehiuttakgjennomføresav særskiltkvalifisert personelli
Statensnaturoppsyn.
Skadefellingav kongeørn
Fylkesmannenharmyndighettil å iverksettefelling av enkeltindividsomvoldervesentlig
skadepåbufeeller tamrein,forutsattav felling kanrettesmot bestemteindivider,jf.
viltloven § 14 og rovviltforskriftens§ 12. Skadefellingav kongeørnkreverikke
grunneierstillatelse.
Det er lisensfelling(ulv, jerv, bjørn)og kvotejakt(gaupe)somskalværedennormale
beskatningsformen
ogsåi fremtidenfor å redusereskadesomdisseartenepåførerbufe- og
tamreinnæring
en, jf. St.meld.nr. 15 (2003- 2004)og rovviltforliket (2011).
Nødvergebestemmelser
Naturmangfoldlovens§ 17/ § 17agir bestemmelser
for felling av rovvilt for å hindreskadepå
personeller vedrovviltangreppåbufeeller knyttettil rovdyrsikkerthegn*). Etterdenne
bestemmelsen
kanvilt avlivesnår detmåansespåkrevdfor å fjerneenaktuellog betydeligfare
for skadepå person.Eieren,eller ensomopptrerpå vegneav eieren,kanavlivevilt under
direkteangreppå bufe,tamrein,gris og fjørfe. Dersombestandenav jerv, gaupeog bjørn over
tid har værtklart overbestandsmålet,
skalKongengi forskrift omadgangfor eieren,eller en
somopptrerpå vegneav eieren,til å avlivejerv, gaupeog bjørn når avliving måansespåkrevd
for å fjerneenumiddelbarog betydeligfare for skadepå bufe,tamreinog gris. Dersom
bestandenav jerv, gaupeog bjørn overtid har værtklart underbestandsmålet,
eller
ekstraordinærebestandsmessige
forhold tilsier det,skalKongenoppheveadgangentil avliving.
Eieren,eller ensomopptrerpå vegneav eieren,kanavliverovdyr sombefinnersegi
rovdyrsikkerthegnnår avliving måansespåkrevdfor å fjerneenaktuellog betydeligfare for
skadepå produksjonsdyreller hund.Hegnetmåtilfredsstillekravenetil rovdyrsikkerthegn
fastsattav myndighetenetterloven(utdragfra lovteksten)
.
*) Ved rovviltforliket leggesdetopptil å endrenødvergebestemmelsen,
slik at rovdyr kanavlivesfor å beskytte
hundveddirekteangrep.Dette kreverendring av naturmangfoldlovens
§ 17a.Det forventesat lovforslagetfremmes
for Stortingeti løpetav våren2012.
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3. Rovviltbestandenei region 3 (Oppland)
3.1 Bestandsovervåking
Det nasjonaleovervåkningsprogrammet
omfatterdefire storerovdyreneog kongeørn,og
fastsetterrammerfor overvåkningsaktiviteten
på landsbasis.Direktoratetfor naturforvaltninghar
hovedansvaret
for programmet,mensansvaretfor innsamlingsmetodikkog
tolkning/systematisering
av dataer lagt til ROVDATA. Hovedansvaretfor
bestandsregistreringene
er lagt til Statensnaturoppsyn(SNO).
Godoversiktoverrovviltbestandene
er viktig for å drive en forsvarligforvaltningav destore
rovdyrai tråd meddenasjonalebestandsmålene.
Forvaltningenog berørtepartermåkomme
fram til mestmulig omforentebestandstall.Uenighetom bestandssituasjonen
er fortsattet
konfliktfelt i delerav rovviltforvaltningen.Det er derforviktig at detbevilgesmidler til en
bestandsovervåkning
somståri forhold til dettebehovet.Stortingetharflere gangertillagt
bestandsovervåkning
og – registreringstor betydning.Spesielter detvektlagtat detmå
tilretteleggesfor utvikling av et samarbeidmedtankepåenfortsattlokal medvirkning.
Feltregistreringene
i Opplandutføresi hovedsakav SNO medbistandfra enrekkelokaleaktører.
Lokal medvirkningsikresgjennomaktiv bruk av lokalerovviltkontakterog andrelokaleaktører,
somfor eksempel fjellstyrenesoppsynspersonell.
EksempelvisgjennomførerNJFFOppland
gaupetakseringer
hvervinter somet supplementtil tilfeldige gaupeobservasjoner
gjort av
allmennheten,derbekreftelsefra SNOer påkrevd.En del av informasjonensomfinnesom
rovvilt i dager basertpåinformasjonfra lokalbefolkningen.Prosjektet”Bjçrneekskrementer–
innsamlingtil DNA-analyser”er et eksempelpå hvordandeltakelsefra lokalbefolkningenhar
bidratttil ny kunnskapom bjørnebestanden
i Norge.DNA-analysergjennomføreshvertår for
bjørn, jerv og ulv.

Statensnaturoppsynharansvaretfor
innsamlingav DNA-materiale(hårog
møkk) somer viktig for overvåkingenav
bjørn,jerv og ulv. Foto:Mogens
Lorentzen,SNO.

I tillegg menernemndaat følgendepunkterer viktige i bestandsovervåkningen
av destore
rovdyra:
Det måinformeresom bestandsstatus,
metodeog relevantrovviltbiologi for å gi innsikt
og forståelsefor hvordanrovviltforvaltningenforegår.
Det måstimulerestil innmeldingav rovviltobservasjoner.
Datafra jerveregistreringene,
sombådeomfatterhiregistreringog DNA-prøverfra
enkeltindivid,måtilstrebesstilt til rovviltnemndaog Fylkesmannens
disposisjonsåraskt
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sommulig. Detteer vesentligedatafor å kunneleggetil rettefor enmestmulig riktig
forvaltningog eventuelletilpassedeforebyggendetiltak i forhold til rovvilt/bufe.
Overvåkningsprogrammet
for storerovdyr, inkludertkongeørn,måutvikleskontinuerlig
ut fra ny kunnskapog erfaringer.
Det børinformeresog stimulerestil innsamling av bjørneekskrementer
for DNA-analyse
for å få enbestmulig oversiktoverantallbjørnersomoppholdersegi Oppland.
3.1.1Jerv
Bestandsovervåkningen
baserersegi hovedsakpåregistreringav ynglehi.Ynglendejervetisper
benytterofte desammehilokaliteteneover flere år og registreringsinnsatsen
konsentrerestil
kjentehilokaliteter.Det blir ogsålagt nedet betydeligarbeidi å søkeetterynglingeri områder
hvor dettidligereikke er registrertyngling.Nemndaønskerå haentett dialogmedSNO om
gangeni registreringsarbeidet,
samtom hvilke områdersomskalprioriteresvedsøketternye
ynglingerav jerv.
Overvåkningsresultatet
omfatterminimumantalltispersomharyngletsisteår.I tillegg kan
innsamlingav jervmøkk,medpåfølgendeDNA-analysegi informasjonom bestandsstørrelsen.
Nemndamenerat bestandsregistreringen
på jerv trolig er innei tilfredsstillendeformer,også
medhensyntil involveringav lokalekrefter.Samtidiger sporingsforholdene
ofte varierendei
Opplandog detvil i år medvanskeligsporingsforholdværeusikrebestandsanslag
for regionen.
Nemndamenerdet måbevilgesøkteressursertil bestandsregistrering
i år meddårlige
sporingsforhold.
3.1.2Gaupe
Bestandsovervåkningen
er basertpåregistreringav familiegrupper.Dettegjøresi stor grad
gjennomoppfølgingog kvalitetssjekkav tilfeldige innmeldingerav spor- og synsobservasjoner
påsporsnøgjennomvinteren.Tilfeldige observasjonergjøresav friluftsutøvere,husdyreiereog
jegere,og disseobservasjonene
skalkontrolleresog godkjennesav SNO.

Gaupebestanden
overvåkesgjennom
registreringav familiegrupperpåsnøi
periodenoktober-februar.Foto:Mogens
Lorentzen,SNO.
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Nemndamenerat bestandsregistrering
kun basertpå meldingerfra allmennhetenikke er
tilfredsstillende,og harsammenmedFylkesmannen,desenereårenegitt tilskuddtil NJFF
Opplandfor å gåsupplerendetakseringslinjeri alle kommunenei fylket. Dettevil etternemndas
meninggi enstørresikkerheti datagrunnlagetfor å vurderegaupebes
tanden.
3.1.3Bjørn
Overvåkningener i hovedsakbasertpåsporregistreringerpåvårsnø,undersøkelser
av skaderpå
bufe,samtobservasjonerav bjørn.Innsamlingav ekskrementerog hår,medpåfølgendeDNAanalyse,er desenereåreneblitt ensværtviktig del av dennasjonaleovervåkningenav bjørn.
3.1.4Ulv
Overvåkningener basertpåsporingpåsnø.Streifdyrav ulv registreresgjennomoppfølgingav
meldinger,skaderpåbufe,tamreinog hjortevilt m.m.,sporingerog innsamlingav ekskrementer
for DNA-analyse.
3.1.5Kongeørn
Overvåkningenhartradisjoneltblitt gjort av lokaleressurspersoner
tilknyttet ornitologiske
foreningersamtfjellstyrepersonell,delvismednoestatligstøtte.Kjentereirplasserrundt i fylket
er blitt regelmessigbesøktog overvåket.Kongeørnskalinngåi det nasjonale
overvåkningsprogrammet
pålik linje meddefire storerovdyrene,jf. rovviltforliket (2011).

Bjørnehi.Overvintringav bjørni region3/Opplandhar desenereår værtvanlig.Det er kun hannbjørnersomtil nå
er registrerti fylket. Foto:MogensLorentzen,SNO.
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3.2 Bestandsutvikling
3.2.1Jerv
Regionenharsiden1980-tallet utgjort envesentligdel av densør-norskejervestammen
s
leveområde.I perioden1990-1995 var bestandenmeststabili Lesja/Snøhetta
med1-3 påviste
ynglingerårlig. Etableringi Dovreog Rondaneskjeddepå90-tallet, medynglingerhelt søri
Ringebu.Det harvært1-3 påvisteynglingerårlig i detteområdet.Etter2000harjervenreetablert
seg i Reinheimenmed1-2 årligeynglinger.Etter2005hardetværtårvisseynglingeri
Breheimenog i Jotunheimen.I perioden2000-2011 hardenregistrertedelbestanden
i Oppland
værtpå2-7 årligeynglinger(fig.2 og fig.1 i vedlegg).Det var i 2011registrert 18 kjente
hilokaliteteri regionen,og somundersøkeshvertår.
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Figur 2: Registrerteynglingerog kjentehilokaliteterutenyngling av jerv i Opplandi perioden1996-2011.
Bestandsmålet
(4 årligeynglinger)er markert.I 2011var detregistrert18 kjentehilokaliteteri Oppland,som
undersøkeshvertår. Talleneangirminimumsbestand.
Godesporingsforholddetenkelteår gir sikrere
bestands
estimat.

Jervetispei nærhetenav
hiåpningen,Rondane.Foto:
MogensLorentzen,SNO
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3.2.2Gaupe
I Opplandharforekomstenav gaupeendretsegmyebådei omfangog utbredelsei løpetav de
siste15 årene. Tidlig på1990-tallet var aktivitetenstørsti Gudbrandsdalen
og Ottadalen,men
dettebildet endretmot sluttenav 1990-tallet medøkt forekomstav gaupei sør- og vestfylket.En
periodeetter1999var bådeantallskaderog felte gauperfordelt segomtrentlikt på
Gudbrandsdalsregionen
og restenav fylket, menframmot 2005var detbetydeliglavereaktivitet
av gaupei Gudbrandsdalen
enni sør.Fra1999harantalletregistrertefamiliegrupper(mor med
avkom)i fylket variert fra 3-7 årlig (fig.3). Denhøyeavskytingeni perioden1998-2002er
hovedårsaken
til at bestandengikk nedi fylket enkort periode.Etter2005harbestandenav
gaupei regionenholdt segrundt bestandsmålet
på5 familiegrupperårlig.
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Figur 3: Registrertefamiliegrupperav gaupei Opplandi perioden1996-2011 medbestandsmålet
markert(5
familiegrupper).Der deter angitt”halve” familiegrupperbetyrdetat engruppedelesmednaboregion.

3.2.3Bjørn
Aktiviteten av bjørn i Opplandharværtøkendei perioden2000- 2010. Mensdettidligerevar
noenfå individer somi periodervar innomfylket, harflere bjørnerdesenereåreneoppholdtseg
herovertid. Flereovervintringerer registrertgjennomhifunn. DNA-analyserharvist at
individantalleti perioden2007-2010i regionenharvariertfra 4-11 ulike individer (tab.1).
DNAprøver

Antall
individer

2007

60

11

2008

48

4

2009

52

8

2010

57

10

2011

61

10 *)

Tabell 1. Antall DNA-prøverog
antallindivider av bjørnsomhar
værtinnomOpplandi perioden
2007– 2011.*) DNA viste9
individer, menet nytt dyr ble felt
påskadefellingsommanikke
haddeDNA påfra før.

Alle registrerteindivider harværthannbjørner,og noenav disseharogsåbrukt andrefylker i
delerav året.Størstaktivitet av bjørner registrerti kommunene
Ringebu/Øyer/Lillehammer/Gausdal
og delvisi et områdevideresørvestovermot vestsidenav
Randsfjordenog videremot Vassfareti Sør-Aurdalkommunemot Buskerud.I Norddalen/
Ottadalenog Valdreser detmerspredtaktivitet av enkeltindivider.Det harkun blitt felt to
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bjørnerpålisensfellingi fylket i perioden2007-2011. Det harogsåi liten gradblitt felt bjørnpå
skadefellingi beitesesongen,
medunntakav sommeren2011dadetble felt enbjørni Ringebu
og enbjørn i Gausdal.
3.2.4Ulv
Ulven harhattensværtbegrensetforekomsti region3/Opplandi nyeretid. I perioden1990-2005
harvi barei enkelte år hattbesøkav ulv i fylket. Somfor bjørnkanulv somhartilhold i fylket gi
forvaltningsmessige
utfordringer. Slike individer harstoraksjonsradius,og kangi storeskader.
Forekomstenav ulv i regionenharøkt noedesenereårene, med påfølgendeskaderpåbufe.I
beitesesongen
2011ble det imidlertid ikke registrertulv i Oppland.Eksempelviskan nevnes
skaderav enulv i Lesjai 2006og av to ulver somgjordenyeskadei Nord-Fronoveret lengre
tidsromi 2009. I 2010ble det felt 3 ulver påskadefelling/nødverge
i regionen.Skadefellingen
ble gjennomførtetterskaderpåbeitedyri Ringebu, Øyerog Lillehammer.Forekomstenav ulv i
region3/Opplandvil avhengesværtmyeav bestandsstatus
og sosialeforhold i flokkenei
forvaltningssonenfor ulv østfor region3 (region4 - Osloog Akershusog region5 - Hedmark),
samtbestandsforholdene
i Sverige.DNA – analyserviserat deulvenesomer felt påskadefelling
i Opplandtrolig harvandretut fra Sverige.
3.2.5Kongeørn
Opplandharlengehattenstabilbestandav kongeørn,medhekkelokaliteteri 18 av 26 kommuner
(2004).En regnerbestandenfor å værei størrelsesorden
50-60 par(2009). Antall parsomfår
fram ungervariererfra år til år, og i 2004og 2010ble det registrerthenholdsvis23 og 12
hekkendepari regionen.Kunnskapenom forekomstenav kongeørner godi nordligedelerav
fylket, menstilsvarendei sørligedelerav Valdresikke er fullt sågodtkartlagt. Det er et målå
opprettholdebestandenav kongeørni regionen.
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4. Beitebruk – omfang og tap
4.1 Bufe - omfang og geografiskfordeling
Opplander et stortsauefylke,og harnestetterRogalandflest sauertotalt. Per31.07.2010var
det pålandsbasisvel 2 200000voksnesauerog lamog om lag 14 500produsenter.Rundt12 %
av sauenhørerhjemmei Oppland,og vel 9 % av landetssaueprodusenter
er fra Oppland.

Figur 4. Tall fra organisertbeitebruk.For
Rogalander sauetalletbetydelig høyereenn
detsomframgårav figuren,pgaat færreer
medlemi organisertbeitebruk(OBB).

Opplandharalltid hatt ensværtomfattendebeitebaserthusdyrproduksjon.Detteskyldesat
innmarksarealene
er begrens
ede, slik at tilliggenderessurseri form av utmarksbeiteharværttatt
i bruk for å gjçre gården”stçrre”. En stordel av innmarkaligger dessutensåhçyt at denkun
egnersegfor grasproduksjon.
Tidligerevar det storfesomhøstamestfôr i utmarka,bl.a.knyttettil seterdrift.I dager
saueholdetdendominerendenæringablantdesombenytterutmarksbeitene.
Tradisjonelthar
dennenæringahatt størstutbredelsepå mindrebruk i dal- og fjellbygdene.Overtid har
imidlertid bådelokaliseringenav og struktureni sauenæringen
blitt vesentligendret.
Somi landetfor øvrig,harutviklingeni Opplandgåtti retningav færreog størreenheter,blant
annetsomfølgeav krav om økt effektivitetog redusertlønnsomhet.Baresidenår 2000harantall
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saueholder
e i Opplandblitt redusertmed30 % (1.927sauebruki 2000og 1340sauebruki 2010),
mensgjennomsnittligbesetningsstørrelse
harøkt fra 52 til 75 vinterfôrasauer.
4.1.1Utviklingstrekk i saueholdeti Oppland 2001- 2010
Tabell2 viseret stigendesauetallfra vel 243 000søyerog lampåutmarksbeitei år 2000til vel
266000søyerog lam i 2004. Deretterhardyretalletgåttnedmedvel 32 000dyr framtil 2009,
mensdet fra 2009til 2010harværtensvakøkningigjen.
Tabell 2. Utviklingen i sauenæringeni Oppland2000-2010i antallbruk, vinterforasauog sau/lampåutmarksbeite.
Talleneer basertpåtellingerpr 01.januarvedsøknadom produksjonstilleggog tellingerpr. 31.juli for sauog lam
på utmarksbeite.*) Nedgangeni antall vinterforasau fra 2003til 2004i tabellenunderskyldesen endringi
tilskuddssystemet
derdyr under1 år er skilt ut somegengruppe.De er ikke regnetmedherselvom enstordel av
disseer årets påsett.Tall fra Statenslandbruksforvaltning(SLF)

År

Antall bruk med sau
per 01.01.

Vinterfôra sau

Sauog lam på
utmarksbeiteper 31.07.

2000

1 927

111370

243506

2001

2 962

115851

245345

2002

1 907

118188

260490

2003

1 795

116994

260528

2004

1 704

86 132

266017

2005

1 628

85 820

264613

2006

1 557

84 416

252921

2007

1 460

77 989

236219

2008

1 458

78 626

234451

2009

1 376

78 114

234977

2010
2011

1 340
1 303

77 962
80 015

238571
242928

Saueholdog beitebruker enviktig
næringi Oppland.Foto:Sidsel
Røhnebæk,FMOP
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Tabell3 tar utgangspunkti tall fra organisertbeitebruk(OBB). Bådedyretallog antall
produsenterer noelavereenntallmaterialefra SLF. Det skyldesat ikke alle produsenterer
medlemav organisertbeitebruk.I Opplander likevel dealler flestemedi denneordningen,rundt
95 % av bådebesetningerog produsenter.
Tabell 3. Utviklingstrekkmellomregionenei Oppland2005-2010.Tall fra organisertbeitebruk(OBB).

Nord-Gudbr.dal
Midt-Gudbr.dal
Valdres
Gjøvik-region
Hadeland
Lihmr-region
Oppland

2005
Søyerog
lam slept
59 443
57 392
37 474
47 115
13 729
32 121
247274

2010
Søyerog
lam slept
58073
52 790
29 674
42 337
13 106
33 778
229758

2005
Endringi
ant.slept
-2 %
-8 %
-21%
-10%
-5 %
5%
- 7%

2010

Ant.prod Ant.prod
355
310
291
243
231
172
283
228
81
73
191
158
1432
1184

Endringi
ant.prod
-13 %
-17 %
-25 %
-19 %
-10 %
- 17 %
- 17 %

I løpetav 5-årsperioden2005-2010er sauetalleti fylket redusertmed7 %, mendet er store
regionaleforskjeller. Det er veksti Lillehammer-regionenog grunnentil detteer et økende
sauetalli Gausdalkommune.I Nord-Gudbrandsdalen
er dettilnærmetstabilt,mensdeti de
øvrigeregioneneer nedgang.Spesielter nedgangenstor i Valdres,hvor 25 % av besetningene
er
lagt ned.Totalt for region3/Oppland har248produsentersluttetmedsaui perioden2005–
2010,noesomtilsvarer17 % påfylkesnivå.
Til trossfor reduksjoni antallsauog produsenterer Opplandfremdeleset av landets største
utmarksbeitefylker.Vel 3 000gårdsbruki Opplandslipperdyr påutmarksbeite,det vil si over
halvpartenav alle bruksenheter
. Nord- og Midt-Gudbrandsdaler storesaueregionerog harnesten
50 % av all saui Oppland. Det er ogsåverdtå merkesegat Hadelandog Gjøvikregionenhar
nesten25 % av sauetallet,medhovedvekti Gran,NordreLandog ØstreToten.
4.1.2Regionenei Oppland og OBB
95 % av saueprodusentene
somharsaupåutmarksbeite,er medlemi et organisertbeitelag,og
disseharvel 96 % av all sausombeiteri utmarka. Beitelagaer sværtviktige
organisasjonsenheter
for sauenæringa
i Oppland.Fylket harnå125beitelag(tab.4og fig.5), hvor
111er beitelagmedsau,entensomenestedyreslageller i sambeitemedstorfe.
Tabell 4. Sauetall,antallbeitelagog produsenter2010.Tall fra OBB.

Ant.søyerog lam
slept 2010

Andel av fylkets
sauetall2010

Nord-Gudbr.dal

58 073

25%

36

310

Midt-Gudbr.dal

52 790

23%

20

243

Lhmr-region

33 778

15%

12

158

Valdres

29 674

13%

19

172

Gjøvik-region

42 337

18%

22

228

Hadeland

13 106

6%

2

73

Oppland

229758

100%

111

1184

Region
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Figur 5. Kart overbeitelagmedsaui Oppland2010. Kartetillustrererat detforegårutmarksbeitingmedsauover
helefylket.

4.1.3Høsting i utmarka
Beitedyrahøsteri utmarkadagligca.386 000 fôrenheter(f.e.). Med enpris påkr. 3,- perf.e
tilsvarerbeiteopptaketenverdiperdagnær1,2 mill . kr. Med enbeitesesongpå100dager
tilsvarerbeiteopptaketenårlig verdi på 120 millioner kr. I tillegg kommerikke-tallfestede
verdiersomopprettholdelseav kulturlandskapet.Trossstortantallav beitedyri utmark,er
gjengroingogsået voksendeproblemi Oppland.I tabell5 er detgjort enteoretiskberegning
overantallfôrenhetersomhøstespå utmarksbeitei løpetav beitesesongen.
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Tabell 5. Beitebrukog foropptakpåutmarksbeitei Oppland.Tall fra SLF 31.07.2009.

Dyreslag

Antall
bruk

Antall
dyr

Forenheterper
dagx antall
beitedyr

Sumforenheter
høstet per dag

Storfe(mj.ku,kjøttfe)

1158

17 045

4,2f.e x 17 000

71 400f.e

Ungdyr

1312

22 419

3,2f.e x 22 500

72 000f.e

Sau

1264

235000 1,0f.e. x 235 000

235000f.e

Geit

78

5 300

0,8f.e x 5 000

4 000f.e

Hest

196

876

4,0f.e x 900

3 600f.e

Sum

386000f.e

4.2 Tamrein - omfang og geografiskfordeling
Dettekapitteleter hovedsakeligbasertpåinformasjonfra reindriftsforvaltningensnettsiderog
ressursregnskapene
for reindriftsnæringen.Det drivesi dagreindrift i fire tamreinlagi SørNorge;Lom, Vågå,Framog Filefjell reinlag.Disseligger i fjellområderinnenkommuneri
Oppland(Nord-Gudbrandsdalen
og Valdres),Buskerudog Sognog Fjordanefylker, og er ikkesamiskreindrift (fig. 6). Alle fire lagenebrukerdelerav Opplandfylke i delerav året.I tillegg til
dissetamreinlagenekommerRendalrenselskapi Hedmark,mendetteer ikke reindrift i vanlig
forstanddadet drivesjakt påreinstammen.

Figur 6. Utbredelsenav tamreindrifti Norge.A: Lom tamreinlag,B: Vågåtamreinlag,C: Framreinlag,
E: Filefjell reinlag.
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Tamreinlagenei Sør-Norgeer organisertsomaksjeselskap/andelslag
av bønder/grunneiere
og
andresomdriver reindrift i fellesskap.Antallet andelseierei hvertreinlagvarierer fra under10 til
nærmere250.Det er felleseierskaptil reinenog hvertreinlagharett fellesreinmerke.
Reindriftendrivespå beitearealerleid av fjellstyrer og privategrunneiere.Genereltnyttes
kystnærehøyfjellsområderi nordvestsombarmarksbei
ter og merkontinentaleog lavereliggende
fjell- og skogsområderisørøstsomvinterbeite.Det foretassesongmessige
flyttinger mellom
beiteområdene
vår og høst/tidligvinter.
Tamreinlageneleier inn fastansattegjeteretil denpraktiskereindriften,i tillegg til aksje/andelseierne.
Det er 3 - 6 ansattegjeterei hverttamreinlag,totalt 16 fastegjetere.I tillegg
utføresdet arbeidi reingjerdenei forbindelsemedmerkingog slakting,byggingog vedlikehold
av reindriftsanlegg,administrasjonm. m. Det er 33 årsverki tamreinlagenetotalt. (Totalregnskap
for reindriftsnæringen
, 2010).
Det totaleantalletrein i tamreinlageneer ca.11,000og harværtrelativt stabiltdesisteårene.
(tab.6 og fig.7). Slakteuttaketligger på6.000rein,hvoravandelenkalveslaktutgjør70 %. Det
totaleslaktekvantumeter 180 tonnkjøtt og førstehåndsverdien
utgjørca.8 mill. kroner.I tillegg
kommerinntekterav gevir, skinnog innmat.Produksjonentilsvarerca15 % av reindriftens
totaleproduksjonav reinkjøtt i landet (Ressursregnskap
for reindriftsnæringen
, februar2009).
Tabell 6. Antall rein i tamreinlagenedesisteårene. Reindriftsåretvarerfra 1. april til 31.mars.Oppdatertetall for
driftsåret2009/2010og 2010/2011er ikke publisertper1. november2011.

TAMREINLAG

REINTALL
I SLUTTSTATUS
(pr. 31.mars)
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Lomtamreinlag
2 344
2 410
2 328
2 320
2 312
2 415
2 391
2 350
Vågåtamreinlag
2 169
2 327
2 311
2 287
2 296
2 299
2 305
2 347
Framreinslag
2 948
3 003
2 962
2 910
2 959
2 962
2 889
2 953
Filefjellreinlag
2 840
2 866
3 006
2 964
2 864
2 899
3 162
2 982
TAMREINLAGENE 10 301
10 606
10 607
10481
10 431
10 575
10 747
10 632

Veiing og merkingav reinskalveri
september.Foto:SidselRøhnebæk,
FMOP.
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Figur 7. Antall rein i Sør- og Midt-Norgei perioden1979/80-2008/09. ”Tamreinlagene”er defire lagenei Oppland
+ Rendalenrenselskap.

Flokksammensetningen
er gjennomsnittlig75 % simlerog i overkantav 10 % kalverav hvert
kjønn,resten(0 - 2 %) er okser1 ½ år og eldre.Produktivitetenliggerpåca18 kg pr. livrein, og
arealproduktivitetenpåca28,6kg pr. km2 (medregnetRendalrenselskap)(Ressursregnskap
for
reindriftsnæringen
, februar2009). I likhet medreindrifteninnenfordesamiske
reinbeiteområdene
mottartamreinlageneforskjelligetilskuddoverreindriftsavtalen.
Tamreinlagenei Sør-Norgeer forvaltningsmessigog faglig underlagt Reindriftsforvaltningenfor
Sør-Trøndelag/Hedmark.

4.3 Tap av husdyr på beite
Gjennomenbedreorganiseringav beitebrukenmedøkt tilsyn og ulike tapsforebyggende
tiltak i
beitelageneinnenorganisertbeitebruk,ble tapeneav dyr påutmarksbeite i region3/Oppland
holdt pået forholdsvislavt nivå i perioden1970-1990(jf. ”normaltapet”). Etterdentid har
tapeneblitt bortimotfordoblet,noesomi hovedsakskyldesen vesentligøkningi
rovviltbestandeneog medfølgendeskaderpåbeitedyra.
Normaltapeter dettapetav husdyrsomerfaringsmessiginntrefferi enbesetningpåutmarksbeite
utenforekomstav rovvilt. I region3/Opplander normaltapetfor sau/lam1,5 % for søyerog 3 %
for lam i kommunermedoverveiendefjellbeiteog henholdsvis2 % og 4 % for søyerog lam i
kommunermedoverveiendeskogsbeite.Normaltapeter regnetut fra datafra organisert
beitebrukfra periodenfør 1990dadetvar lite rovvilt i regionen.
De totaletapene(bådesauog lam) var 2-3 % i perioden1970-90 for region 3. I densiste5årsperiodenhartapetligget påvel 5 % i gjennomsnitt for fylket (fig. 8). Tapsprosenten
i 2005
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var på4.9 % (12 170sauer)og i 2010var den5,2 % (11 472sauer).Det er grunntil å tro at det
uansetttapsårsaker detet visstforbedringspotensiali de flesteenkeltbesetningerog beitelagmed
hensyntil tap av dyr påutmarksbeite.

Utvikling i tapsprosent 1970 -2009
6,00
5,00
t
n
e 4,00
s
o
r
p 3,00
s
p
a
T
2,00
1,00
0,00
1970-74

1975-79

1980-84

1985-89

1990-94

1995-99

2000-04

2005-09

Figur 8. Tapav sauog lam påutmarksbeitei Opplandangittsomgjennomsnittfor 5 år i perioden1970– 2009
(Organisertbeitebruk).

Det er sværtstore forskjellermellomregioner,kommuner,beitelagog besetningermedhensyn
til tap påutmarksbeite
, og variasjonener storfra år til år. Påregionnivåer deti dagNordGudbrandsdalog Hadelandsomutmerkersegi negativretning.Lavestligger Valdresog SørGudbrandsdal.Fellesfor alleregionerer likevel at deharhattenvesentligøkningi tap etter
1990.
Påkommunenivåblir tapsutviklingenog variasjoneni tap mersynlig (tab.7). Someksempelkan
nevnesLesjakommunedertapeneøkte fra 4,1 % i 1990til 10,5% i 2005og somderettergikk
nedtil 6,8 % i 2010.Tilvarendevar deti Vangkommuneret tappå2,6 % i 1990,2,9 % i 2005
og 4,3 % i 2010.Enkeltbesetninger
i de mestutsatteområdenei region3/Opplandharværtoppe
i over 50 % tap.
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Tabell 7. Tapav saupåbeitei Oppland2010.Tall fra OBB. Tapstalleneendresofte vesentligfra år til år.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kommunermed de
størstetap (i %)i
2010
Dovre
Lesja
Sør-Aurdal
Øyer
Gran
Gausdal
SøndreLand
NordreLand
Ringebu
ØstreToten
Lunner/Jevnaker
Sør-Fron
Skjåk

%tap
2010
8,03
6,75
6,71
6,53
6,38
6,35
6,3
6,03
5,58
5,51
5,37
4,92
4,66

Antall
dyr
tapt
769
1163
297
495
545
1131
178
685
1119
643
245
860
222

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kommunermed de
lavestetap i 2010
VestreSlidre
Vågå
Nord-Aurdal
Lillehammer
ØystreSlidre
Gjøvik
Sel
Lom
Vang
Etnedal
Nord-Fron
VestreToten

%tap
2010
2,23
2,81
2,9
3,48
3,52
3,78
4,03
4,25
4,26
4,29
4,45
4,46

Antall
dyr tapt
48
337
239
292
236
476
318
280
263
84
679
132

Det er ogsåstorvariasjoni tapstallmellombeitelagenei fylket og i det enkeltebeitelagetfra år
til år. Figur 9 visertapsprosenten
for beitelagmedsaueller sauog storfei beitesesongen
2010.

Figur 9. Kart overOpplandsomvisertap i beitelagai 2010.
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4.3.1Erstatning
Dyreeierharenlovfestetretttil full erstatningi de tilfellene derdetkandokumenteresat gaupe,
jerv, bjørn,ulv eller kongeørner årsaktil tap av husdyreller tamrein.Kadaverundersøkelser
med
konklusjonat skadeneer ”dokumentert”eller ”antatt” forårsaketav rovvilt kvalifiserertil full
erstatningettersøknadfra dyreeier.I tilfeller hvor det ikke er funnetkadavereller det ikke er
mulig å fastslåskadeårs
ak kandet utbetaleserstatningetterenskjønnsvurdering.I enslik
vurderinginngårenrekkefaktorersomblantannetkunnskapom denenkeltebesetningog om
beiteområdet,kunnskapom forekomstav storerovdyrog kongeørni områdetog tapshistorikki
områdetog i tilgrensendeområder.I 2010ble det sattnedet utvalgfor å evaluere
erstatningsordningen.
En av hovedkonklusjonene
er å beholdedagensordningmedendel
justeringer.
De sisteåreneharantallsøyerog lam erstattetsomdreptav rovvilt i Opplandvariertmellom
4000– 5000dyr (tab.8).Årlig utbetaleset erstatningsbeløp
pårundt 10 millioner kroneri fylket.
Antall søyerog lamerstattetsomtapttil jerv øktefram til 2002,menhardesenereårenegått noe
ned(fig.10). Antall søyerog lam erstattetsomtapttil gaupeøkteframtil 1997,menble fram til
2004reduserttil entredjedel.De sisteåreneharimidlertid antalletstabilisertsegpårundt1400–
1500erstattededyr. Erstattedesøyerog lamtil bjørnharhatt enjevn økningi fylket sidencaår
2000,menserstattededyr somdreptav ulv variererfra år til år.
Tabell 8. Erstatningfor saudreptav fredetrovvilt.

Antall søknader
2007
2008
2009
2010

470
412
384
440

Antall søyerog
lam omsøkt
8687
7372
7179
8232

Antall søyerog lam
erstattet
5484
4431
4259
4579

Utbetalt
erstatningsbeløp
10 333922
9 053871
8 923865
9 785031

Figur 10. Bufe erstattetsomrovviltskadefordelt pårovviltart – region3/Opplandsiste25 år.
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4.4 Tap av tamrein
Dettekapitteleter hovedsakeligbasertpåinformasjonfra reindriftsforvaltningensnettsiderog
ressursregnskapene
for reindriftsnæringen.Driftsåret2008/09haddetamreinlagenei fylket
totaltappå0,7 % - 10 %, noesomtilsvarte35 – 561dyr. Filefjell reinlaghaddedestørstetapene.
Detteer begrensatap i forhold til situasjoneni for eksempelTromsog Nordland.De totale
tapenei dissefylkenevar påhenholdsvis4.800og 5.500 dyr i 2008/09.Detteutgjørtap på12-16
% av reinenpåbeite.
I perioden1994-2010er 30 rein meldtinn og undersøktsomrovviltdrepti regionen.Av disseer
totalt 11 dyr påvisttatt av rovvilt; 2 av jerv, 4 av kongeørn,3 av ulv og 2 av gaupe.De siste
driftsåreneer deterstattet30 - 70 rein somtatt av rovvilt årlig, med jerv, kongeørnog gaupesom
desannsynliggjorteskadevolderne
(tab.9). Filefjell tamreinlagharhattflest erstattededyr blant
tamreinlagenei fylket desisteårene.Pålandsbasiserstattesårlig om lag 10 000– 20 000rein
somtatt av rovvilt. Rovvilt kanogsåføretil negativekonsekvenserut overselvetapet,for
eksempeljaging, stressog forstyrrelserunderkalvinga.
Tabell 9. Tamreinerstattetsomtatt av rovvilt i 2004/05-2010/11.

2004/2005 2005/2006
Gaupe
Jerv
Bjørn
Ulv
Kongeørn
Fredarovvilt
Totalt

0
9
0
0
17
0
26
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10
0
0
10
0
20

2006/2007

2007/08

2008/09

2009/ 10

2010/ 11

5
10
0
0
15
0
30

2
24
0
0
12
0
38

9
40
0
0
19
0
68

6
22
0
0
26
0
54

15
10
0
0
21
0
46

Side 30

5. Rovvilt/hjortevilt og andre utfordringer
De største konfliktene i forvaltningenav rovvilt i Opplander knyttettil tap av sau.Andre
konflikter medrovvilt finnesogsåi varierendegrad,somtapav tamrein,menneskeligfrykt for
rovdyr og hjortevilt/rovvilt. Tapav sauog tamreiner beskreveti kapittel4.

5.1 Frykt for rovdyr
Det er kjent at tilstedeværelse
av storerovdyr kanskapeusikkerhetog direktefrykt hosendel
mennesker.Varierendeetterforekomstog art, vil dettekunnepåvirkeenkeltpersoners
hverdag.
Størstinnvirkning synesdettelikevel å hapå brukenav utmarkai rekreasjonssammenheng,
og
daførstog fremstknyttettil forekomstav ulv og bjørn.I region3 skaldet somkjent ikke være
reproduserende
bestanderav bjørnog ulv, menenkeltdyrog streifendeindivider fra
naboregionene
vil somtidligerekunneforekomme.Erfaringerharvist at disse,spesieltdesom
forårsakerskaderpåbeitedyreller opptreri nærhetenav bebyggelseovertid, kanskape
usikkerhetog frykt hosdelerav befolkningen.Samlasettfor Opplandvil frykt trolig væreet lite
utbredtproblem,mener selvsagtreeltfor desomoppleverdet.Følgeliger detteenproblematikk
somrovviltnemndatar påalvorog vil inkluderei sitt arbeidframover.

5.2 Rovvilt/hjortevilt
Konflikten i forhold til jaktinteresserer spesielli denforstandat detikke er mulig å hindrestore
rovdyr i å spiseville naturligebyttedyr.En del grunneiereharinntekterfra jaktrettigheterpå
hjortevilt og inntekstgrunnlagetkansåledespåvirkesvedreduserttilvekst av hjortevilt. Hvor stor
effekt store rovdyr harpåhjorteviltet,vil væremestavhengigav tetthetenav rovdyr, og tetthet
og tilvekst av hjortevilt. I Norgei dager bådetetthetenog tilvekstenav hjortevilt historiskhøy,
menstetthetenav storerovdyrer lav. For landetsettunderett førerdettetil at kun et lite antall
hjortevilt av denårligetilvekstenantastatt av rovdyr (ca5 %), mensderesterendedørsomfølge
av jakt (90 %) eller trafikkulykker (ca5 %). Det vil imidlertid kunneværestoreregionaleog
lokaleforskjelleri dennesammenheng.
Når detgjelderelg, er detulv og bjørnblantrovviltet somkanpåvirkebestandeni noengrad.
Sidendet i region3 ikke skalværeynglingerav disseartene, forventesikke tapenetil bjørnog
ulv å bli noeomfattendeproblem.
Av hjortevilteti Opplander dethovedsakeligrådyr somtasav rovvilt, og daav gaupe.Gaupas
uttaker høyti områderi innlandethvor tetthetenog tilvekstenav rådyrer lav, mensdentar en
lavereandelav rådyrbestanden
i områdermedhøyeretetthet/tilvekst. Undersøkelser
og
fellingsstatistikkerviserat rådyrbestander
til vanlig svingermye,og kanbl.a.bli vesentlig
redusertettersnørikevintre.
Norgeharet internasjonaltansvarfor å ta varepåvillreinen. Det er registrertat gaupetar
villrein, meni vesentligmindregradenntilgjengelighetenskulletilsi. Det forventesat
predasjonenfra gaupepåvillrein er begrenset
, kanskjebortsettfra i områderhvor villreinen
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holdermyetil i skogsområder.
Det er påvistat gaupekanta tamreini et ikke ubetydeligomfangi
denordligstefylkenei landet.Jervkanogsåvoldeskadepåtamreini delerav landet.
Forskningsdatafra desenereår pekeri retningav at jerv harenstørrebetydningsomåtseleter
enndet somtidligereharværtkjent. Blant anneternærerdensegav byttedyrnedlagtav gaupe.
Trolig har ikke jervennoenvesentliginnvirkning påvillreinbestandeneiSør-Norge, menet
mulig unntaker jervenspredasjonpåvillreinkalv underkalvinga.Det er registrertat ulv hartatt
voksenvillrein i sørlig del av Rondane.
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6. Regionalemål, forvaltningsstrategier, tiltak og virkemidler
Med derelativt begrensede
og fragmenterteutmarksområdene
somfinneshertil lands,mådet
nødvendigvisoppståendel konflikter mellomrovvilt og ulike nærings- og interessegrupper
med
basisi utmarka.Følgelighardet i detre Stortingsmeldingene
om rovvilt (1992/-93, 1996/97,
2003/04)værtforeslåttulike tiltak somharhattsommål å reduseredisseproblemenetil et
minimum.Dettehari hovedsakdreidsegom tiltak rettamot båderovvilt og beitedyr.I densiste
rovviltmeldingaog i tilhørendeRegelverk for tilskuddtil forebyggendetiltak og
konfliktdempende
tiltak i forhold til rovviltskaderer detogsåvektlagtat detskalsettesinn tiltak
for å dempekonflikter i lokalsamfunnsomberøresav rovvilt. For å reduserekonflikteneog
samtidigbevarerovdyrene,harmani Norgelagt opptil engeografiskdifferensiertforvaltningav
destorerovdyrenedesisteti årene.Nemndaønskerat mani denløpendeforvaltningenav
rovvilt samarbeidermednaboregionene
sålangtdetpraktisklar seggjøre,for eksempe
l ved
avgrensningav fellings-/jaktområder.

6.1 Geografisk differensiering i region 3
I og medat landeter delt inn i regionermedulikt ansvarfor ulike arter,hardetalleredeskjedd
endifferensieringi forvaltningenav rovvilt slik Stortingetleggeropptil. I tillegg er detogsålagt
et ansvarfor videredifferensieringtil denenkelte regionog nemnd.
I rovviltforskriftens § 6 om Regionalforvaltningsplanfor rovvilt stårdet;
Rovviltnemndenskalutarbeideenregionalforvaltningsplanfor rovvilt. I forvaltningsplanenskal
detetableresengeografiskdifferensiertforvaltning i regionen,jf. forskriften§ 1.
Forvaltningsplanenskalvisehvordanrovviltnemndenvil prioritere midler til forebyggendeog
konfliktdempende
tiltak innenforregioneni tråd medprinsippetomengeografiskdifferensiert
forvaltning.Planenskalogsågi anbefalinger ombrukenav landbrukspolitiskeog
reindriftspolitiskevirkemidlerinnenforregionenfor å bidra til ensamordnetvirkemiddelbrukog
redusertetap og konflikter.Rovviltnemndenskalha nærkontaktmedkommunerog
organisasjonerinnenforregionenvedutformingenav forvaltningsplanen.Planenskalsendes
Direktoratetfor naturforvaltningtil uttalelsefør denvedtasav rovviltnemnden.
”Rovviltforliket” (juni 2011)presisererat detskalværeentydeligerearealdifferensieringi
rovviltforvaltningen,fordi det er et ønskeom merlangsiktighetog forutsigbarhetfor både
forvaltningog beitenæring.Det følgerav føringeri «Rovviltforliket» og brevav 28. juli 2006fra
Landbruks- og matdepartementet
og Miljøverndepartementet
at i deprioritertebeiteområdene
skalnæringsutøverne
kunnepåregneat rovvilt ikke vil væretil hinderfor tradisjonelldrift med
dyr påutmarksbeite.Samtidigfølgerdet at i områdersomer prioritert somrovviltområder,skal
produksjonerbasertpåutmarksbeitetilpassesmedutgangspunkti forekomstenav rovvilt i
området.Iverksettingav tiltak, tildeling av midler,kvotefastsettelse
og ekstraordinærtuttakav
rovvilt skal bidratil å skapeenforvaltningsmessigforskjell innenforog utenforprioriterte
rovviltområder.Rovviltforvaltningeni region3/Opplandbøri størstmulig gradleggetil rettefor
å oppnåbestandsmålene
for jerv og gaupeinnenforfastsatteprioriterteområderi henholdtil
dette.
Region3/Opplandharet ansvarfor å forvaltedebestandsmålene
Stortingetharsatt for gaupeog
jerv i regionen,og nemndatar detteansvaretpåalvor. Gjennomenevalueringav
arealdifferensieringen
i regionenble det konkludertmedat deter lite å hentepåå forvaltejerv og
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gaupeinnenforsammeområdei fylket. Geografiskdifferensieringi regionenbørderfor haen
bakgrunni byrdefordelingsprinsippet.
Forvaltningsplanenfra 2006la opptil enfor snever
avgrensningav rovviltområdenegeografisk,og detharvist segat detharværtumuligå oppnå
bestandsmålene
innenfordesonene.
6.1.1Jerv
Opplandskal ha4 ynglingerav jerv, noesomtilsvareromtrent25 – 26 jerv i regionenfør
yngling. Ynglingeneleggestil kommuneneSør-Fron,Nord-Fron,Sel,Dovre,Lesja,Skjåk,Lom
og Vågå.Detteprioritertejervområdetavgrensesav kommunegrensamellomVang/ØystreSlidre
og Lom/Vågå,følgerRv51til Vågåvatnet/Ottaog deretterOttaog Gudbrandsdalslågen
sørover
til Otta.Deretterfølgersonenkommunegrensa
mellomSelog Nord-Frontil nasjonalparkgrensa
for Rondanenasjonalpark,og dennefølgestil fylkesgrensamot Hedmark(fig.11)

Figur 11. Prioritertjervområdei region3(Oppland).

Begrunnelsefor avgrensingen
Region3/Opplandskalha fire årligeynglingerav jerv og måleter at disselokaliseresinnenfor
detteavgrensede
områdetfor å skapeforutsigbarheti forhold til bruk av virkemidleri
forvaltningen.Av 18 kjentehilokaliteteri Oppland(2011)ligger 13 innenfordetprioriterte
jervområdet,og dethargjennomsnittlig vært3,6 ynglingerårlig i detteområdeti perioden20012011.
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Det prioritertejervområdetmåværestort nok til å omfattefire årligeynglinger,mendet skal
samtidigetterstrebeset laveretap av bufetil rovvilt i regionen.Områdermedbetydelige
beitebruksinteresser
(f.eks.Ringebu,Nord- og Sør-Fron)defineresnåsombeiteprioriterte
områderi motsetningtil i forvaltningsplanenfra 2006,menshøyfjellsområder(f.eks.Breheimen
og Reinheimen)hvor deter laveretetthetav saupåutmarksbeite nåinnlemmesi det prioriterte
jervområdet.
Det børleggesopptil enhelhetligforvaltningav densørnorskejervestammenog enforbindelse
til tradisjonellejerveområderi region5 (Hedmark)og region6 (Møreog Romsdal,SørTrøndelagog Nord- Trøndelag)prioriteresopprettholdt.
6.1.2Gaupe
Region 3/Opplandskalha5 familiegrupperav gaupeårlig, noesomtilsvareromtrent30 gauper
innenforregionen.Familiegruppeneleggestil kommuneneVang,ØystreSlidre,VestreSlidre,
Nord-Aurdal,Sør-Aurdal,Etnedal,NordreLand,SøndreLand,Gjøvik, Østre Toten,Vestre
Toten,Gran,Jevnakerog Lunner(fig.12)

Figur 12. Prioritertgaupeområde
i Oppland.

Begrunnelsefor avgrensingen
Region3/Opplandskalha5 familiegrupper/ynglingerav gaupeårlig og detvil væreviktig å
velgeet områdesomer stortnok til å omfattehelebestandsmålet.
En prosentvishøyandelav
totalkvotenpågaupevil bli tatt ut i områdersomharutfordringerknyttettil jerv og bjørn,og
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skadepresset
fra gaupereduseresi disseområdene.Samtidigvil det væremulig å hafleksibilitet
til uttak av gaupeinnenforsonen,dadenneer størrei arealennsoneni planenfra 2006.Det i
perioden2001-2010værtgjennomsnittlig4 familiegrupperårlig av gaupeinnenfornåværende
prioritertegaupeområde.
Det børleggesopptil enhelhetligforvaltningav gaupemellomnaboregioner.Valgte
arealdifferensieringskaperenstørresammenfallende
gaupeområde
mot region2 (Buskerud),
region4 (Osloog Akershus)og delvismot region5 (Hedmark)enndifferensieringeni
forvaltningsplanenfra 2006.
6.1.3 Tetthet av saui prioriterte rovviltområder
Nemndaønskerå reduseretapetavbufetil rovvilt i regionen.En forskyvingav yngleaktiviteten
hosjerv til områdermedlaveretetthetav saupåutmarksbeitevil bidratil dette.Omtrent24 % av
saueni Opplandbeiterinnenforprioritert jerveområde,noesomtilsvarerrundt 56 000dyr.
Innenfordetprioritertegaupeområdet
befinner37 % av sauenei Opplandseg,og dettetilsvarer
rundt 85 000dyr (fig.13)

Figur 13. Tetthetav bufepå utmarksbeitepr. km2. Ny, revidertarealdifferensieringav prioriterteområderfor gaupe
og jerv er angittmedhenholdsvisgrøntog rødt.
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6.2 Mål og tiltak - rovvilt
Bestandsmålene
for jerv og gaupeskalprimærtivaretasdeangitteprioriterterovviltområdene,jf
kap6.1. De øvrigedeleneav fylket skalhabeiteprioritetog yngling av rovvilt skalbegrenses
mestmulig. Et områdekan habeiteprioritetfor eneller flere arter.I region3/Opplandvil dette
betyat helefylket utenforprioritert jerveområdeer beiteprioritertmedhensynpå jerv, menshele
fylket utenforprioritert gaupeområde
er beiteprioritertmedhensynpågaupe.
Genereltgjelderat vedtakom felling av rovvilt barekangjøresdersomdetikke finnesnoen
annentilfredsstillendeløsning(§§ 9 og 10 i rovviltforskriften).Andreforebyggendetiltak (kap.
6.6) skalderfor bli vurdertførst.For jerv og gaupevil terskelenfor å vurderefelling av rovvilt
framfor andreforebyggendetiltak værehøyereinnenforforvaltningsområdene
for disseto
artene.

6.2.1Jerv
Mål og geografiskdifferensiering
Det visestil kap.6.1.1 om prioritert jerveområdei Oppland.Region3 skalha4 ynglingerav jerv
årlig.
Tiltak
Lisensfelling
o Lisensfellingskal væreinnrettesslik at uttaketblir høyerei debeiteprioriterte
områdeneenninnenforjerveprioritertområde. Det er allikevel slik at detskal
væremulig å gjennomførelisensfellinginnenforjerveprioritertområde,dersom
bestandsforh
oldenetilsier det.Innenforbeiteprioriterteområderbøruttaketav
jerv værehøyerei deområdenedertetthetenav beitedyrer størst.
o Lisensfellingskal benyttessomvirkemiddeltil å forvaltejervebestanden
mot
bestandsmålet.
o Dersomlisensfellingenikke gir tilfredsstillendeuttelling skalrovviltnemndata
initiativ ovenforDirektoratetfor naturforvaltning,somvurderehvor og hvordan
resterendelisenskvoteskaltasut. Direktoratetharmyndighettil å fattevedtak,
menvurderingenskjer i dialog medrovviltnemndene.
Uttaketskalgjøresmot sluttenav lisensfellingsperioden
og beiteprioriterte
områder,samtområdermedhøytskadeomfangvil få høyprioritet.
Skadefelling
o Hiuttak: Er ikke bestandsnivået
for jerv tilfredsstillenderegulertgjennom
lisensfelling og uttakav resterendelisenskvote,børnemndainnenutgangenav
februarvurdereå sendeentilrådningtil Direktoratetfor naturforvaltningom
gjennomføringav hiuttak.Slike uttak vil primærtbli gjennomførti de
beiteprioriterteområdene,mennemndaønskerat deogsåkanbli gjennomførti
jerveprioritertområdedersombestandsforholdene
tilsier det.I sliketilfeller skal
særligviktige områderfor utmarksbeiteprioriteres.
o Skadefellingi beitesesongen:Rovviltnemndavedtarårlig enkvote for betinget
skadefelling,og denneer gjeldendei perioden1. juni – 15. februar.I øvrig
periodeharDirektoratetfor naturforvaltningmyndighettil å vedtaekstraordinære
uttakav rovvilt. Terskelenfor skadefellingskal værehøyereinnenforennutenfor
jerveprioritert område,og detskalværeentydelig forvaltningsmessigforskjell.
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Nemndaønskerimidlertid at detogsåskalværemulig å ta ut jerv påskadefelling
innenforjerveprioritertområde.
Samarbeid medregion1 (Vestlandet),region5 (Hedmark)og region6 (Møreog
Romsdal,Sør-Trøndelag,Nord-Trøndelag)om forvaltningenav jerv i Snøhetta
- og
Rondaneområdet.
Det leggesopptil et årlig møtemedregioneneom felles
jerveforvaltning.

Jerv.Foto:MogensLorentzen,SNO

6.2.2Gaupe
Mål og geografiskdifferensiering
Det visestil kap.6.1.2om prioritert gaupeområde
i Oppland.Region3 skalha5 ynglingerav
gaupeårlig.
Tiltak
Kvotejakt: Gjennomkvotejaktskalgaupeforvaltesnedmot bestandsmålet.
Kvotestørrelsentilpassesbestandsnivået
og jakta innrettesmeddelområderpåenslik
måteat bestandsmålet
primærtnåsinnenforforvaltningsområdet.Forekomstenav gaupe
utenforprioritert gaupeområde
begrenses.
Skadefelling: Rovviltnemndavedtarårlig enkvote for betingetskadefelling,og denneer
gjeldenei perioden1. juni – 15. februar.I øvrigperiodeharDirektoratetfor
naturforvaltningmyndighettil å vedtaekstraordinære
uttakav rovvilt. Terskelenfor
skadefellingskal værehøyereinnenforennutenforgaupeprioritertområde,og detskali
henhold til rovviltforliket (2011)væreentydelig forvaltningsmessigforskjell. Nemnda
ønskerimidlertid at detogsåskalværemulig å ta ut gaupepåskadefellinginnenfor
gaupesonen.
Samarbeid medregion2 (Aust-Agder,Telemark,Vestfoldog Buskerud)og region 4
(Oslo,Akershusog Østfold)om forvaltningenav gaupei tilgrensendeskogområder
(Ådalen/Vassfaret– Nordmarka/Nannestad/Hurdal).

6.2.3Bjørn
Mål
Det skalikke væreynglendebjørni Oppland,mendettevil ikke forhindreat detofte kanvære
enkeltdyr innenforregionen.Sidendet ikke er bestandsmålfor bjørni regionenønskernemndaat
det ikke skalværenoengeografiskdifferensieringfor bjørneforvaltningeni fylket.
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Tiltak
Lisensfelling: Lisensfellingskalværehovedvirkemiddeletfor å regulere
bjørnebestanden,
jf Stortingetsbehandlingav rovviltmeldingen(2004)og rovviltforliket
(2011).Rovviltnemndavurdererårlig enkvotefor lisensfellingpå bjørn,og har
myndighetselvom det nasjonale bestandsmålet
ikke er nådd.Lisensfellinger
skademotivertog benyttesfor å begrensevekstenog/ellerutbredelsenav
bjørnebestanden.
Dersomlisensfellingenikke gir tilfredsstillendeuttelling skalDirektoratetfor
naturforvaltningvurderehvor og hvordanresterendelisenskvoteskaltasut. Direktoratet
harmyndighettil å fattevedtak,menvurderingenskjer i dialog medrovviltnemndene.
Rovviltnemndabørta initiativ til enslik drøfting.Ev uttakforsøkesgjennomførtetter
endtlisensfellingsperiodeog beiteprioriterteområdermedhøytskadeomfangvil få
prioritet.
Skadefelling;
o Skadefellingi beitesesongen:Rovviltnemndavurdererårlig enkvote for betinget
skadefelling,gjeldenei perioden1. juni – 15. februar.Utenomdenneperiodenhar
Direktoratet for naturforvaltningmyndighettil å vedtaekstraordinære
uttak av
rovvilt
o Uttak av bjørn på våren: For bjørnsomharvoldt betydeligskadeog som
dokumenteresovervintrendei hi, og hvor skadepotensialet
vurderessomstort kan
nemndaanmodeDirektoratet for naturforvaltningom uttak av bjørnpåvårsnø.

Sporav bjørni nysnøi Ringebu.
Foto:MogensLorentzen,SNO.

6.2.4Ulv
Mål
Det skalikke væreynglendeulv i region3, mendettevil ikke forhindreat detkanværestreifdyr
i Oppland. Sidendet ikke er bestandsmålfor ulv i regionenønskernemndaat detikke skalvære
noengeografiskdifferensieringfor ulveforvaltningeni fylket.
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Tiltak
Lisensfelling: Rovviltnemndavurdererårlig enkvote for lisensfellingpåulv.
Lisensfellinger skademotivertog benyttesfor å begrensevekstenog/ellerutbredelsenav
ulvebestanden.
Skadefelling: Rovviltnemndavurdererårlig enkvote for betingetskadefelling,gjeldende
i perioden1. juni – 15. februar.I øvrig periodeharDirektoratetfor naturforvaltning
myndighettil å vedtaekstraordinære
uttakav rovvilt. Skadefellingbenyttesfor å stanse
akuttetapssituasjoner.
Ulv skal forvaltesi henholdtil bestandsmålet
for landet,menselvom det nasjonale
bestandsmålet
ikke er nåddkannemndai Opplandvedtalisens- og skadefellingskvoterpå
ulv.
For genetiskviktige individer kansærligetiltak og hensynværeaktuelle.

6.2.5Kongeørn
Mål
Bestandenav kongeørni region3 er påca50-60 par(2009).Det er varierendehvorvidt parene
hekkerdet enkelteår. I 2004og 2010ble det registrerthenholdsvis23 * * ) og 12 *) hekkende
par.Det er et mål å opprettholdebestandenav kongeørni regionen.
Tiltak
Etterrovviltforskriftens§ 12 kanFylkesmannengi tillatelsetil felling av enkeltindividerav
kongeørnsomvoldervesentligskadepåbufeeller tamrein,forutsattat felling kanrettesmot
bestemteindivider, jf. viltloven § 14. Det er ikke gitt åpningfor bestandsregulering
av kongeørn.
*) Mangelfull registrering,menenoppdateringav kjent kunnskap,(NOF-Oppland).
**) Total gjennomgangav data(FMOP/NOF-Oppland)

6.2.6Generelleretningslinjer for skadefellingog annet uttak – alle arter
Fylkesmannenharmyndighettil å iverksetteskadefellingstillatelserettersøknad, jf
rovviltforskriften § 9. Søknaderom skadefellingskal behandlesraskt,og tillatelserskalgis
romsligheti tid og rom. Som hovedregelgjelderenskadefellingstillatelse5-14 dager, og gis over
et størredefinertområdesomkanfangeopp dentotaleskadesituasjon
enovertid.
Arealbegrensingenskalsålangtdeter mulig fastsettesi samarbeidmedvedkommende
kommune/fellingsleder,
eller annet oppnevntorganeller personav kommunen. Justeringerskal
kunneforetaspåkort varselgjennomdialogmedaktuelleparter.Rovviltnemndaskal holdes
løpendeorientert.Normaltgis fellingstillatelserved akuttetapssituasjoner,
og tillatelser
avgrensesi tid og rom for å kunnerettesmot skadevoldende
individ, jf. rovviltforskriftens§ 9.
Jaktområdene
for lisensfellingog kvotejaktpårovvilt skalfølgeforvaltningsplanensgeografiske
differensiering.Ved prioriteringav særskilteuttakav rovvilt (somhiuttak) skalenogsåta
utgangspunkti disseavgrensningene.
Ved skadefellingstillatelseri slike grenseområder
ønsker
nemndaat enavgrenserdetenkeltefellingsområdeslik at detblir mestmulig naturligut fra
områdebruktil det aktuellerovviltindividet og fordelingav registrerteskader.Detteinnebærerat
et konkretskadefellingsområde
bådekanomfattedelerav beitedyrprioritertog rovviltprioritert
område.Der et beitelagligger bådei et rovviltprioritert og beiteprioritertområdeskaltiltak
koordineresslik at helebeitelagetblir vurdertsomenenhetvedsøknaderom tiltak.
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Godtgjøringav jegeresomdeltari skadefellingsforsøkgjøresetterfastsattforskrift, og vil til en
hvertid avhengeav budsjettsituasjonen.
I tilfeller derrovdyr opptrertruendeeller oppfattessomenallmenntrussel,skalnemndabe
avgjørendemyndighet(Direktoratetfor naturforvaltningeller eventueltpoliti) om raskeaktuelle
tiltak.

6.3 Tiltak retta mot bufe og tamrein
Forvaltningsplanenskal visehvordanrovviltnemndavil prioriteremidler til forebyggendeog
konfliktdempendetiltak innenforregioneni tråd medprinsippetom geografiskdifferensiert
forvaltning.Planenskalogsågi anbefalingerom brukenav landbrukspolitiskeog
reindriftspolitiskevirkemidlerinnenforregionenfor å bidratil ensamordnetvirkemiddelbrukog
redusertetapog konflikter.

6.3.1Retningslinjer for tildeling av midler til forebyggendeog konfliktdempende tiltak
Hvilke tiltak somkansettesi verk og hvordanmidlenefordeles,reguleresav regelverketfor
tildeling av midler til forebyggendeog konfliktdempendetiltak og av retningslinjeneog
prioriteringenesomrovviltnemndaharutarbeidet.
Regelverketfor tilskudd til forebyggendeog konfliktdempende tiltak
Av regelverketfor tilskuddsordningen
gårdetframat:
- Primærmålgruppefor tilskuddsordningen
er husdyreiereog reineiere,samtkommunerog
lokalsamfunn.Lokale,regionaleog landsdekkende
organisasjoner
og forskningsinstitusjoner
kanogsåsøkeomtilskudd.
- En forutsetningfor å gi tilskuddtil husdyr- ogtamreineiereer at tiltakenemedstor
sannsynlighetkanforventeså haendirektetapsreduserende
effekt.Detteinnebærerat tiltak
somf.eks.omfatterutvidettilsynsaktivitetaleneikke skalstøttesøkonomisk.Tiltak som
omfatterfellesløsningermedflerebesetninger,helebeitelag,sankelagm.v. skalprioriteres
for tilskuddforantiltak i enkeltbesetninger.
- Det kangis tilskuddtil tiltak i kommunerskalgjørelokalsamfunnsomberøresavrovvilt, og
særligbjørnog ulv, bedrei standtil å håndterekonflikter somdisseartenekanskape.
Tiltakeneskalbidratil økt kunnskapom og forståelsefor rovvilt og rovviltforvaltning.Tiltak
rettetmot barnog ungeskalprioriteres.
- Andretiltak somkangis tilskudd:
a) Utprøvingav nyeforebyggendeog konfliktdempendetiltak mot rovviltskadersamt
evalueringav effekterav igangsattetiltak.
b) Forvaltningsrelaterte
forsknings- og utredningsoppgaver
sombidrartil utvikling
og iverksettelseav effektiveforebyggendetiltak.
Søknaderskalfremmesi et elektronisksøknadssenter
somdriftesav Direktoratetfor
naturforvaltning:http://soknadssenter.dirnat.no/
.
Direktoratetfor naturforvaltningharfastsattstandarderfor endel av de mestbrukte
forebyggendetiltakenemot rovviltskader.Disseskal følgesdersomikke anneter bestemti
vedtakom tilskudd. Standardene
er registrertmedsisteoppdatertedatosomversjonsnummer.
Se
standardene
påRovviltportalen,www.rovviltportalen.noellerNorsk viltskadesenters
nettsider
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www.viltskadesenter.no
.
Rovviltnemndasprioriteringer
Ved vurderingav søknaderom forbyggendetiltak, menerrovviltnemndafølgendebør følgende
leggestil grunnfor tildeling av midler:
Tiltaket skalreduseretapog skaderav beitedyrdirekte.
Områdermedhøyetap/storttapspotensialprioriteresi henholdtil prinsippetom
differensiert forvaltning,jf. kap.6.1 og sistekulepunkt.Dvs at prioriterterovviltområder
skalprioriteresvedfordelingav midler til forebyggendeog konfliktdempendetiltak.
Viderebørdeti disseområdenestimulerestil planlegging/igangsetting
av langsiktigeog
forventaeffektiveforebyggendetiltak.
I områdermedkjent skadeproblematikk
særligi forhold til jerveskaderi sluttenav
beitesesongen
børkommuneneog beitelagenevurderetiltak somtidlig nedsankingav
sau.I dekommunersomharårvissejerveskaderog hvor detikke foreligger
beredskapsplaner
for et slikt tiltak børgjennomføringav et slikt tiltak i stor skala(hele
beitelag)utredes.
Tiltak medlangsiktigvirkning skalprioriteres.Detteer spesieltviktig når
kostnadskrevende
tiltak settesinn.
Tiltaket skalværepraktiskog økonomiskgjennomførbart.Tiltak somer
kostnadskrevende
overtid, børunngås.
Tiltaket skalhasåliten skadeforskyvende
effekt sommulig. Ved igangsettingav tiltak i
et skadeområde,
måhelebeitebrukentrekkesinn i ei samlavurdering.Eksempelpådette
er tidlig nedsankingfor alle innenfor sammeområdeeller omleggingav drifta påalle
bruk.
Ved tiltak rettamot tamrein,børtiltak i densårbarekalvingsperiodenprioriteres.
I trådmedrovviltforliket (2011)skalsaueproduksjon
og andreproduksjonerbasertpå
utmarksbeitetilpassesgjennomforebyggendetiltak og omstilling i prioriterte
rovviltområder,medutgangspunkti forekomstenav rovvilt i beiteområdet.Det vil si at
rovviltet gis tydelig prioritet framfor produksjonerbasertpåutmarksbeite,og at detskal
praktiseresenhøyterskelfor tillatelsetil uttak av rovvilt i slike områder.Dettelegger
samtidigklare føringerfor at tilskuddtil forebyggendeog konfliktdempendetiltak skal
prioriterestil prioriterterovviltområder.
Forholdenemellombeiteområderer sværtulike, slik at tiltakenekangi ulike resultater. Det er
derfornødvendigmedlokaletilpasninger.Planlagtetiltak er å foretrekke,menslik forholdeneer
i Opplandmedbeitedyrog rovvilt overstoredelerav fylket, vil det alltid værebehovfor å sette
inn akuttetiltak. Det er derforviktig at detsettesav tilstrekkeligmedmidler til akuttetiltak ved
fordelingav midlenefør beitesesongen.
Tiltak somskiller beitedyrog rovvilt i tid og rom,er demesteffektiveog er dermedi
utgangspunktetå foretrekke(tidlig sanking,flytting, beredskapsar
ealer,senslippingosv.) Slike
tiltak er imidlertid sværtkostnadskrevende,
i alle fall på kort sikt. Somgenerellløsningkanen
slik strategihaklarebegrensningerknyttettil manglendetilgangpåalternativebeitearealer,
mulighetenfor å kunneta slike arealeri bruk (beiterett,veterinærerestriksjoner),og praktiskeog
økonomiskehensyni sammenheng
medtransport,tilsyn, dyrenestilvenningtil nyebeiteområder
m.v. I tillegg vil en medvirkendefaktor væreom dealternativeområdenegir mulighetfor
reduserterovvilttap.
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Det er sværviktig at tiltakeneblir sattinn i ensammenheng
i tid og rom derbruk av ulike
virkemidler,virkning osv.blir vurdertsamlet. Her vil kommunensomplanleggendeog
koordinerendeinstansspille enhelt avgjørenderolle. Alle søknaderom forebyggendetiltak skal
derforgåom kommunen.Planlagtetiltak fremmesgjennomen fellessøknadfra kommunen.

6.3.2Aktuelle tiltak i Oppland
I Opplandslippesalle detradisjonelletyperbeitedyri utmarka:sau,geit, storfeog hest.I tillegg
er dettamreini delerav fylket, jfr. kapittel 4. Ut fra registrertskadeomfang,vil det værenaturlig
at mani dennesammenheng
konsentrerersegom tiltak rettamot sau.Det er et godtsamarbeid
mellombeitelageneog kommunenei regionen,og det er hovedsakeligkommunenesomsøker
om midler til forebyggendeog konfliktdempendetiltak påvegneav beitelagene.Rovviltnemnda
ønskerfortsattå oppfordretil at beitelagenesøker gjennomkommunene
. Tamreinlagenekan
gjernedrøfteaktuelletiltak medreindriftsforvaltningen,før tamreinlagenesøkerom midler.
6.3.2.1Tilsyn
Med dettemenestilsyn medoffentlig tilskudd i områderderdetforventeså oppståeller har
oppståttvesentligerovviltskader.Slikt tilsyn kommeri tillegg til det ordinæretilsynet med
beitedyrenesomeierenskalutføre,dvs.minstengangpr. uke.Sværtmangebeitelagi Oppland
hargodtorganiserttilsyn, bådemedansattegjetereog turnuslisterfor beitelagsmedlemmene.
De
sisteårenehardet blitt et stadigmerprofesjonaliserttilsyn, og detbenyttesblantannet
slips/fargekodepåsøyene,logg,SMS-varsling,GPS,tilsyn medhundog noenstederogsåmed
hest.Økonomiskstøttetil utvidatilsyn bør i hovedsakprioriteresi yngleområde
t for jerv og
gaupe.

Utvida tilsyn
Tilsyn i områderderdetforventesat detkanoppstårovviltskadermedtankepåå
avdekkeskaderog settei gangtiltak sårasktsommulig
Utvida tilsyn måkombineresmedandreforebyggendetiltak, for eksempeltidlig sanking.
Det er et krav at alle søyerskalhabjeller og kodemerke.
Ekstraordinærttilsyn
Tilsyn somkansettesinn nårenskadesituasjon
er oppstått,bådei og utenfor
yngleområdene.
Har somhovedformålå skremmebort skadegjørende
rovvilt fra området.
Tiltaket skalgjennomførespåtider av døgnetdaenharerfaringmedat destørsteskadene
oppstår,dvs.kveld, nattog morgen.
Tilsynetkangjøresi kombinasjonmedbruk av kadaversøkshund
og radiobjeller..
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Ved bruk av kadaverhundkan
skaderpåbufeavdekkes
raskere. Foto:Sidsel
Røhnebæk,FMOP.

Intensivgjetingav tamrein
Intensivgjetingav tamreinunderdensårbarekalvingsperiodener et aktueltforebyggende
tiltak i områdermedrovviltutfordringer.
6.3.2.2Skille i tid og rom
Det er ingenkjenteenkelttiltaksomkansieså hagenerelltapsreduserende
effekt i enstor
utstrekningbortsettfra desomleggeropptil å skille rovvilt og beitedyri tid og rom.Derfor er
det dissemani hovedsakbørsatsepå i region3/Oppland, og mestpådesomgir minstmulig
reduksjonav beiteperiodenfor husdyrene.
Tidlig sanking
Detteer detmestaktuelletiltaket for å skille beitedyrog rovdyr i Oppland,og harvært
prøvdi flere rovviltkommuneri fylket.
Tiltaket er spesieltaktuelti områdermedjerv, da jervenerfaringsmessiggjør størstskade
mot sluttenav beitesesongen.
Kan gjennomføresbådesomplanlagtog akutttiltak.
Aktuelt i kombinasjonmedutvida/ekstraordinært
tilsyn og etableringav
beredskapsarealer.
Tidspunktfor igangsettingog oppleggfor gjennomføringavgjøresi samrådmed
Fylkesmannen/kommunen.
Tilskuddtil fôrkompensasj
on vedakutt sankingytessomsatspr. dagog dyr framtil dato
avtalti samrådmedFylkesmannen
.
Nasjonalstandardfor tidlig sankingskal følges.
Seinslipping
Tiltak somharsommål å skille rovvilt og beitedyri tid og rom i områdermed
rovviltskader, spesielti områdermedkongeørnog gaupe.Tiltaket harogsåpositiv
virkning vedat lammablir eldreog merrobustefør sleppingpåutmarksbeite.
Kan gjennomføresbådesomplanlagtog akutttiltak.
I Opplandhardettetiltaket værtrettetmot enkeltesituasjonermedskaderav kongeørn,
menhari de flestetilfeller dreidsegom gaupeskader
og noentilfeller av ulveskader.
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Beredskapsarealer/Inngjerding
Tiltak for å skille rovvilt og beitedyrbådevår og høsti områderhvor dettapsreduserende
potensialeti stor grader knyttatil seinslippingog tidlig sanking.
Arealetkanværebådeinnmarkog nærliggendeutmark.
Opparbeidingav beredskapsarealer
kanogsåhapositiveeffektervedå
opprettholde/opparbeidekulturlandskapog øke fôrgrunnlagetpåberørtebruk.
Nasjonalstandardfor beredskapsarealer
skalfølges.
Erfaringerfra andreregionerviserat detofte er mesthensiktsmessig
å haslike arealerpå
denenkeltegård,bådemedhensyntil tilsyn og transport.
Der deter behovog liggertil rettefor detkandetopprettesstørrearealerfor hele
kommunenderberørtebesetninger/beitelag
kanslippesinedyr vedakuttebehov.Det vil
somoftestværebehovfor oppsettingav gjerdervedbruk av beredskapsarealer.
Styrtbeiting
Tiltak for å styresaueninn i områdersomer mindreutsattfor tapog hvor deter lettereå
holdeoppsiktoverdyra.
Kan væreaktueltfor helebeiteperiodeneller delerav denne,spesielt i områdermed
jerveskader,derdetfinnesalternativebeiteområdernærmerebygda/bebodde
områder.
Med tankepåøktekrav til tilsyn medbeitedyragenereltog i rovviltområderspesielt,vil
dettetiltaketmedførefordelerfor dyreeier/beitelagutoverenforventatapsreduksjon.Det
kanværebehovfor oppsettingav sperregjerderfor å få slike tiltak til å fungere.
Varig flytting av dyr
Tiltak somer aktuelti kroniskeskadeområde.
Med dettemeneset områdemedet
uakseptabeltskadeomfangi minimum5 år derigangsattetiltak ikke harhatt den
nødvendigeskadereduserende
virkning. Med uakseptabeltskadeomfangmenesskaderav
et omfangsomville hautløsttidlig nedsanking.
Flyttingaav dyr kanskjetil andreinnmarks- og utmarksbeitermedenforventamindre
rovviltbelastningennområdetmanflytta fra.
Det kanværebehovfor tilskuddtil sperregjerdeog andrenødvendigeinstallasjoneri det
nyeområdet.
Dersomdetoppstårskaderi det nyebeiteområdet,skalterskelenfor tillatelsetil
felling/jakt værelav.
Med denbeitestrukturenvi hari Oppland,er detlite trolig at dettevil få noestort
omfang.
Omleggingtil annenproduksjon
Detteer aktueltnåralle andretiltak er vurderteller utprøvdutenat nødvendigvirkning er
eller kanforventesoppnådd.
Fellesfor alle dissetiltakeneer at debørplanleggesi tett samarbeidmedkommunen.Detteer
ikke minstviktig medtankepåå få et best mulig resultatderhelhetenivaretasog innsattemidler
seesi sammenheng.
Blant anneter enav kommunensoppgaverå forvaltemidler for å ta varepå
kulturlandskapetog hindregjengroing (Regionaltmiljøprogramog Spesiellemiljøtiltak i
landbruket). Beiting medhusdyrer detviktigstetiltaket for å ivaretadennemålsettinga.De
ovenfornevntetiltak for å redusererovviltskadenevil dermedogsåkunnegi et ønsket
kulturlandskapog størrebeiteressurser
påenkeltbruksomresultat.
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6.3.2.3Informasjon, beredskapog bestandsovervåking/medvirkning
Fylkesmannens
beredskapog SMS-varsling
I beitesesongen
harFylkesmannenekstraberedskaputenomkontortid for å håndtere
søknaderom felling. Dersomenakuttskadesituasjon
oppstårog enønskerå fremme
søknadom skadefelling,kanenbenytteFylkesmannens
rovvilttelefon97 73 72 23 på
kveldstidog i helger.Det kanogsåleggesigjen beskjedpåsvareren.Dettetiltaket sespå
somvesentligfor å sikrerasksaksbehandling.
Fylkesmannensenderut informasjonpåSMSom særskilterovviltobservasjoner,
særskilteskaderog andrerovviltrelatertehendelsersomtilsier endretberedskaptil to
personeri hverkommune,enfra kommuneadministrasjonen
og enfra beitenæringa.Det
er opptil kommuneneog beitenæringaå etableresystemerfor videresendingav relevant
informasjonfor å gi økt beredskap.Mattilsynetog medlemmeri rovviltnemndamottar
ogsåmeldingene.Tiltaket er mentsomenserviceog ordningenvurderesløpende.
Informasjonsbrosjyrefor beitesesongen
Fra2011sendesdenneut til alle saueeiere,tamreinlagog kommuneri Oppland,samt
rovviltkontaktene,OpplandSauog Geit, OpplandBondelag,OpplandBonde- og
Småbrukarlag,Naturvernforbundet,NJFF,fjellstyreneog Mattilsynet.Brosjyrenfinnes
ogsåpåFylkesmannensnettside(www.fylkesmannen.no/oppland
).
Brosjyreninneholderinformasjonom Fylkesmannens
beredskapi beitesesongen,
prosedyrefor søknadom skadefelling,informasjonom kadaverhundekvipasjer,
oversikt
overStatensnaturoppsynsarbeidog rovviltkontakteri fylket, samtinformasjonom etter
beitesesongen
(tapstall,dokumentasjon,søknadom erstatning)og genereltom
rovviltforvaltningeni region3/Oppland.
Regionmøteri januar/februar
Kommuner,beitelag,tamreinlag,Mattilsynet,rovviltkontakterog Fylkesmannenmøtes
tidlig pååretfor å diskutereforegåendebeitesesong,samtfor å planleggekommende
sesongi forhold til iverksettingav tiltak.
Beredskapsplaner
Viktig tiltak medtankepåå få etablertgoderutineri forbindelsemedbeitebruki utmark,
ogsånårdetgjeldervarslingog igangsettingav tiltak vedrovviltskader.
Det er enmålsettingå få påplassenberedskapsplan
for beitedyri utmarki alle
kommunerinnenregion3.
Effektiviseringav skadefelling
En prosjektgruppefor å effektivisere skadefellingav rovvilt er etablertgjennom
interkommunaltarbeid.En viktig oppgaveer utvikling av godehundeekvipasjerfor jakt,
blantannetpåbjørn.
Kursingav jegerefor å byggeoppfellingskompetanse.
Bl a harOpplandJFFi flere år
fått støttetil å arrangereslike kurs
Styrkingav bestandsregistrering
NJFFOpplandhar i mangeår organisertgaupesporingi samarbeidmedlokalekrefter
overhelefylket.
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6.3.2.4Utprøving av nye tiltak
1) Elektroniskovervåkninggjennomradiobjelleprosjektetog prosjektmed
saltsteinsavlesere.
OpplandSauog Geit harværtsentralei dettearbeidet. For
beitesesongen
2011ble 1200radiobjellerog 100lammenoderfordelt påvel 60
besetningeroverhelefylket. I tillegg utprøves26 saltsteinsavlesere/RFID
-avleserei 4
beitelag.
2) Bruk av hund– bruk av vokterhundga ikke ønsketuttelling i Oppland,mendet er satti
gangbådeet kadaverhundprosjekt
og et prosjektfor effektiviseringav skadefellingder
treningog bruk av hundstårsentralt.Kadaverhundekurs
harværtarrangert bådeav
Opplandgjeterhundlagog lokalt av kommunerog beitelag.Stadigflere beitelaghar
tilgangtil kadaverhunder.Systemerfor beredskapog bruk/leieav ekvipasjerer under
utvikling.
3) Beitebruksprosjektet
i Oppland– er endel av et nasjonaltbeiteprosjekt.
Beitebruksprosjekteti Oppland, avsluttesi 2011/2012og harfokusertpåetableringav
beitebruksp
lanerog beredskapsplaner.
Det er et behovfor fortsattutprøvingav enkelttiltakog kombinasjonerav disse,samtutvikling
av nye.Dettekanogsåforegålokalt.

Saumedradiobjøller. Foto:SidselRøhnebæk,FMOP.
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6.3.3Tildeling av FKT -midler i Oppland 2005-2011
I perioden2005-2011hartildelingenav midler til forebyggendeog konfliktdempendetiltak i
Opplandøkt betydelig,og var i 2011på5 mill kr (tab.10).Dentotalerammensettesav over
statsbudsjettet,
og DN tildeler midlertil deenkelterovviltregionene.
Tabell 10. Tildelte midler, FKT. Oppland2005-2011.
2005
Tildelte 1.150000
midler

2006
2.300000

2007
2.700000

2008
3.700000

2009
4.700000

2010
5.000000

2011
5.000000

6.4 Andre økonomiskevirkemidler
Stortingetpektei forbindelsemedsin behandlingav St.meld.nr. 15 Rovvilti norsknatur og
tilhørendeInn. S.nr. 174pånødvendigheten
av å sehelevirkemiddelbrukeninnenforbåde
miljøforvaltningenog landbruksforvaltningen
i sammenheng.
Det ble videreunderstreket
betydningenav god koordineringog organiseringpåfylkesnivå,og at tiltakeneharakseptog god
lokal forankring.
Det finnesi dagenrekkeøkonomiskevirkemidlerbådeinnenLandbruksdepartementets
og
Miljøverndepartementets
budsjettersomdirekteeller indirekteharrelasjontil problematikken
rovvilt/husdyr.En samordningav brukenav dissevil væreav stor betydningfor måloppnåelsen
i
forvaltningenav rovvilt og av beitedyri rovviltområder.Rovviltnemndaskalgi anbefalingerom
brukenav dissevirkemidlermedtankepåå sikreensamordnetbruk somgir lavestmulig tapsog skadeomfangpåtamreinog bufepågrunnav rovvilt.
Rovviltnemndasanbefalingerknyttatil andreaktuelleøkonomiskevirkemidler:
Regionalemiljøprogram(RMP).Fradennepostenytesdet bl.a.tilskuddtil dyr på
beite/kulturlandskapog til drift av organisertebeitelag.Tilskuddsmidleneforvaltesav
Fylkesmannen.
Tilskuddfra dennepostenbørkunnetrekkesinn i vurderingavedopprettingav
beredskapsarealer
og flytting av dyr. I tillegg er engenerelltilråding at dissemidlenenyttes
påenmåtesomgjør at beitebrukeni inn- og utmarksålangtsompraktiskmulig konsentreres
medtankepåtilsyn, skadedokumentasjon
og igangsettingav tiltak. Dettevil ogsåkunne
virke positivt i forhold til målsettingenom enrasjonellbeitebrukog opprettholdelseav et
variert kulturlandskapi inn- og utmark.
Det er viktig at beitebrukeni utmarkaer sågodtorganisertsommulig, ogsåmedtankepå
reduksjonav tapog skaderpåhusdyrforårsaketav rovvilt og enbestmulig bruk av innsatte
midler. OrdningenmedOrganisertbeitebrukbørderforopprettholdesog stimuleresmed
tankepåøkt tilslutning. Det børvurderesom det skalkrevesat alle besetningerer medi et
organiserti beitelag.Dettekreverimidlertid enendringav eksisterenderegelverk.
Spesiellemiljøtiltak i landbruket(SMIL). Fradennepostenkandet ytestilskuddtil
investeringerinnenorganisertebeitelagog til opprettholdelseav kulturlandskap.
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Tilskuddsmidleneforvaltesav kommunene,somer pålagtå utarbeidesinelokale
tiltaksstrategierfor brukenav dissemidlene.
Her vil i stor graddensammebruksmåteog argumentasjonsomfor RMP-midlenevære
gjeldende.Det vil værenaturligat tilskuddtil investeringeri beitelagsamordnesmed
tilskuddtil forebyggendetiltak, dadetherer snakkom stor gradav fellesmål og nytte. Et
eksempelpådetteer sperregjerdevedstyrt beiting.
Bygdeutviklingsmidler(BU- midler) kannyttestil tilskuddog investeringslåntil utvikling av
tradisjonellelandsbruksnæringer
og til næringsutviklinginnenog i tilknytning til landbruket.
FylkesmannenforvalterBU-midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak.InnovasjonNorge
forvalterdenbedriftsrettededelenav BU-midlene.Fra01.01.2010overtokfylkeskommunen
ansvaretfor forvaltningav BU-midler til rekruttering,likestilling, etterutdanningog
kompetanseheving
i landbruks- og matsektoren.I forskriftenfor brukenav BU-midleneer
det slåttfastat detskaltasutgangspunkti rovviltnemndasanbefalingervedtildeling i
rovviltutsatteområder.Kommunenei Nord-Gudbrandsdalog Valdres harfått ansvaretfor
forvaltningenav deBU-midlenesomgårtil investeringer.
Det er ingenrestriksjonerpåbrukenav BU-midler i rovviltområderi Oppland.Tilskuddtil
utbyggingkangis dersomdevanligekriterier tilfredsstilles.Det børimidlertid kunnekreves
at detfinnestilfredsstillendeforebyggendetiltak i områdermedstorttapspotensiale
til rovvilt
for at offentlig finansieringskalværeaktuelt.
Investeringstilskotttil driftsomleggingfra sautil mjølkeproduksjon,samtutgifter til oppkjøp
av mjølkekvote.Tilskuddsmidleneforvaltesav MD.
Dettebørprioriteresbrukt innenprioritertejervområdernåromlegginger påkrevet.Det er
imidlertid viktig at slike tiltak gjennomførespågrunnlagav envurderingav densamlede
beitebrukeni område,ikke barefor enkeltbruk.

6.5 Tiltak for konfliktreduksjon retta mot allmennheten
Stortingetsluttetsegtil energi- og miljøkomiteensin innstilling (S. nr. 174),derdetslåsfastat
mangemenneskeroppleverdet somproblematiskå bo og levei rovviltområderog at
livskvalitetenforringes.Dettegjenspeilesi Regelverkfor tilskuddtil forebyggendeog
konfliktdempende
tiltak i forhold til rovviltskader(§ 3.4):
”Tiltak i kommunerskalgjçre lokalsamfunnsomberçresav rovvilt, og særligbjçrn og ulv,
bedrei standtil å håndterekonfliktersomdisseartenekanskape.Tiltakeneskalbidra til økt
kunnskapomog forståelsefor rovvilt og rovviltforvaltning.Tiltak rettemotbarn og ungeskal
prioriteres.”
I praksiser detteproblemstillingersomharvist segå hamestaktualiteti regionermedynglende
bestanderav ulv og bjørn.Selvom Opplandikke skal hadet,såskapesdet i de mestutsatte
jerveområderkonflikter og dermedbehovfor tiltak somgjør det lettereå håndteredisse.
Rovviltnemndaansertiltak knyttatil informasjon/dialogsomsærligaktuelle.
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Vedlegg

Figur 1. Påvisteynglingerav jerv 2001-2011. Blå strekavgrenserdetønskedeyngleområdetfor jerv i
forvaltningsplanfor region3. Kjenteynglelokaliteter(tidligere brukteog nyere)er markertmedrød sirkel, jf tab.1.
Tabell 1. Påviste(antatt/dokumentert)
ynglingerav jerv påkjenteynglelokaliteterfra 2001-2011.Grønnfargeer
ynglingerinnenforyngleområdeti forvaltningsplanen
.
2001
NOP 001 Skamsdalen
NOP 002 Svartdalen
NOP 003 Grøndalen
NOP 004 Lordalen
NOP 005 Haverdalen
NOP 006 Einbug gdalen
NOP 007 Vulu-Musvoldalen
NOP 008 Samdalen
NOP 009 Storfjellet
NOP 010 Tjønnseterfjellet
NOP 011 Dalsida Vest
NOP 012 Torddalen
NOP 013 Kjølen
NOP 014 Visdalen
NOP 015 Mysubytta
NOP 016 Lundadalen
NOP 017 Sikkilsdalen
NOP 018 Langsua
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Figur 2. Lisensfellingskvoterfor jerv og uttakgjennomlisens- og skadefelling.Overgangenfra Densørnorske
jervenemnda(4 fylker) og rovviltnemndai region3 skjeddeetter2005.
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Figur 3. Kjent avgangav gaupei region3 1996-2011,kvotejaktog annenavgang.
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Figur 4. Totalkvoterog uttakgaupe,kvotejakt1996-2012.
Tabell 2. Avgangstorerovdyr i Oppland1990-2011/12. ** Dødunderforsøkpåflytting.
Total kjent avgang av store rovdyr i Oppland, 1990-2012 (sist oppdatert 7.05.2012)
89/ 90/ 91/ 92/ 93/ 94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 99/ 00/ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Sum
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**Dødunder forsøk på flytting

Forvaltningsplan for rovvilt region 3

Side 52

Tabell 3. Oversiktoverdisponeringav FKT 2011/2012.
Omsøkt2011

Tildeltrammetil drift region
3/Oppland(1427.21)
Lønnogkostnadersekretariat,
inkl. reiser
Drift av nemndogsekretariat
Ekstratildeling
SUM1427.21
Tildeltrammetil tiltak region
3/Oppland(1427.73)
Forebyggende
kommuner/beitelag
Forebyggendelag/prosjekter
Konfliktdempende
lag/prosjekter
Akutte tiltak

Resultat2011

Omsøkt2012

330000

330000

Budsjett
2012
350000

150000

175000

188338

175000

338338

350000

5 000000

5 500000

5 146377

1 600000

1 831208

5 302331

2 550000

2 572858

1 200000

1 385000

885000

850000

1 227000

800000

687000

544975

550000

750000

329793

Adm.kostnaderfellingslag

800000

200000

Fellingsforsøk
SUM1427.73

Budsjett2011

8 946235

SUMtotalt
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450000

709952

5 000000

4 942953

5 330000

5 281291

750000
6 732306

5 500000
5 850000
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