
Referat fra møte med Statssekretær Lunde i Klima- og Miljødepartementets lokaler 5.11.15  

Til stede fra næring og faglag: Arnfinn Beito, leder i Oppland Sau og Geit. Bjørn Magnus 
Tordhol, rovviltansvarlig i Oppland Bondelag, Annette Jørstad, fylkessekretær i Oppland Bonde- 
og Småbrukarlag. Per Fossheim fra det sentrale FKT-prosjektet.  

Tema: Oppfølging og forbedring av rovviltutfordringen i Oppland. 

Oppland er norges største utmarksbeitefylke. Oppland har ynglemål for jerv og gaupe med 
store ynglesoner. Ynglesonene dekker 2/3 av fylket og det er derfor viktig at ynglemålene på 4 
årlige ynglinger av jerv og 5 årlige ynglinger av gaupe blir overholdt. At det er mulig å drive 
aktivt beitebruk innenfor ynglesonene. At bestandene holdes nede gjennom aktiv forvaltning. 
At det bevilges nok penger til forvaltningsformål gjennom rovviltnemda. For å lykkes med 
dette, innenfor de rammer forvaltningsplanen har lagt, trenger Oppland, region 3, godt 
samarbeid og gode tiltak med hjelp av miljømyndighetene gjennom tilrettelegging, uttak og 
jakt.  

Bestandsmål: Det ble tatt opp utfordringene med overoppfylt bestandsmål av jerv i Oppland 
med 6 ynglinger over målet og at næring og forvaltning i region 3 trenger hjelp for å oppfylle 
målet om uttak av 21 jerv under lisensjakta. Det ble påpekt en rekke utfordringer for at 
jaktmålet kan bli en vanskelig oppgave. Verneområder med egne forskrifter og vedtak som 
forhindrer Regjeringens nye tiltak i prøveområdene. Dette gjelder særlig bruk av snøscooter. 
Krevende jakt som ikke gir full uttelling i interesse for jakt på jerv. Dugnadsoppgavene som 
ligger i Rovviltforlikets formål om at bestand skal reguleres gjennom lisensjakt. Hvem tar 
ansvar og gjør SNO istand til å delta for å klare uttaksmålet.  

Lunde: Målet er å få bestandene ned på bestandsmålet. SNO kan delta når som helst i 
lisensjakta og det er opp til region 3 når det er behov for hjelp. Ytteligere tiltak hvis lisensjakt 
ikke lykkes er hiuttak. Registrerer innspillene om utfordringer i verneområdene og skal se på 
om det er unødig streng praktisering. 

Registrering av rovvilt: Det ble tatt opp at registrering av rovvilt i stor grad skjer gjennom 
dokumentasjon av og med SNO, mens innmeldte synsobservasjoner av andre i liten grad blir 
hensyntatt. Dette er i strid med rovviltforlikets intensjon om større vektlegging på lokal 
deltakelse i registreringsarbeidet.  

Rovviltnemda: Det ble påpekt at det er et godt samarbeid mellom Fylkesmann, rovviltnemd, 
næring og faglag i Oppland. Det ble ved siste rullering av forvaltningsplan i Oppland inngått 
avtale om utvidelse av jerve- og gaupesona i Oppland. Dette for å kunne senke trykket i sterkt 
belastede områder ved å praktisere byrdefordeling. Det er en forutsetning av 
byrdefordelingsprinsippet fungerer for at faglag og næring skal støtte soneutvidelsen videre. 
For å lykkes med dette bør rovviltnemda få utvidet sitt ansvarsforhold utover dagens 
tidsperiode Det ble foreslått at det i Oppland gjøres en prøveordning hvor rovviltnemda har 
avgjørelsesmyndighet hele året.  

Lunde: Tar forslaget med seg. 

FKT-midlene: Det ble påpekt at FKT-midlene har gått ned og at fordelingen mellom regionene 
bygger på historisk tildeling, mens rovdyrsituasjonen har endret seg. I region 3 har det vært 
mangel på penger, særlig til skadefellingslaga og kommunene. Mange innen rovviltforvaltningen 
ute i kommunene legger ned mye dugnad og egeninnsats. Viktig å opprettholde og øke FKT-



  

midlene til gode tiltak og prosjekter som kan gi god måloppnåelse. Det ble påpekt at tilsyn 
alene ikke dekkes gjennom FKT-midlene og igjen sørger for at dyreiere får store belastninger 
der de må drive mye tilleggstilsyn utover normalt tilsyn. 

Lunde: Det skal ikke stå på penger, men det går selvfølgelig en grense. Det er fullt mulig å søke 
om tilleggsmidler der behovet går utover tildelte midler.  

Forebyggende uttak: Det ble påpekt at det er viktig å ta ut dyr i skadeutsatte områder både 
innenfor og utenfor ynglesonene. 64 % av norsk areal er i dag innenfor en eller annen 
rovviltsone. I tillegg praktiseres det buffersoner og streifdyr herjer på areal langt utover i 
beiteprioritert område. Det er derfor viktig at beiteprioritert blir beiteprioritert og at 
enkeltdyr som gjør skade tas ut. Det er også viktig at det innenfor rovviltsonene kan være 
mulig å drive aktivt beitebruk. 

Lunde: Regjeringen ønsker å drive en klar soneforvaltning.  

Avslutning: En rekke utfordringer ble tatt opp og lyttet til. Det ble nok en gang poengtert at 
Oppland trenger bistand for å lykkes med uttak av 21 jerv, noe som er helt nødvendig, under 
årets lisensjakt. Næringa takket for godt møte og viste tilslutt et kart utarbeidet av NIBIO som 
viser at av norges samlede areal, er 64% rovdyrsoner. Dette viser at det ikke er nok med klar 
soneforvaltning, men at det også innenfor ynglesonene må legges til rette for beitebruk.   

Referent Annette Jørstad 30.11.15 



  


