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HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I REGION 3 - OPPLAND  
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen, heretter kalt landbrukskontoret, sender på vegne 
av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune inn følgende uttalelse til høring på 
Forvaltningsplan for rovvilt region 3 – Oppland. Uttalelsen omfatter synspunkter på 
regioninndeling for jerv, samt synspunkter på virkemiddelbruk og tiltak. En vi også påpeke en 
del andre utfordringer knyttet til forvaltning av rovvilt i Oppland. 
Rovviltnemndene har en viktig rolle i forvaltningen av rovvilt i Norge. Det følger av 
rovviltforliket at den regionale forvaltningen skal styrkes og at nemdene skal ha god kontakt 
med kommuner og næringsorganisasjonene. Rovviltnemdene har videre en viktig rolle i 
forhold til å bringe lokale utfordringer videre til overordnede myndighetet. Det er viktig at 
nemdene er bevist på denne rollen. Rovviltnemda i Oppland har utarbeidet en grundig og 
oversiktlig plan for forvaltningen av rovvilt i region 3 Oppland. 
Bestanden av jerv har stort sett ligget over eller på bestandsmålet. Begge forslagene til 
soneinndeling vil ivareta bestandsmålet og vil etter landbrukskontorets vurdering ikke gå 
utover prinsippet om byrdefordeling. Gjeldende soneringen gjør at beiteområdene på østsida i 
Fronskommunene ligger både innenfor og utenfor jervesona. Beitedyr fra Sør-Fron, hovedsakelig 
fra Østkjølen og Vuludalen beitelag benytter beiteområdene i Vulufjellet regelmessig, også 
innenfor jerveprioritert område. Forvaltningsmessig er dette en uheldig situasjon både for 
forvaltningsmyndighetene og beitebrukerne da det skaper et kunstig skille mellom jerveprioritert 
område og beiteprioritert område. Det hindrer effektiv soneforvaltning som blir pekt på som et 
viktig punkt i Rovviltforliket og senere i flere styringsbrev. Etter landbrukskontorets vurdering vil 
derfor alt. 2 til soneinndeling for jerv best ivareta den to-delte målsettingen i rovviltforvaltningen. 

Det fremgå av både forvaltningsplanen og det blir understreket av overordnede myndigheter at 
lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet for bestandsforvaltning av jerv, ulv og bjørn. Da er 
det viktig at forutsetningene for felling er til stede. Lisensfellingsperioden er viktig i forhold til 
dette. Flere av rovdyrene oppholder seg i områder, som på tider av året, er lite tilgjengelige. 
For jerv begynner lisensjakta 10. september. For å øke muligheten for lisensfelling av jerv 
burde denne etter landbrukskontorets vurdering begynt samtidig med villreinjakta 20.08. 
Lisensjakta for bjørn slutter 15. oktober. Denne kunne godt vært utvidet til 31. oktober. Dette 
for å utnytte muligheten til samjakt og muligheten for å jakte på sporsnø. For ulv er 
lisensfellingsperioden endret fra 01.10 – 31.03 til 01.12 - 31.05.(utenfor ulvesonen). 



 

Konsekvensen av dette er at muligheten for lisensfelling av ulv, når det samtidig pågår elgjakt, 
reduseres. En forskyving at fellingsperioden ut mai vil heller ikke bidra til å øke effektiviteten 
av lisensfelling på ulv, da store utmarksområder er lite tilgjengelig i perioden fra 01.04 – 
31.05. Det er derfor viktig at det er en lav terskel for skadefelling av ulv og bjørn på våren. 
Dette med bakgrunn i det skadepotensialet disse artene representerer. Ved skadefelling kan det 
gis tillatelse til bruk av bl.a motorkjøretøyer mm, noe som bidrar til å effektivisere uttak. Det 
følger av rovviltforliket at forvaltningen skal være vitenskapelig og kunnskapsbasert. I følge 
forskningen er det ytterst sjeldent at unge individer av bjørn og ulv vender tilbake til sine 
reproduksjonsområder. Slike individer vil derfor ikke ha noen funksjonell verdi i forhold til 
vedtatte bestandsmål eller reell betydning i forhold til den genetiske variasjonen i disse 
bestandene. Slike individer utgjør et stort skadepotensiale og skadepotensialet må vurderes 
innen en større geografisk sammenheng, enn det som er tilfellet i dag. 
Det tiltaket som har størst taps og skadeforebyggende effekt er uttak av potensielle 
skadegjørere og rovvilt som har forvoldt skade. I forhold til dette er tilsyn og ekstraordinært 
tilsyn viktig. Skal man lykkes med skadefelling er det helt avgjørende å oppdage skade så 
tidlig som mulig. Det er derfor viktig med tilsyn og ekstraordinært tilsyn i både rovvilt- og 
beiteprioriterte områder. Dette fordi man også i beiteprioriterte områder har forekomst av jerv, 
gaupe, bjørn og ulv og erfaring har vist at både bjørn og spesielt ulv kan forårsake store 
skader. Elektronisk overvåking ved bruk av viltkamera er også svært effektiv og et viktig 
forebyggende tiltak. Landbrukskontoret mener derfor at investeringer og tilskudd til drift av 
slike kamera er et viktig tiltak som må prioriteres.  
Informasjon og beredskap er viktig i rovviltforvaltningen. I Oppland har man hatt en 
velfungerende SMS varsling ved rovviltskader. Denne ordningen ble etter at Oppland og 
Hedmark ble slått sammen til ett Fylkesmannsembete, redusert til kun å omfatte skader pga 
ulv. Dette mener landbrukskontoret er for passivt. Det har de siste årene vært fokusert mye på 
beredskap i kommunene og SMS varslingen er et viktig element i dette. Da er det et uheldig at 
fylkesmannen reduserer ambisjonsnivået på SMS varslingen. Det samme gjelder muligheten 
til å treffe fylkesmannen på kveldstid. 
Rovviltnemda har støttet mange gode prosjektet. Flere av disse har gått på dokumentasjon av 
tapsårsaker. Det er etter landbrukskontorets vurdering viktig at den kunnskapen som 
fremkommer i slike prosjekter, både i Oppland og i landet for øvrig, tas i bruk og benyttes i 
den praktiske forvaltningen. Dette gjelder spesielt i forhold til erstatning ved tap av husdyr på 
beite. Landbrukskontoret viser i den forbindelse også til «Krokann dommen» hvor det blir 
påpekt at erstatningen ikke dekker det reelle rovvilttapet.  
Konklusjon: 

1) Landbrukskontoret støtter forslaget til ny soneinndeling for jerv, alternativ 2. 
2) Landbrukskontoret mener at lisensfellingsperioden for jerv burde begynt samtidig med 

villreinjakta 20.08, at lisensjakta for bjørn burde vært utvidet til 31. oktober og at lisensjakta 
for ulv burde, som tidligere, begynt 1. oktober. Dette for å effektivisere lisensjakta.  

3) Landbrukskontoret mener at det bør være en lav terskel for uttak av ulv og bjørn ved betinget 
skadefelling på vårsnø. Dette ut fra det skadepotensialet disse artene representerer. Det 
følger av rovviltforliket at forvaltningen skal være vitenskapelig og kunnskapsbasert. Det er 
ytterst sjeldent at unge individer av bjørn og ulv vender tilbake til sine 
reproduksjonsområder. Slike individer vil derfor ikke ha noen funksjonell verdi i forhold til 



 

vedtatte bestandsmål eller reell betydning i forhold til den genetiske variasjonen i disse 
bestandene.   

4) Landbrukskontoret mener at tilsyn og ekstraordinært tilsyn er et viktig forebyggende og 
konfliktdempende tiltak. Dette bør prioriteres både innenfor beiteprioriterte- og 
rovviltprioriterte områder. Det bør også gis tilskudd til investeringer og drift av viltkamera for 
elektronisk overvåking av beitedyr og rovvilt.  

5) Landbrukskontoret mener at beredskap er svært viktig for beitenæringen, i forhold til 
dyrevern og for den kommunale og regionale rovviltforvaltningen, herunder 
skadefellingslagene. SMS varslingen fra Fylkesmannen bør derfor, som et minimum, omfatte 
varsling av skader av ulv og bjørn. Fylkesmannen må også ha en beredskap i forhold til akutte 
og alvorlige rovviltskader, slik at de er tilgjengelig også etter kl 21.00 om kvelden.  

6) Landbrukskontoret mener at kunnskap om tapsårsaker og omfang av tap må hensyntas ved 
erstatningsoppgjørene ved rovviltskader, slik at erstatningene omfatter de reelle tapene. 
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