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HØRING - ENDRING I ROVVILTFORVALTNINGEN - NATURMANGFOLDLOVEN, 
ROVVILTFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM UTØVELSE AV JAKT FELLING OG FANGST  
 
Vedlegg: 
Høringsnotat – Klima om miljødepartementet – Forslag til endringer i naturmangfoldloven, 
rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 
  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsbrev fra Klima og miljødepartementet av 6. juni 2019 - Høring av endringer i 
rovviltforvaltningen  
 
Sammendrag: 
Klima og miljødepartementet (KLD) har sendt forslag til endringer i rovviltforvaltningen på 
høring.  Høringen gjelder; - endringer i nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven, - 
etablering av  rovviltklagenemnd, - endringer i rovviltforskriften om antall 
forvaltningsregioner for rovvilt og om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av 
flere rovviltregioner, - Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale 
forvaltningsplaner for rovvilt,  - kommunenes adgang til å klage på rovviltnemdenes vedtak 
om felling av rovvilt og -  om bruk av kamera for overvåking av fangstbås for jerv, samt bruk 
av kunstig lys ved åtejakta på jerv. 
  
Rådmannen har lagt rovviltforliket i Stortinget, Landbruksplanen for Lillehammerregionen, 
Oppland sin status som beitefylke og Forvaltningsplanen for rovvilt - region 3, til grunn for 
vurderingene i saken.  
 
Rådmannen foreslår at følgende vektlegges i uttalelsen fra kommunen. Beitenæringen er 
viktig for Innlandet og Innlandet har store utmarksressurser, og det er viktig at 
beitenæringen har gode og forutsigbare rammebetingelser. Det er viktig at prinsippene i 
rovviltforliket videreføres. Dette være seg; 1) den to-delte målsettingen om at man skal sikre 
rovviltbestandenes overlevelse og muligheten til å drive en bærekraftig beitenæring basert 
på utmarksressursene, 2) at den regionale forvaltningen styrkes og at rovviltnemdene skal 
ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner og 3) at man varetar enkeltmenneskers 
og lokalsamfunns livskvalitet. 
 
Rådmannen foreslår vedtak med 5 konkrete punkter som svar på temaene som blir tatt opp 
i høringen. 
 
Saksutredning: 
Klima og miljødepartementet (KLD) har sendt forslag til endringer i rovviltforvaltningen på 
høring. Høringsfristen er 1. oktober 2019. Høringen gjelder endringer i 
nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven § 17 og ny § 26 b) om rovviltklagenemnd. Det 
foreslås videre endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om antall forvaltningsregioner for 



rovvilt, §§ 4 og 6 om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av flere 
rovviltregioner, § 6 om Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale 
forvaltningsplaner for rovvilt og § 18 om kommunenes adgang til å klage på 
rovviltnemdenes vedtak om felling av rovvilt. 
 
Det foreslås også endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 29 a og 34 
vedr. fellingsmetoder for jerv. 
 
I forbindelse med høringen har KLD utarbeidet et høringsnotat – Forslag til endringer i 
naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 
Nedenfor følger et tematisk sammendrag av høringsnotatet. Høringsnotatet er i sin helhet 
lagt ved saken. 
 
Nødvergebestemmelsen - § 17 Naturmangfoldloven 
Opprinnelig hadde viltloven § 11 første ledd en felles regel som ga adgang for enhver til å 
avlive vilt for å hindre skade på person og bufe, og vilkåret «må anses påkrevet» dekket 
begge disse situasjonene. Da naturmangfoldloven ble opprettet falt vilkåret om at felling 
«må anses påkrevd» ut ved en inkurie. 
 
For å rette opp dette foreslår KLD at vilkåret om at felling «må anses påkrevd» gjeninntas i 
nødvergebestemmelsen. Videre foreslår KLD endringer knyttet til vilkåret «under direkte 
angrep», slik at dette endres til «på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående 
angrep». Dette for å følge opp Høyesterett sin kjennelse inntatt i Rt. 2004 s. 1854. 
 
Rovviltklagenemnd – Naturmangfoldloven § 26 b 
KLD foreslår å etablere en uavhengig rovviltklagenemnd; Rovviltklagenemda. Ifølge 
høringsutkastet kan etablering av en klagenemnd blant annet bidra til å styrke legitimitet, 
avpolitisere vedtak, sikre større forutsigbarhet og konsistens i klageavgjørelser over tid og 
øke samstemtheten mellom nemndene. Etablering av klagenemnda innebærer at 
departementet ikke lenger er klageinstans for vedtak som omfattes av klagenemndas 
ansvarsområde. Departementet kan heller ikke omgjøre slike vedtak etter eget tiltak. For å 
sikre uavhengigheten og klargjøre at statsråden ikke er ansvarlig overfor Stortinget for 
nemdas avgjørelser, bør vedtak om etablering av klagenemnd fattes av Stortinget, det vil si 
ved lov. Departementet foreslår at nemnda reguleres i en ny § 26 b i naturmangfoldloven. 
Departementet foreslår at Rovviltklagenemnda behandler klager på vedtak om kvoter for 
jakt, lisensfelling, og skadefelling av rovvilt, vedtak om skadefelling av rovvilt, vedtak om 
erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens 
tilskuddsordninger. 
 
Antall rovviltregioner – Rovviltforskriften §§ 4 og 5 
Etter §§ 4 og 5 i rovviltforskriften er det I dag 8 forvaltningsregioner for rovvilt med 
tilhørende bestandsmål for de ulike rovviltartene gaupe, jerv, bjørn og ulv. Oppland er en 
egen rovviltregion – region 3. Bestandsmålet for Oppland – region 3 er 5 årlige ynglinger av 
gaupe og 4 årlige ynglinger av jerv. I hver forvaltningsregion skal en rovviltnemnd ha 
hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv. Rovviltnemndene skal 
gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region, og skal ha nær kontakt med 
berørte kommuner og organisasjoner. 



 
Norsk Institutt for naturforskning (NINA) publiserte 1. juni 2016 en rapport med evaluering 
av den regionale rovviltforvaltningen og de regionale bestandsmålene. NINA viser i sin 
rapport til at forvaltningsregionene er for små til at man kan forvente å holde bestandene 
stabile på eksakte bestandsmål.  
 
KLD mener at det er få fordeler ved å videreføre dagens åtte forvaltningsregioner for rovvilt. 
Dagens innretning gir for lav presisjon i rovviltforvaltningen med tanke på 
bestandsoppnåelse, noe som skaper manglende forutsigbarhet og usikkerhet i 
forvaltningen. For å skape større presisjon, må bestandene forvaltes sammenhengende 
over større områder. Videre vil ikke dagens avgrensning av forvaltningsregioner for rovvilt 
samsvare med de nye fylkene som følger av regionreformen, noe som vil skape store 
utfordringer for forvaltningen og administrasjon av forvaltningsregionene for rovvilt. 
KLD mener at en forvaltningsmodell med fire eller fem forvaltningsregioner for rovvilt vil gi 
høyere presisjon i forvaltningen, med tanke på å nå bestandsmålene for rovvilt, samtidig 
som en slik inndeling i større grad vil gi forvaltningen mulighet til å ta hensyn til rovdyrenes, 
utmarksbeitets eller reindriftens utbredelse i Norge, samt hensynet til rovviltbestander i 
naboland. 
 
KLD foreslår følgende endring i rovviltforskriften § 4 vedr. antall forvaltningsregioner. 
Alt 1: 
§ 4 Forvaltningsregioner 
Det skal være fire forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for årlige ynglinger 
innenfor regionens grenser. 

a) Region Nord: Troms og Finnmark, 
b) Region Midt Norge: Nordland og Trøndelag, 
c) Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, 
d) Region Østlandet: Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Agder. 

 
Alt 2. 
§ 4 Forvaltningsregioner 
Det skal være fem forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for årlige ynglinger 
innenfor regionens grenser. 

a) Region Nord: Troms og Finnmark, 
b) Region Midt Norge: Nordland og Trøndelag, 
c) Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, 
d) Region Østlandet: Innlandet, Oslo og Viken,  
e) Region Sørlandet: Vestfold og Telemark og Agder. 

 
Når det gjelder forslag om endring i fordeling av de nasjonale bestandsmålene (ny § 4a), så 
vises det til forslag om endringer i rovviltforskriften - felles bestandsmål og 
arealdifferensiering for flere rovviltregioner. 
 
Felles bestandsmål og arealdifferensiering for flere rovviltregioner – Rovviltforskriften §§ 4 a 
og 6 
Arealdifferensiering og tydelig soneforvaltning utgjør viktige grunnprinsipper i gjeldende 
rovviltpolitikk. Skal soneforvaltning ha ønsket effekt, er det avgjørende at rovviltprioriterte 



områder blant annet er stor nok til å dekke arealkravet til den enkelte arten, består av 
egnede leveområder og at lokaliseringen sees i sammenheng med utbredelsen av arten i 
naboregioner og naboland. De nasjonale målene for rovviltartene er satt lave, blant annet 
av hensyn til beitenæring. NINA`s evaluering av den regionale rovviltforvaltningen har vist at 
det er svært utfordrende, og nærmest umulig, for rovviltnemndene å forvalte små deler av 
bestandene på et så presist nivå som Stortinget ønsker. 
 
Etter § 3 rovviltforskriften er det i dag fastsatt følgende bestandsmål for gaupe, jerv, bjørn 
og ulv; gaupe - 65 årlige ynglinger, jerv - 39 årlige ynglinger, bjørn – 13 årlige ynglinger og ulv 
– 4-6 årlige ynglinger, hvor av 3 av disse skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge.  
 
I rovviltforskriften § 4, om forvaltningsregioner og nasjonale bestandsmål for regionene, 
heter det: 
Det skal være åtte forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for antall årlige 
ynglinger innenfor regionens grenser 

a) Region 1 – Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane: 
Ingen nasjonale mål for ynglinger av gaupe, jerv, bjørn eller ulv 

b) Region 2 – Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder: 
12 ynglinger av gaupe 

c) Region 3 – Oppland 
5 ynglinger av gaupe og 4 ynglinger av jerv 

d) Region 4 – Østfold, Akershus og Oslo 
6 ynglinger av gaupe, samt i samarbeid med region 5, 4-6 ynglinger av ulv 
hvorav 3 skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge 

e) Region 5 – Hedmark 
10 ynglinger av gaupe, 5 ynglinger av jerv og 3 ynglinger av bjørn, samt i 
samarbeid med region 4, 4-6 ynglinger av ulv hvorav 3 skal ha skjedd i revir 
som i sin helhet ligger i Norge 

f) Region 6 – Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 
12 ynglinger av gaupe, 10 ynglinger av jerv og 3 ynglinger av bjørn 

g) Region 7 – Nordland 
10 ynglinger av gaupe, 10 ynglinger av jerv og 1 yngling av bjørn 

h) Region 8 – Troms og Finnmark 
10 ynglinger av gaupe – hvorav 4 i Finnmark, 10 ynglinger av jerv – hvorav 3 i 
Finnmark og 6 ynglinger av bjørn. 

 
KLD mener rovviltnemndene bør få større, felles ansvar for å forvalte rovviltbestandene på 
tvers av forvaltningsregionene for rovvilt. Dette mener departementet vil bidra til å øke 
presisjonen, fordi tilfeldigheter får mindre utslag og fordi det gir langt bedre utgangspunkt 
for å fastsette hensiktsmessige soner til henholdsvis rovvilt og beitedyr. KLD mener av den 
grunn at det bør legges føringer om samarbeid om arealdifferensiering/soneinndeling på 
tvers av forvaltningsregioner for rovvilt, samt at det fastsettes felles bestandsmål på tvers 
av regiongrenser. Felles bestandsmål for flere forvaltningsregioner og formalisert samarbeid 
om soneinndeling, vil gi en mer helhetlig og stabil forvaltning. Det vil også gi nemndene 
større handlingsrom, og økt sannsynlighet for over tid stabilisere bestandene nærmere 
bestandsmålene. Blant annet vil en bedre samordning av soneinndelingen kunne øke 



sannsynligheten for at viktige beiteområder, som går på tvers av forvaltningssonene bli 
ivaretatt. Det samme gjelder viktige leveområder for rovvilt.  
 
En mulig ulempe med felles bestandsmål for flere regioner kan være at den regionale 
forankringen blir noe svekket, fordi hver enkelt rovviltnemnd må samarbeide med andre 
rovviltnemnder, og dermed i enkelte tilfeller kan få mindre handlingsrom for selvstendige 
vurderinger. 
 
Dersom det skal fastsettes felles bestandsmål, mener KLD det kan være hensiktsmessig å 
dele landet i to, med deling ved Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla. Dette både ut fra 
geografiske hensyn, hensynet til en samlet forvaltning av den sørvestlige jervebestanden og 
fordi det på svensk side er funnet en genetisk skillelinje for bjørn i dette området, samt en 
sannsynlig naturlig barriere for utvandring av binner. Ut fra administrative grenser, kan det 
imidlertid være utfordrende med en slik deling mellom tidligere Nord- og Sør-Trøndelag, og 
departementet ønsker særlig innspill om den eksakte grenseinndelingen.   
 
Dersom det skal fastsettes felles bestandsmål for flere forvaltningsregioner for rovvilt 
foreslår KLD følgende ny § 4a i rovviltforskriften om nasjonale bestandsmål for 
forvaltningsregionene. 
§ 4a. Nasjonale bestandsmål for forvaltningsregioner 
Nasjonale mål for antall årlig ynglinger for de ulike rovviltartene sør for Trondheimsfjorden 
og Stjørdalselva/Tevla. 
Gaupe: 42 årlige ynglinger 
Jerv: 15 årlige ynglinger 
Bjørn: 3 årlige ynglinger 
Ulv: 4-6 årlige ynglinger av ulv hvorav 3 skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge. 
Nasjonale mål for antall årlig ynglinger for de ulike rovviltartene nord for Trondheimsfjorden 
og Stjørdalselva/Tevla. 
Gaupe: 23 årlige ynglinger 
Jerv: 24 årlige ynglinger 
Bjørn: 10 årlige ynglinger. 
 
Landbruksdirektoratet gis rett til å avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner for rovvilt – 
Rovviltforskriften § 6 
Rovviltnemndene skal blant annet utarbeide regionale forvaltningsplaner for rovvilt, jf. 
Rovviltforskriften § 6. Forvaltningsplanene står helt sentralt i arbeidet med å etablere en 
geografisk differensiert forvaltning. Fylkesmannen er sekretariat for de regionale 
rovviltnemndene. Sekretariatet er blant annet ansvarlig for å levere faggrunnlag og 
innstillinger til rovviltnemndene i ulike saker, slik som utforming av forvaltningsplaner. 
Fylkesmannen ivaretar både miljø- og landbrukshensyn, og således mottar nemndene 
allerede i dag et solid kunnskapsgrunnlag om både rovvilt og beitenæring. Nemdene skal 
videre ha nær dialog med kommuner og organisasjoner, og mottar gjennom dette ytterlige 
innspill om blant annet landbruk og beitenæring som grunnlag for utarbeidelse av planen. 
Før rovviltnemndene vedtar sine forvaltningsplaner, skal forvaltningsplanen sendes til 
Miljødirektoratet for uttalelse, jf. Rovviltforskriften § 6, annet ledd. KLD mener det er grunn 
til å vurdere om også landbruksmyndighetene bør komme tettere på arbeidet med 
forvaltningsplanene for rovvilt. 



 
KLD foreslår følgende endringer i rovviltforskriftens § 6 annet ledd (endringer i kursiv), vedr 
Landbruksdirektoratets rett til å gi uttalelse til forvaltningsplanene. 
Rovviltnemndene skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen 
ved utforming av forvaltningsplanen. Planen skal sendes Miljødirektoratet og 
Landbruksdirektoratet til uttalelse før den vedtas av rovviltnemndene.   
 
Kommuners adgang til å klage på vedtak om felling av rovvilt – Rovviltforskriftens § 18 
Etter gjeldende rett har kommunene ikke rettslig klageinteresse når det gjelder 
enkeltvedtak fattet etter rovviltforskriften. Dette gjelder rovviltnemndenes vedtak om 
kvote for felling ett rovviltforskriften § 8 – Kvote for betinget skadefelling av gaupe, jerv, 
bjørn og ulv og § 10 – Kvote for lisensfelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv, samt kvote for jakt 
etter forskriften § 11 – Kvote for jakt på gaupe, når bestanden av den enkelte art ligger over 
de nasjonale fastsatte bestandsmålene for regionen. 
 
I kommentarene til rovviltforskriften § 18 fremgår det at klagebehandlingen følger 
forvaltningslovens regler. Hvem som har rett til å klage reguleres dermed etter 
forvaltningsloven § 28 første ledd. I denne bestemmelsen fremgår det at «enkeltvedtak kan 
påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken».   
Etter departementets syn er det klart at kommunene ikke kan anses som en part i vedtak 
som gjelder kvote for felling av rovvilt eller jakt på gaupe. Departementet mener videre at 
kommunen ikke er å anses å ha en rettslig klageinteresse når det gjelder slike vedtak. 
Hovedregelen – Det følger av teori og rettspraksis at kommuner i utgangspunktet ikke har 
klageadgang etter forvaltningslovens § 28. Departementet viser i denne sammenheng til 
Bernt og Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett bind 1, 2. utgave hvor det fremgår at 
«Heller ikke offentlige forvaltningsorganer har klagerett, som alminnelig utgangspunkt. Er 
beslutningsmyndigheten lagt til ett forvaltningsorgan, er det ikke andre 
forvaltningsorganers sak og sette i gang en form for overprøving av dette» 
Unntak – Det finnes også unntak fra utgangspunktet om at offentlige organer ikke har 
rettslig klageinteresse. Gjennom rettspraksis er det slått fast at offentlige organer kan ha 
klagerett som representant for innbyggerne eller en del av dem når det gjelder å ivareta 
allmenne interesser. 
 
Departementet mener at felling av rovvilt og jakt på gaupe ikke er et tilfelle som omfattes 
av unntakene i hovedregelen om at kommuner ikke har klageadgang. I spørsmål om felling 
av rovvilt er det ulike syn, og ønsker om både felling og ikke felling. Dette taler etter 
departementets syn mot at felling av rovvilt kan anses som en mer generell interesse for 
innbyggerne i kommunen, og mot at kommunen har en rettslig klageinteresse. 
Etter departementets syn taler dette for å videreføre gjeldende rett om at kommuners 
interesser i vedtak om felling av rovvilt i stor grad blir ivaretatt av blant annet 
organisasjoner og foreninger med klageadgang og deres anførsler i den forbindelse. 
Det er likevel etter departementets syn ikke sterke grunner som taler mot at kommuner 
skal ha klageadgang på vedtak fattet med hjemmel i rovviltforskriften. Vedtak om felling av 
rovvilt blir ofte påklaget av en rekke aktører, og deres anførsler vil i stor grad dekke også 
kommuners syn i slike saker. Departementet tar i behandlingen av klager også ofte med 
berørte kommuners innspill i sine vurderinger av klagesaken. 
 



Departementet foreslår med denne bakgrunn at kommuner gis klageadgang for 
enkeltvedtak fattet med hjemmel i rovviltforskriften, ved at dette presiseres i 
rovviltforskriftens § 18 om klageadgang. 
 
Fellingsmetoder for jerv – Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 
Stortinget har fastsatt det nasjonale bestandsmålet for jerv til 39 årlige ynglinger. Generelt 
har bestanden av jerv ligget godt over bestandsmålet. De 10 siste årene har bestanden 
variert fra 40 til 68 årlige ungekull før hiuttak. Det er gjennomført et stort antall hiuttak der 
mordyr og/eller valper blir avlivet. Dette er en kontroversiell og ressurskrevende 
fellingsmetode. Det er derfor et mål å redusere omfanget av hiuttak gjennom å effektivisere 
lisensfellinga. Med bakgrunn i dette foreslår KLD at det tillates bruk av viltkamera for 
elektronisk overvåking av fangstbås for jerv, samt bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv. 
  
KLD foreslår følgende endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 29 a første 
ledd: 

- Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på Jerv. 
§ 34 andre ledd foreslås endret til: 

- For jerv kan tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking erstatte fysisk 
tilsyn. 

Det er videre fastsatt enkelte vilkår for kamera-/elektronisk overvåking.  
 
Vurdering: 
Klima og miljødepartementet (KLD) har sendt en rekke forslag til endringer i 
rovviltforvaltningen ut på høring. Rovviltforvaltning er et prioritert område for kommunene i 
Lillehammerregionen, både politisk og administrativt. Rådmannen har derfor valgt å legge 
frem sak på dette til politisk behandling. Innen rovviltpolitikken er det ulike politiske syn og 
det er ofte saker som skaper stort engasjement. Rådmannen har derfor forsøkt å legge 
rovviltforliket i Stortinget, Landbruksplanen for Lillehammerregionen, Oppland sin status 
som beitefylke og Forvaltningsplanen for rovvilt region 3 - Oppland til grunn for 
vurderingene i saken.  
 
I behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004), jf Innst. S. nr 174 (2003-2004) ble det inngått 
et bredt rovviltforlik i Stortinget (Rovviltforliket). Et viktig prinsipp i rovviltforliket fra 2004 
var den to delte målsettingen som skulle sikre rovviltbestandenes overlevelse og 
muligheten for å drive næringsdrift basert på beitebruk i utmark. I rovviltforliket av 16. juni 
2011 (Dokument 8: 163 S (2010 – 2011)) ble det satt som mål at den regionale myndigheten 
i rovviltforvaltningen skulle styrkes.  Det skulle videre legges vekt på regional forvaltning, 
respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. 
 
Det følger av Landbruksplanen for Lillehammer-regionen (2014-2025) at utmarksbeite er en 
viktig ressurs for landbruket i Lillehammerregionen og det er et mål at tap av husdyr pga 
rovvilt skal holdes på et så lavt nivå som mulig. I Øyer, Lillehammer og Gausdal ble det som 
eksempel sluppet hhv 7000, 9000 og 21000 sau på utmarksbeite i 2018. Målt i antall søyer 
pr 1. mars 2018 var Oppland Norges nest største beitefylke. Dette etter Rogaland. Etter 
Forvaltningsplanen for rovvilt region 3 Oppland er Lillehammerregionen beiteprioritert mht 
rovvilt. 
 



Nødvergebestemmelsen 
Bakgrunnen for departementets forslag om å endre nødvergebestemmelsen, er å rette opp 
det som ved en inkurie falt ut da naturmangfoldloven ble opprettet, samt å følge opp 
Høyesterett sin kjennelse inntatt i Rt.2004 s. 1854. Det er viktig at nødvergebestemmelsen 
er i tråd med lovgivers intensjoner. I en reell skadesituasjon er vilkåret i 
nødvergebestemmelsen «under direkte angrep» veldig teoretisk og vanskelig å forholde seg 
til for en husdyreier. Det skal godt gjøres å observere rovvilt «under direkte angrep» og det 
skal mye til å skyte et forsvarlig skudd i en situasjon - «under direkte angrep. Det er videre 
vanskelig for den som benytter seg av nødvergebestemmelsen å bevise at felling skjedde 
«under direkte angrep». Nødvergebestemmelsen må være utformet slik at den gir en reell 
mulighet til å beskytte bufe, tamrein m.v. mot skade. Rådmannen mener det er positivt at 
formuleringen i nødvergebestemmelsen endres til «når det må anses påkrevd på grunn av 
et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund eller fjørfe». 
 
Etablering av uavhengig rovviltklagenemnd 
Det ligger til regjeringen og statsrådene å følge opp det Stortinget bestemmer. At det er 
stort engasjement og ulike syn i saker er ikke noe godt argument for at det skal etableres ei 
uavhengig rovviltklagenemnd. Dette er en del av demokratiet. Klager på vedtak blir i dag 
behandlet innenfor dagens forvaltningshierarki og etter forvaltningsloven. Dette er et 
system som må sies å fungere godt. Dette skal sikre muligheten til å klage på vedtak og at 
sakene blir behandlet etter gjeldende lover og regler, dette følger av forvaltningsloven. 
Dette gjelder følgelig også klager behandlet i departementene eller i et direktorat. Det er 
videre slik at departementene og statsrådene har instruksjonsmyndighet for vedtak som blir 
fattet og statsrådene er ansvarlig for vedtak fattet i departementene. Det er viktig at det er 
en klar sammenheng mellom ansvar og myndighet. Dette gir samfunnet og opinionen 
mulighet til å utøve kritikk på saker man ikke er enig i, og regjeringen må svare til Stortinget 
hvis regjeringen ikke følger opp det Stortinget bestemmer. Rådmannen mener derfor at det 
ikke vil være behov for å opprettholde egen rovviltklagenemd. 
  
Antall forvaltningsregioner for rovvilt – Felles bestandsmål og arealdifferensiering for flere 
rovviltregioner 
Det er i dag 8 rovviltregioner i Norge og Oppland har vært en egen region, region 3. KLD 
foreslår at antall rovviltregioner bør reduseres til 4 eller 5. Det følger av rovviltforliket i 
Stortinget at det skal legges vekt på en regional forvaltning og det er et mål at den regionale 
myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det er Rovviltnemndene som skal 
gjennomføre rovviltpolitikken innenfor sin region, og de skal ha nær kontakt med berørte 
kommuner og organisasjoner. I alternativet med 4 forvaltningsregioner foreslås Oppland, 
region 3, slått sammen med; Hedmark, Oslo, Viken, Vestfold, og Telemark og Agder, og i 
alternativet med 5 forvaltningsregioner foreslås Oppland slått sammen med Hedmark, Oslo 
og Viken. Begge alternativene innebærer store endringer for rovviltforvaltningen i Oppland, 
og det er vanskelig å se at forslagene er i tråd med intensjonene i rovviltforliket om at det 
skal legges vekt på en regional forvaltning og at den regionale myndigheten skal styrkes. Det 
vil ikke være mulig å opprettholde den nære kontakten med kommuner og 
næringsorganisasjoner med de forslagene som foreligger. Det følger videre at 
rovviltforvaltningen skal legge vekt på enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet og da 
er det viktig at forvaltningsregionene ikke er for store. Forslagene som foreligger vil også 
medføre en betydelig dårligere representasjon fra Oppland/Innlandet i en ny nemnd. 



Departementet mener at dagens inndeling gir for lav presisjon i rovviltforvaltningen med 
tanke på bestandsoppnåelse, noe som skaper manglende forutsigbarhet og usikkerhet i 
forvaltningen. Departementet foreslår samtidig at det bør innføres felles bestandsmål og en 
arealdifferensiering for flere rovviltregioner. Det foreslås at de nasjonale bestandsmålene 
deles i to områder, med deling ved Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla.  
 
Dette vil etter rådmannens vurdering svekke den regionale forvaltningen og redusere 
nemndenes myndighet for en regional forvaltning. Dette vil videre føre til en svekkelse av 
den arealdifferensieringen som rovviltforliket bygger på, med rovvilt- og beiteprioriterte 
områder. I praksis vil det bety at det ikke vil bli gitt fellingstillatelse ved skade, selv i 
beiteprioriterte områder, hvis bestandsmålene i hhv «sør» eller «nord» ikke er oppfylt. 
Dette har man sett flere konkrete eksempler på. En slik regioninndeling av de nasjonale 
bestandsmålene vil derfor skape større usikkerhet og manglende forutsigbarhet for 
forvaltningen og beitenæringen.   
 
Landbruksdirektoratet gis rett til å avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner for rovvilt 
Norsk rovviltforvaltning bygger på den todelte målsettingen om at man skal sikre 
overlevelse og levedyktige bestander av gaupe, jerv, bjørn og ulv, samtidig som man skal 
kunne uøve en bærekraftig utmarksnæring. Rådmannen mener det derfor er naturlig at 
Landbruksdirektoratet kan komme med uttalelser til de regionale forvaltningsplanene. 
  
Kommuners adgang til å klage på vedtak om felling 
Kommunene har i dag adgang til å klage på vedtak om betinget skadefelling ved skade. 
Spørsmålet gjelder kommuners adgang til å klage på vedtak om kvoter for betinget 
skadefelling, kvote for lisensfelling og kvote for jakt på gaupe. KLD har redegjort for de 
juridiske sidene ved kommuners adgang til å klage på kvotevedtak. De mener at dagens 
praksis er i tråd med gjeldende rett, men ser videre ingen tungtveiende grunner for at 
kommuner ikke skal kunne gis klageadgang. Frem til nå har ikke denne retten til å klage på 
kvotevedtak hatt så stor betydning innenfor rovviltregion 3 – Oppland. Kommunene har 
hatt mulighet til å klage på vedtak om betinget skadefelling. Utover det har det vært en god 
dialog om rovviltforvaltningen mellom kommuner, Rovviltnemnd og Fylkesmannen. 
Kommunenes adgang til å klage på kvotevedtak vil bli viktigere med de forslagene til 
regioninndeling og arealdifferensiering som KLD har foreslått. Dette for å ivareta føringene 
som ligger i rovviltforliket mht den todelte målsettingen og hensynet til enkeltmenneskers 
og lokalsamfunnenes livskvalitet. 
 
Det er derfor etter rådmannens vurdering positivt at kommunene gis adgang til å klage på 
vedtak om kvote for betinget skadefelling, kvote for lisensfelling og kvote for jakt på gaupe. 
 
Fellingsmetoder for jerv 
Det er et mål at kvotene for lisensfelling av jerv i størst mulig grad blir tatt ut gjennom 
lisensfelling og at bruk av hiuttak reduseres. Bestanden av jerv har ligget godt over 
bestandsmålet. Jakt på jerv er krevende og det har vært jobbet med å effektivisere 
jervejakta. Dette gjennom en forsøksordning der det har vært tillat med bruk av lys på åte 
og bruk av kamera/elektroniskovervåking av jervebåsene. I forskrift om utøvelse av jakt, 
felling og fangst § 34 annet ledd har det vært et krav at det skal føres tilsyn av fangstbås for 
jerv hver morgen og kveld. Bruk av fangstbås for jerv har derfor vært svært 



ressurskrevende. Jerven oppholder seg ofte i høyfjellet og i lite tilgjengelige områder. 
Rådmannen mener det derfor er positivt at det åpnes for bruk av kamera/elektronisk 
overvåking av fangstbås for jerv. For å effektivisere åtejakta på jerv er det videre positivt at 
det åpnes for bruk av kunstig lys.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Beitenæringen er viktig for Innlandet og Innlandet har store utmarksressurser, og det er 
viktig at beitenæringen har gode og forutsigbare rammebetingelser. Det er viktig at 
prinsippene i rovviltforliket videreføres. Dette være seg; 1) den to-delte målsettingen om at 
man skal sikre rovviltbestandenes overlevelse og muligheten til å drive en bærekraftig 
beitenæring basert på utmarksressursene, 2) at den regionale forvaltningen styrkes og at 
rovviltnemdene skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner og 3) at man vareta 
enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. 
 

1) Øyer kommune støtter forslag til endringer i nødvergebestemmelsen. Det er viktig at 
man har en nødvergebestemmelse som varetar brukernes reelle mulighet til å 
beskytte bufe mot skade.  

2) Øyer kommune støtter ikke forslaget om at det etableres ei rovviltklagenemnd. 
Dagens forvaltningshierarki og klagebehandling etter forvaltningslovens 
bestemmelser fungerer godt. At det er uenighet innenfor et fagområde er ikke god 
nok grunn for at det opprettes ei uavhengig rovviltklagenemnd. I forvaltningen bør 
det være en klar sammenheng mellom ansvar og myndighet og at man har en 
statsråd som er ansvarlig for å følge opp vedtak fattet i Stortinget. Dette er en viktig 
del av det norske demokratiet.  

3) Øyer kommune mener at forslag til regioninndeling hvor Rovviltregion 3 Oppland blir 
slått sammen med hhv - Hedmark, Oslo, Viken, Vestfold, og Telemark og Agder, eller 
- Hedmark, Oslo og Viken, vil svekke den regionale forvaltningen og at det vil være 
svært utfordrende å opprettholde en tilfredsstillende kontakt med kommuner og 
organisasjoner slik som rovviltforliket har lagt opp til. Forslaget om felles 
bestandsmål for flere regioner og inndeling av landet i to «soner» vil svekke 
rovviltnemdenes myndighet og mulighet for en regional forvaltning. Øyer kommune 
mener at fremtidig regioninndeling for Rovviltregion 3, Oppland og Rovviltregion 5, 
Hedmark bør være som i dag, event følge regionreformen og at dette bli en ny 
Rovviltregion Innlandet. Det må videre fastsettes konkrete bestandsmål for hver 
rovviltregion.  

4) Øyer kommune støtter forslaget om at Landbruksdirektoratet gis rett til å avgi 
uttalelser til de regionale forvaltningsplanene for rovvilt, samt at kommunene gis 
adgang til å klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling, kvote for lisensfelling 
og kvote for jakt på gaupe. 

5) Øyer kommune støtter forslagene om å tillate bruk av kamera for overvåking av 
fangstbås for jerv, samt bruk av kunstig lys ved åtejakta på jerv. Bestanden av jerv 
har generelt ligget over bestandsmålet de siste årene. Det er et mål at bestanden av 
jerv skal reguleres gjennom lisensfelling og da er det viktig at man legger til rette for 
å effektivisere lisensjakta.  

 
 



Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann


