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Møte i  Kommunestyret den 26.09.2019 - Sak: 100/19 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
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.  

 


