Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold

Protokoll fra møte i rovviltnemnda i region 4
25. november 2015
Tid og sted:
25. november 2015 kl 13:00-15:00, Fylkesmannen i Østfold, Moss
Til stede fra nemnda:
Siv Henriette Jacobsen, Vibeke Limi, Lars Salvesen, Espen Ophaug, Erik Unaas
Møteleder: Siv Henriette Jacobsen
Forfall:
Siri Hov Eggen
Fra Fylkesmannen:
Christian Hillmann, Jonny Storbråten (Fylkesmannen i Oslo og Akershus)
Torbjørn Kristiansen, Åsmund Fjellbakk (Fylkesmannen i Østfold)

Referent: Christian Hillmann
**************************************************************************

Kommentar til innkalling
Ingen

Sak 05/15 Kvotejakt på gaupe 2016 – Anbefaling til Miljødirektoratet
Sekretariatets anbefaling til vedtak:
Rovviltnemnda har ikke myndighet til å tildele kvote for kvotejakt på gaupe i 2016.
Rovviltnemnda vil anbefale at Miljødirektoratet fatter følgende beslutning vedrørende kvotejakt i
region 4, vinteren 2016:
1. Å fatte vedtak om en totalkvote på en gaupe i 2016.
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2. Kvoten forbeholdes jaktområde 1 - forvaltningsområde med husdyr på utmarksbeite, (Den
del av Akershus som omfatter hele kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum samt
den delen av Nittedal som ligger øst for Nitelva og den del av Asker og Bærum kommuner
som ligger vest for E16 og Nord for E18), frem til 28. februar.
3. Fra og med 1.mars slås jaktområde 1 og 2 sammen til ett felles jaktområde dersom det ikke
felles dyr før 1. mars i jaktområde 1.
4. Det skal ikke jaktes på familiegrupper (dersom to eller flere dyr går samlet)

Behandling i møtet:
Sekretariatets innstilling ble gått gjennom og diskutert.
Espen Ophaug (venstre) la frem forslag om at kun første linje i sekretariatets anbefaling ble
beholdt:
«Rovviltnemnda har ikke myndighet til å tildele kvote for kvotejakt på gaupe i 2016».
Dette fikk en stemme og falt.
Vibeke Limi (Fremskrittspartiet) la frem forslag om at kulepunkt nr. 3 fjernes:
«Fra og med 1.mars slås jaktområde 1 og 2 sammen til ett felles jaktområde dersom det ikke
felles dyr før 1. mars i jaktområde 1».
Dette fikk to stemmer og falt.
Siv Henriette Jacobsen la frem sekretariatets anbefaling.
Dette fikk tre stemmer og ble vedtatt.
Vedtak:
Rovviltnemnda har ikke myndighet til å tildele kvote for kvotejakt på gaupe i 2016.
Rovviltnemnda vil anbefale at Miljødirektoratet fatter følgende beslutning vedrørende kvotejakt i region 4,
vinteren 2016:
1. Å fatte vedtak om en totalkvote på en gaupe i 2016.
2. Kvoten forbeholdes jaktområde 1 - forvaltningsområde med husdyr på utmarksbeite, (Den del av
Akershus som omfatter hele kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum samt den delen av
Nittedal som ligger øst for Nitelva og den del av Asker og Bærum kommuner som ligger vest for E16
og Nord for E18), frem til 28. februar.
3. Fra og med 1.mars slås jaktområde 1 og 2 sammen til ett felles jaktområde dersom det ikke felles
dyr før 1. mars i jaktområde 1.
4. Det skal ikke jaktes på familiegrupper (dersom to eller flere dyr går samlet)
Siden vedtaket ikke er et forvaltningsvedtak, men en uttalelse til Miljødirektoratet, er det ikke
klagerett. Det vil imidlertid være klagerett på direktoratets kvotevedtak.
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Orienteringssaker
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold gikk i møtet gjennom og drøftet
bruken av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak, budsjett og regnskap og husdyrtap og
erstatning.

Forskningsmerking av ulv i Østmarka
Rovviltnemnda diskuterte og drøftet eventuell forskingsmerking av ulv i Østmarka.
Skandulv har alle tillatelser i orden (unntatt landingstillatelse), men de ønsker en tilbakemelding på
om de fortsatt har nemndas støtte til å prioritere denne familiegruppen.
Rovviltnemnda var samstemt i at de ønsker forskningsmerking av ulv i Østmarka.

Øvrig
Man ble enig om å holde av mandag 18. januar til eventuelt nytt nemndsmøte.

