Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold

Protokoll fra møte i rovviltnemnda i region 4
14. februar 2018
Tid og sted:
14. februar 2018 kl. 10:00-11:30, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, T121
Til stede fra nemnda:
Øyvind Solum
Sunniva Holmås Eidsvoll
Monica Carmen Gåsvatn
Trygve E. Westgård
Møteleder: Øyvind Solum
Forfall: Tonje Brenna
Fra Fylkesmannen:
Jonny Storbråten (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Torbjørn Kristiansen (Fylkesmannen i
Østfold)

Referent: Jonny Storbråten
**************************************************************************
Kommentar til innkalling
Ingen
Orienteringssaker
Helge Olaf Aas fra Akershus bondelag informerte fra beitenæringa.

04/18 Tildelingsbrev (økonomiske rammer for nemndsarbeidet), budsjett og fordeling av
midler 2018
Behandling i møtet:
Nemnda drøftet spesielt at planleggingsrammen til Region 4 er redusert med 500 000 kroner
ned til 4 mill kroner. Nemnda har tidligere oppfordret L.dir til å øke rammene uten at det har
gitt resultater. Det er heller ikke avsatt sentrale midler i L.dir til bruk når akutte
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skadesituasjoner oppstår. Dette medfører økt behov for å reservere beredskapsmidler til
akutte skadesituasjoner.
Vedlegget som beskriver prioriteringene for tildeling av FKT midler, er tidligere godkjent av
nemnda, og må oppgraderes til det som ble vedtatt.
Vedtak
Rovviltnemnda i region 4 vedtok enstemmig tilrådningen fra sekretariatet (se tabell under).
Nemda beklager at det er kuttet i potten for FKT-midler og usikkerheten det skaper med
mulige akuttsituasjoner. Nemda mener at det derfor bør opprettes en nasjonal pott med
akuttmidler, og at ekstraordinære tiltak må betales derfra.

Region 4 - fordeling av FKT midler 2018
Foreslått budsjett Vedtatt budsjett
Skadeforebyggende tiltak (1420.73)
800 000
800 000
Konfliktdempende tiltak (1420.73)
725 000
725 000
Beredskapsmidler (1420.73)
600 000
600 000
Oslo og
Sum 1420.73
2 125 000
2 125 000
Akershus
Tjenestekjøp/FOU (1420.21)
175 000
175 000
Nemndsutgifter (1420.73)
50 000
50 000
Nemndsutgifter og drift av sekretariat
490 000
490 000
(Oslo Akershus) (1420.21)
Skadeforebyggende tiltak (1420.73)
1 000 000
1 000 000
Konfliktdempende tiltak (1420.73)
525 000
525 000
Beredskapsmidler (1420.73)
300 000
300 000
Sum 1420.73
1 825 000
1 825 000
Østfold
Tjenestekjøp/FOU (1420.21)
175 000
175 000
Utgifter med nemndsarbeid (Østfold)
(1420.21)
35 000
35 000
Tilskudd Kap. 1420.73
4 000 000
4 000 000
Region 4.
Tjenestekjøp Kap. 1420.21
350 000
350 000
totalt
Drift av nemnder/sekretariat Kap 1420.21
525 000
525 000
➢ Fylkesmannen følger opp regnskapsføringen slik at det reelle forbruket til enhver tid kan
dokumenteres.
➢ Det ble i 2014 gjort endringer i prioriteringskriterier for FKT tiltak. Rovviltnemnda vedtok da
at nye gjerder gis tilskudd på kr 60 per løpemeter gjerde og kr 15 per løpemeter for
utbedring av gjerde med snutetråd og topptrå. Tilskuddet til oppsett av
rovviltavvisendegjerde økes i 2018 til kr 75 per meter. Bruken av midlene skal benyttes i
henhold til regelverk for tilskudd til FKT tiltak av 1.1.2013.
➢ Rovviltnemnda gir Fylkesmannen fullmakt til å overføre eventuelle gjenstående midler
mellom skadeforebyggende og konfliktdempende tiltak dersom det er behov for dette ut fra
en samlet vurdering av søknader til FKT midler. Dette blant annet fordi søknadsfristen for FKT
tilskudd ikke er gått ut når fordelingen i nemnden finner sted.
➢ Rovviltnemnda gir etter beitesesongen Fylkesmannen fullmakt til å overføre eventuelle
gjenstående beredskapsmidler til skadeforebyggende eller konfliktdempende tiltak.
➢ Beredskapstelefonen for de to Fylkesmennene videreføres i 2018. Kostnaden ved dette
dekkes inn av FKT midler.
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05/18 Kvote for betinget skadefelling av jerv og bjørn
Vedtak
1. Rovviltnemnda har myndighet til å tildele kvote for betinget skadefelling av bjørn.
2. Rovviltnemnda tildeler en betinget skadefellingskvote på 1 bjørn i region 4.
3. Rovviltnemnda har myndighet til å tildele kvote for betinget skadefelling av jerv.
4. Rovviltnemnda tildeler en betinget skadefellingskvote på 1 jerv i region 4.
Nemndsleder skal være orientert før evt. fellingstillatelse gis på disse artene.
Enstemmig

06/18 Forslag til Miljødirektoratet om kvote for betinget skadefelling av gaupe.

Vedtak
Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 4 fatter følgende vedtak:
1.

Rovviltnemnda har ikke myndighet til å tildele kvote for betinget skadefelling av
gaupe.
Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet å tildele en betinget skadefellingskvote på
1 gaupe i region 4

2.

Nemnda anmoder Fylkesmannen om å ta kontakt med nemndsleder før evt. skadefelling.
Enstemmig

07/18 Høring: Oppfølging av anmodningsvedtak om å vurdere lik jakttid for ulv i og
utenfor ulvesonen
Behandling i møtet:
Før avstemming ble nemnda enige om å dele innstillingen i 2 deler.

Vedtak
1. Rovviltnemnda i region 4 støtter Klima- og Miljødepartementets anbefaling om å utvide
jakttidsrammen for ulv utenfor ulvesonen til fra og med 25. september og til og med 30. april.
Avstemning: 2 stemte for utvidelse og 2 stemte mot utvidelse.
De som stemte mot hadde følgende begrunnelse: Vi går mot å utvide tiden for lisensjakt, da
dette kan bryte både med ulvenes biologiske behov og med internasjonale konvensjoner vi
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har tilsluttet oss om at ulven er totalfredet. Det er mer hensiktsmessig at skadegjørende ulv i
tiden hvor lisensjakt ikke er tillat tas med skadefellingstillatelse.
2. Rovviltnemnda mener at biologiske og dyreetiske hensyn taler for at jakttiden for ulv
innenfor ulvesonen ikke bør endres.

Enstemmig

Eventuelt:
Det ble sett nærmere på møteplanen for 2018
Kommentarer:
Nemnda ønsker møtestart klokka 09:30 den 21. mars. Møtestart på Hamar 0915 kan være i tidligste
laget. Ellers meldes forfall til fremtidige møter så tidlig som mulig.
Beitenæringa i Østfold inviterer til et informasjonsmøte 19. mars.
Fylkesmannen i OA har reservert 7. mai til det årlige dialogmøte om rovviltberedskap på Kringler
gjestegård.
Møte på Gardermoen 19. juni kombineres med en fagtur på utmarksbeite. Helge Olaf Aas forbereder
og inviterer nemnda.

