Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold

Protokoll fra møte i rovviltnemnda i region 4
18. januar 2018
Tid og sted:
18. januar 2018, kl.09:00-12:00, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo
Til stede fra nemnda:
Øyvind Solum
Sunniva Holmås Eidsvoll
Tonje Brenna
Trygve E. Westgård

Møteleder: Øyvind Solum
Forfall:
Monica Carmen Gåsvatn
Fra Fylkesmannen:
Christian Hillmann, Jonny Storbråten, Trond Løvsgård, Ellen Lien (Fylkesmannen i Oslo og
Akershus), Torbjørn Kristiansen (Fylkesmannen i Østfold)

Referent: Christian Hillmann
**************************************************************************
Ingen kommentar til innkalling.
Møtet ble avbrutt kl. 10.00 for en telefonkonferanse med rovviltregion 5. Tema for
telefonkonferansen var utkast til brev fra rovviltregion 5. til KLD. Rovviltregion 4. ønsker ikke
å stå som avsender av brevet, men har blitt orientert om brevet og imøteser å bli orientert
om eventuelle svar fra KLD.

Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold
01/18 Endring av sats for tilskudd til rovviltavvisende gjerde
Forslag til vedtak
Sekretariatet vil anbefale at rovviltnemnden i region 4 fatter følgende vedtak om prioritering
av midler og økning av satser for 2018:
1. Økning av satser
o Sats økes fra kr 60,- til kr 75,- per meter til oppsett av rovdyravisende gjerde
2. Oppgradering
o Søknad om midler til oppgradering vurderes i hvert enkelt tilfelle
3. Prioriteringer
o Produksjonsdyr (berettiget produksjonstilskudd)- småfe før storfe og hest
o Områder med stort skadepotensiale prioriteres høyt. Vurdering: Høy tetthet av
beitedyr og/eller rovdyr gir økt risiko for skade både på innmark og utmark både
innenfor og utenfor ulvesonen.
o Kostnadseffektivitet – kr per sikret husdyr eller areal.
o Fellestiltak prioriteres før enkelttiltak
Behandling i møtet
Det ble diskutert hvor vidt forslag til økning av sats var tilstrekkelig. Nemnda konkluderte
med at de ønsker en evaluering og vurdering av sats til 2019 (neste år)

Vedtak
Sekretariatet vil anbefale at rovviltnemnden i region 4 fatter følgende vedtak om prioritering
av midler og økning av satser for 2018:
4. Økning av satser
o Sats økes fra kr 60,- til kr 75,- per meter til oppsett av rovdyravisende gjerde
5. Oppgradering
o Søknad om midler til oppgradering vurderes i hvert enkelt tilfelle
6. Prioriteringer
o Produksjonsdyr (berettiget produksjonstilskudd)- småfe før storfe og hest
o Områder med stort skadepotensiale prioriteres høyt. Vurdering: Høy tetthet av
beitedyr og/eller rovdyr gir økt risiko for skade både på innmark og utmark både
innenfor og utenfor ulvesonen.
o Kostnadseffektivitet – kr per sikret husdyr eller areal.
o Fellestiltak prioriteres før enkelttiltak
Tillegg: Nemnda ønsker en evaluering og vurdering av sats til 2019
Enstemmig.

Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold
02/18 Godkjenning av regnskap 2017
Forslag til vedtak:
Nemnda tar sekretariatets orientering til etterretning og godkjenner regnskapet for 2017.
Vedtak:
Nemnda tar sekretariatets orientering til etterretning og godkjenner regnskapet for 2017.
Enstemmig.
03/18 Oppdatering av gjeldende forvaltningsplan med tanke på kart og statistikk
Forslag til vedtak
Sekretariatet vil anbefale at rovviltnemnden i region 4 tar forslag om oppdatering av planen
til etterretning og godkjenner endringene. Oppdatert plan legges deretter ut på
rovviltnemndas hjemmeside.
Behandling i møtet
Det ble tatt opp at det var uheldig å kun revidere deler av planen all den tid hele planen
burde vært oppdatert.
Vedtak:
1. Rovviltnemnda endrer foreløpig ikke planen med bakgrunn i at det er nødvendig med en
større revisjon blant annet i forbindelse med evt. ny nemndsstruktur.
2. Forslag til faglig oppdatering av forvaltningsplanen tas inn i et tilleggsdokument som
legges som vedlegg til forvaltningsplanen. Tilleggsdokumentet tas til opp til behandling på
neste nemndsmøte. Det skal i tilleggsdokumentet vurderes sonering av området som ble
liggende utenfor ulvesonen etter endringene i 2016.
Enstemmig.

Eventuelt:
Møteplan for møter og aktiviteter i 2018 ble gått gjennom.
Kommentarer:
Rovviltregion 5. får møteplanen til kommentar når det gjelder fellesmøtene.
Nemndsmedlemmene vil få møteinnkallelse iht. møteplanen.

