PROTOKOLL FOR NEMNDSMØTE 18.03.2021

Møtested:
Møtets varighet:
Forberedelsestid:

Telefonmøte (Teams)
2 timer
2 timer

Deltakere:

Nemndsmedlemmer:
Arne Olav Haabeth
Lise Hagen Rebbestad
Dagfinn Sundsbø
Benedicte Lund
Kjell Håvard Jensen

Sekretariatet (Fylkesmannen i Oslo og Viken):
Christian Hillmann
Jonny Storbråten
Sigurd Bakken
Olav Haaverstad
Ellen Lien
Referent:
Christian Hillmann

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 4
c/o Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

E-postadresse: fmovpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no/ov/rovviltnemnder
Telefon, sekretariat: 69 24 70 00
Org.nr. 974 761 319

Saksbehandler:
[Fyll inn]
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01/21 Fastsetting av budsjett for 2021 og med prioriteringskriterier for
forebyggende og konfliktdempende tiltak.

Innstilling

Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 4 vedtar følgende fordeling av økonomiske virkemidler med
vilkårsliste under tabellen.
Region 4 – fordeling av FKT-midler 2021

Foreslått budsjett

Skadeforebyggende tiltak (1420.73)

3 100 000

Konfliktdempende tiltak (1420.73)

900 000

Beredskapsmidler (1420.73)

500 000

Tjenestekjøp (1420.21)

600 000

Drift av nemnd og sekretariat

550 000

SUM

5 650 000

➢ Statsforvalteren følger opp regnskapsføringen slik at det reelle forbruket til enhver tid kan
dokumenteres.
➢ Det ble i 2019 gjort endringer i prioriteringskriterier for FKT-tiltak. Rovviltnemnda vedtok da at
nye gjerder gis tilskudd på kr 100 per løpemeter gjerde og kr 50 per løpemeter for utbedring av
gjerde med snutetråd og topptråd. Bruken av midlene skal benyttes i henhold til forskrift om
tilskudd til FKT-tiltak av 1.1.2013.
➢ Rovviltnemnda gir Statsforvalteren 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.
➢ Rovviltnemnda gir etter beitesesongen Statsforvalteren fullmakt til å overføre eventuelle
gjenstående beredskapsmidler til skadeforebyggende eller konfliktdempende tiltak.
➢ Beredskapstelefonen for Statsforvalteren videreføres i 2021. Kostnaden ved dette dekkes inn av
FKT-midler.
➢ Vedtaket er en forskrift og kan ikke påklages, jf. fvl. § 2 c, jf. § 28

Prioriteringskriterier for tildeling av FKT midler:

1. Forbyggende tiltak
Prioriteringskriterier ved tildeling av midler til rovdyravvisende gjerde
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Prioriteringskriterier ved tildeling av midler til rovdyravvisende gjerder
1

Produksjonsdyr (berettiget produksjonstilskudd)- småfe før storfe og hest

2

Området 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
utenforulvesonen.

3

Kostnadseffektivitet – kr per sikret husdyr eller areal

4

Fellestiltak prioriteres før enkelttiltak

5

Har søker mottatt tilskudd til rovdyravvisende gjerder tidligere.
Tilskudd til beskyttelsesvest for hund. Se egne prioriteringer og kriterier.

Vilkår for tildeling av midler
a.

Rovdyravvisende gjerder skal følge nasjonal Standard fastsatt av Miljødirektoratet. Ny standard
for rovdyravvisende gjerder kom den 25.06.2018

b.

Det gis tilskudd på 100 kr per løpemeter rovdyravvisende gjerde. For utbedring/oppgradering av
eksiterende eldre gjerder gis det 50 kr per løpemeter.

c.

Støtte til gjerder er begrenset til bruk som får produksjonstillegg eller AK tillegg. Dette betyr at
ordningen prioriteres til aktive brukere og som driver næring.

d

Det legges opp til løpende saksbehandling, med oppfølgende informasjon til rovviltnemnda.

e.

Søknaden om forbyggende midler skal skje på fastsatt skjema, som må være fullstendig utfylt.
Søknaden skal blant annet inneholde kart over planlagt gjerdetrase, spesifisert
kostnadsoverslag, lengde og areal.

f.

Søknaden fremmes elektronisk direkte til Statsforvalteren gjennom Miljødirektoratets
elektroniske søknadssenter. Statsforvalteren tar kontakt opp mot landbruksforvaltningen i
kommunen for å samordne og avklare tilskudd.

g.

Søker forplikter seg til å stille inngjerdet areal til disposisjon for andre bruk med småfe dersom
han/hun slutter med småfe innen tiår etter at tilskudd er mottatt.

2. Konfliktdempende tiltak
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Prioriteringskriterier ved tildeling av midler til konfliktdempende tiltak i forhold til rovdyr
1

Kommuner og lokalsamfunn som berøres av rovvilt, særlig ulv, prioriteres foran andre
områder.

2

Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om rovvilt og rovviltforvaltningen

3

Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.

4

Søknader hvor tilskuddet går direkte til gjennomføring av tiltaket prioriteres fremfor søknader
hvor en stor andel av tilskuddet går dekke lønnskostnader og drift.

5

Tiltak som krever varige investeringer begrenses (f.eks. innkjøp av lavo, kano mm.). Unntak er
investeringer til innkjøp av utstyr brukt direkte i undervisning. Eksempelvis skinn, skaller og
poteavtrykk av de store rovdyrene.

6

Tilskudd til inngjerding av boligtomter /kun for å beskytte mennesker og dyr mot rovdyrangrep
prioriteres ikke.

Behandling i møtet:
Sekretariatet ble oppmerksom på at nemnda under behandlingen i 2020 ønsket endret ordlyd på pkt. 2 i
prioritetskriteriene over. Dette var ved en inkurie ikke endret i innstillingen, men fremkommer korrekt i
protokollen.
Nemnda hadde følgende ønsker:
-

En orientering «midtveis» hvor det informeres mer konkret hva midlene er brukt til, og som
grunnlag for evt. omfordeling.

-

At sekretariatet utarbeider et faglig grunnlag for et brev fra nemnda og til politisk ledelse i KLD.
Her vil det pekes på at tilfanget av søknader langt overgår nemndas økonomiske rammer.

-

Et faglig grunnlag for å vurdere kostnader med oppsetting av rovviltavvisende gjerder i
varierende terreng og grunnforhold. Dette for eventuelt å vurdere en fleksibel tilskuddssats
både til oppsetting og vedlikehold.

Vedtak:
Rovviltnemnda i region 4 vedtar følgende fordeling av økonomiske virkemidler med vilkårsliste under
tabellen.
Region 4 – fordeling av FKT-midler 2021

Budsjett

Skadeforebyggende tiltak (1420.73)

3 100 000

Konfliktdempende tiltak (1420.73)

900 000
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Beredskapsmidler (1420.73)

500 000

Tjenestekjøp (1420.21)

600 000

Drift av nemnd og sekretariat

550 000

SUM

5 650 000

➢ Statsforvalteren følger opp regnskapsføringen slik at det reelle forbruket til enhver tid kan
dokumenteres.
➢ Det ble i 2019 gjort endringer i prioriteringskriterier for FKT-tiltak. Rovviltnemnda vedtok da at
nye gjerder gis tilskudd på kr 100 per løpemeter gjerde og kr 50 per løpemeter for utbedring av
gjerde med snutetråd og topptråd. Bruken av midlene skal benyttes i henhold til forskrift om
tilskudd til FKT-tiltak av 1.1.2013.
➢ Rovviltnemnda gir Statsforvalteren 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.
➢ Rovviltnemnda gir etter beitesesongen Statsforvalteren fullmakt til å overføre eventuelle
gjenstående beredskapsmidler til skadeforebyggende eller konfliktdempende tiltak.
➢ Beredskapstelefonen for Statsforvalteren videreføres i 2021. Kostnaden ved dette dekkes inn av
FKT-midler.
➢ Vedtaket er en forskrift og kan ikke påklages, jf. fvl. § 2 c, jf. § 28

Prioriteringskriterier for tildeling av FKT midler:
1. Forbyggende tiltak
Prioriteringskriterier ved tildeling av midler til rovdyravvisende gjerde
Prioriteringskriterier ved tildeling av midler til rovdyravvisende gjerder
1

Produksjonsdyr (berettiget produksjonstilskudd)- småfe før storfe og hest

2

Området 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
utenforulvesonen.

3

Kostnadseffektivitet – kr per sikret husdyr eller areal

4

Fellestiltak prioriteres før enkelttiltak

5

Har søker mottatt tilskudd til rovdyravvisende gjerder tidligere.
Tilskudd til beskyttelsesvest for hund. Se egne prioriteringer og kriterier.
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Vilkår for tildeling av midler
a.

Rovdyravvisende gjerder skal følge nasjonal Standard fastsatt av Miljødirektoratet. Ny standard
for rovdyravvisende gjerder kom den 25.06.2018

b.

Det gis tilskudd på 100 kr per løpemeter rovdyravvisende gjerde. For utbedring/oppgradering av
eksiterende eldre gjerder gis det 50 kr per løpemeter.

c.

Støtte til gjerder er begrenset til bruk som får produksjonstillegg eller AK tillegg. Dette betyr at
ordningen prioriteres til aktive brukere og som driver næring.

d

Det legges opp til løpende saksbehandling, med oppfølgende informasjon til rovviltnemnda.

e.

Søknaden om forbyggende midler skal skje på fastsatt skjema, som må være fullstendig utfylt.
Søknaden skal blant annet inneholde kart over planlagt gjerdetrase, spesifisert
kostnadsoverslag, lengde og areal.

f.

Søknaden fremmes elektronisk direkte til Statsforvalteren gjennom Miljødirektoratets
elektroniske søknadssenter. Statsforvalteren tar kontakt opp mot landbruksforvaltningen i
kommunen for å samordne og avklare tilskudd.

g.

Søker forplikter seg til å stille inngjerdet areal til disposisjon for andre bruk med småfe dersom
han/hun slutter med småfe innen tiår etter at tilskudd er mottatt.

2. Konfliktdempende tiltak
Prioriteringskriterier ved tildeling av midler til konfliktdempende tiltak i forhold til rovdyr
1

Kommuner og lokalsamfunn som berøres av rovvilt, særlig ulv, prioriteres foran andre
områder.

2

Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om rovvilt og rovviltforvaltningen

3

Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.

4

Søknader hvor tilskuddet går direkte til gjennomføring av tiltaket prioriteres fremfor søknader
hvor en stor andel av tilskuddet går dekke lønnskostnader og drift.

5

Tiltak som krever varige investeringer begrenses (f.eks. innkjøp av lavo, kano mm.). Unntak er
investeringer til innkjøp av utstyr brukt direkte i undervisning. Eksempelvis skinn, skaller og
poteavtrykk av de store rovdyrene.

6

Tilskudd til inngjerding av boligtomter /kun for å beskytte mennesker og dyr mot rovdyrangrep
prioriteres ikke.

Enstemmig vedtatt
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02/21 Kvote for betinget skadefelling av jerv og bjørn, samt forslag til
Miljødirektoratet om kvote for betinget skadefelling av gaupe.
Innstilling:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rovviltnemnda har myndighet til å tildele kvote for betinget skadefelling av bjørn.
Rovviltnemnda har ikke myndighet til å tildele kvote for betinget skadefelling av gaupe.
Rovviltnemnda har myndighet til å tildele kvote for betinget skadefelling av jerv.
Rovviltnemnda tildeler en betinget skadefellingskvote på 1 jerv i region 4.
Rovviltnemnda tildeler en betinget skadefellingskvote på 1 bjørn i region 4.
Rovviltnemnda vil anbefale Miljødirektoratet å vedta en betinget skadefellingskvote på
1. gaupe i region 4.

Vedtak 4. og 5. er fattet med hjemmel i § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving
av offentlig myndighet. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om
virkninger på naturmiljøet i denne saken (jf. § 8) og føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven, jf.
§ 9, kommer derfor ikke til anvendelse. Hensynet til differensiert forvaltning skal ligge til grunn
for en tillatelse til skadefelling, jf. § 12. Nemndene anser at § 11 ikke er relevant i denne
sammenheng.
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Siden vedtak 6. ikke er et forvaltningsvedtak, men
en uttalelse til Miljødirektoratet, er det ikke klageadgang. Det vil imidlertid være klagerett på
direktoratets vedtak.
Vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rovviltnemnda har myndighet til å tildele kvote for betinget skadefelling av bjørn.
Rovviltnemnda har ikke myndighet til å tildele kvote for betinget skadefelling av gaupe.
Rovviltnemnda har myndighet til å tildele kvote for betinget skadefelling av jerv.
Rovviltnemnda tildeler en betinget skadefellingskvote på 1 jerv i region 4.
Rovviltnemnda tildeler en betinget skadefellingskvote på 1 bjørn i region 4.
Rovviltnemnda vil anbefale Miljødirektoratet å vedta en betinget skadefellingskvote på
1. gaupe i region 4.

Vedtak 4. og 5. er fattet med hjemmel i § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving
av offentlig myndighet. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om
virkninger på naturmiljøet i denne saken (jf. § 8) og føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven, jf.
§ 9, kommer derfor ikke til anvendelse. Hensynet til differensiert forvaltning skal ligge til grunn
for en tillatelse til skadefelling, jf. § 12. Nemndene anser at § 11 ikke er relevant i denne
sammenheng.
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Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Siden vedtak 6. ikke er et forvaltningsvedtak, men
en uttalelse til Miljødirektoratet, er det ikke klageadgang. Det vil imidlertid være klagerett på
direktoratets vedtak.

Enstemmig vedtatt

03/21 Informasjon om innspill i forbindelse med arbeid med ny
forvaltningsplan, samt prosess videre
Behandling i møtet:
Innspillene til revisjonsarbeidet var sendt ut i forkant, og det ble kort orientert om hovedsynspunkt.
Øvrig som ble tatt opp:
-

Nemnda ønsker en halv dags gjennomgang av forvaltningsplanen og sekretariatets forslag til
endringer og oppsett. Nemdsleder og sekretariat drøfter tid for dette.
På første fellesmøte med region 5 vil felles prosess rundt kapittelet om ulveforvaltning drøftes.
Det er mål om å vedta revidert plan på siste nemndsmøte i 2021.

Vedtak:
Nemda tok saken til orientering.

Eventuelt:
Det ble bedt om en gjennomgang av erfaringene etter flyttingen av Deisjøparet, inkludert hva som
kommer frem av fakta etter anmeldelsen for «mulig jaging/bevisst forstyrrelse» av ulvene.

