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Saksutredning fra sekretariatet 

 

Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: 

 

 Høringsbrev fra Klima- og miljødepartementet datert 21. juni 2017 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag om endring av bestemmelsen om 

skadefelling av kongeørn, jf. forskriften § 12. Forslaget gjelder en midlertidig forsøksordning 

i to prosjektområder på Fosen og i Troms.  

 

Høringsfristen er satt til 4. september 2017. 

 

Konkret innebærer forslaget at i situasjoner der det er dokumentert større skadeomfang over 

flere år i samme område, kan det innenfor prosjektområdene på Fosen og i Troms tillates 

felling av kongeørn forut for skade og uten at det foreligger en akutt skadesituasjon, så fremt 

det foreligger fare for større skade. Videre kan skadefellingstillatelser i prosjektområdene 

knyttes opp mot et bestemt område og tidspunkt, uten krav til identifisering av skadegjørende 

individ. Forsøksordningen gjelder i den prosjektperioden som avklares i kontrakt mellom 

forskningsprosjektene og Miljødirektoratet. 

 

Sekretariatets vurdering 

 

Foreslått endring i bestemmelsene om kongeørn er midlertidig og avgrenset til prosjekt-

områder som ikke berører rovviltregion 2. Som en forsøksordning vil prosjektene kunne gi 

kunnskap som grunnlag for eventuelt seinere vurdering og høring av permanent endring i 

forvaltningsregimet for kongeørn.  

 

Kunnskapen om kongeørn er relativt god, men likevel begrenset i forhold til de fire store 

rovpattedyra. For å sikre en framtidsrettet og kunnskapsbasert forvaltning, ser sekretariatet et 

behov for å heve kunnskapen om kongeørn til et nivå mer på linje med de «fire store» før 

eventuell iverksettelse av prosjektbasert lokal forvaltning som krever forskriftsendringer. 

Dette bør kunne skje gjennom et bredt faglig og vidt geografisk kongeørnprosjekt, tilsvarende 

som de ulike rovviltprosjektene som er gjennomført.  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
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Da forslaget til endring ikke direkte berører regionen, kan Rovviltnemnda velge å ta saken til 

orientering. Dersom nemnda ønsker å avgi uttalelse, anbefaler sekretariatet at nemnda 

samtidig påpeker behovet for økt generell kunnskap om kongeørn, og at denne bringes opp på 

nivå med de øvrige artene som omfattes av rovviltforskriften. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

Vedtak  

 

 

 

 

 


