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Forvaltningsplanen for rovvilt i region 7 

Klima- og miljødepartementet viser til tidligere dialog og signaler som er gitt til 

Rovviltnemnda i region 7 om forvaltningsplanen for regionen.  

 

Departementet ga i 2014 generelle signaler om behovet for en tydeligere 

soneforvaltning. Dette er fulgt opp med mer konkrete føringer direkte til region 7 i brev 

og møter i 2015, 2016, 2017 og 2018. Departementet konstaterer at nemnda ikke har 

gjennomført endringer i planen i tråd med de signaler som er gitt fra departementet. 

Departementet mener det foreligger god nok kunnskap som taler for å gjøre endringer 

i soneinndeling av bjørn i regionen. Klima- og miljødepartementet mener nå det er 

avgjørende å få på plass en forvaltningsplan som sikrer forutsigbarhet og som er i 

samsvar med gjeldende regelverk og politikk på rovviltfeltet.  

 

På denne bakgrunn har departementet besluttet å hente inn forvaltningsplanen til 

behandling i departementet. Departementet vil gjennomføre nødvendige endringer i 

forvaltningsplanen. I denne prosessen vil departementet ha kontakt med 

Miljødirektoratet, rovviltnemnda i region 7 og dennes sekretariat. Rovviltnemndas 

nåværende og vedtatte plan vil gjelde inntil departementet har gjennomført 

nødvendige endringer i forvaltningsplanen.  

 

 

Bakgrunn  

Klima- og miljødepartementet har det øverste ansvaret for forvaltning av rovvilt. For 

myndighet etter naturmangfoldloven følger dette av §§ 62 første ledd og 77 med tilhørende 

forskrifter om delegering av myndighet fra Kongen til departementet.  

Rovviltnemnda i region 7 
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Side 2 
 

Klima- og miljødepartementet har videre delegert myndighet til rovviltnemndene gjennom 

rovviltforskriften. Departementets adgang til å instruere nemndene fremgår av den 

hierarkiske organiseringen av forvaltningsapparatet. De regionale rovviltnemndene er statlige 

nemnder som organisatorisk er underlagt Klima- og miljødepartementet. Rovviltnemndene 

skal følge opp vedtatt politikk og regelverk. Departementet er ansvarlige for rovviltnemndene 

og har adgang til å instruere, hente inn og gjøre endringer i forvaltningsplanene.  

 

Forvaltningsplanene vedtas av rovviltnemndene. Planene står helt sentralt i arbeidet med en 

differensiert forvaltning der man skal ha et mest mulig tydelig skille mellom områder prioritert 

til rovvilt og områder prioritert til beitedyr. Forvaltningsplanene skal også vise hvordan 

rovviltnemndene vil prioritere midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak.  

 

Saksgang 

Den 21. mai 2014 sendte daværende landbruks- og matminister og klima- og miljøminister 

brev til alle rovviltnemndene hvor de ba rovviltnemndene vektlegge hensynet til en tydelig 

soneforvaltning i sine prioriteringer av områder til rovvilt og beitenæring i forvaltningsplanene. 

I brevet fremgår det blant annet at:  

 

"Det følger av rovviltforliket i 2011 at soneinndelingen skal forvaltes tydelig. I oppfølgingen av 

dette punktet er det en forutsetning at arealdifferensieringen i de regionale 

forvaltningsplanene legger best mulig til rette for at en slik forvaltning lar seg gjennomføre. 

Klima- og miljødepartementet ber rovviltnemndene vektlegge dette hensynet i sine 

prioriteringer av områder til rovvilt og beitenæring i forvaltningsplanene. 

Videre vil Klima- og miljødepartementet understreke at det ved fastsettelse av 

arealdifferensieringen i forvaltningsplanene må legges vekt på slike forhold som blant annet 

de store rovdyrenes biologi, nåværende utbredelse og hva som er egnede leveområder for 

de ulike artene. Samtidig forutsetter den todelte målsettingen at områder som prioriteres for 

beitedyr har et omfang og arrondering som legger til rette for levedyktig næringsdrift. Dette 

både for å oppnå bestandsmålene for store rovdyr i prioriterte yngleområder og et redusert 

skadeomfang med forutsigbarhet for næringsmessig beitebruk i prioriterte beiteområder." 

 

Den 11. juni 2015 sendte Klima- og miljødepartementet brev til rovviltnemnda i region 7. I 

brevet understreket departementet at den videre oppfølging av brevet fra 2014 har vært et 

sentralt tema i de påfølgende møtene mellom rovviltnemndene, Landbruks- og 

matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Departementet viste i sitt brev til et brev 

fra Mattilsynet fra mai 2015 om situasjonen i Saltdal kommune og ba om at rovviltnemnda i 

region 7 tok informasjonen fra Mattilsynet om situasjonen i Saltdal med seg inn i arbeidet 

med revidering av forvaltningsplanen.  

 

Den 1. juli 2015 sendte Klima- og miljødepartementet brev til Fylkesmannen i Nordland og 

Miljødirektoratet. Rovviltnemnda i region 7 mottok kopi av dette brevet. I brevet beskrives 

situasjonen i Saltdal som spesielt forvaltningsmessig utfordrende. Bestandsdata om rovvilt 

viser at det er forekomster av bjørn, jerv, gaupe og kongeørn i området, og risikoen for tap av 

beitedyr er høy. Tapsstatistikken i det aktuelle området viser grunn til bekymring. 
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Departementet uttalte videre at "Departementet er godt kjent med at rovviltnemnda i region 7 

er i gang med en revisjon av forvaltningsplanen, men finner det nødvendig allerede nå [å] 

vurdere en styrking av tiltakene i det tapsutsatte området." 

 

I brev datert 20. juli 2016 sendte daværende Landbruks- og matminister og Klima- og 

miljøminister brev til rovviltnemnda i region 7. Situasjonen i Nordland beskrives som "svært 

utfordrende", og tilsendt informasjon fra Mattilsynet fra mai 2015 om situasjonen i Saltdal 

understreker dette. I brevet fra ministrene fremgår det at det nå haster med å fastsette nye 

områder som på en langt bedre måte enn i dag ivaretar hensynet til beitedyr og rovdyr i 

Nordland. Ministrene ber om at arbeidet med ny forvaltningsplan ferdigstilles innen 1. januar 

2017.  

 

I tråd med vedtatte saksbehandlingsregler ga Miljødirektoratet en faglig tilrådning om utkast 

til forvaltningsplan i region 7 den 13. mars 2017. Direktoratet konkluderte med at 

forvaltningsplanen ikke er i tråd med regelverket, at den ikke er egnet som et praktisk 

styringsverktøy for rovviltforvaltningen og at prioriteringen av beite- og rovviltområder ikke er 

egnet til å oppnå de nasjonale bestandsmålene i regionen i den kommende planperioden.  

 

Etter Miljødirektoratets tilrådning sendte Klima- og miljødepartementet brev til rovviltnemnda i 

region 7 den 19. september 2017. I brevet ba departementet rovviltnemnda om å gjøre 

nødvendige endringer i forvaltningsplanen. Departementet spesifiserte tydelig hvilke deler av 

forvaltningsplanen som måtte endres og ba om at: 

 Forvaltningsplanen skal bringes i tråd med gjeldende regelverk. 

 Arealdifferensieringen skal være egnet til å ivareta de nasjonale bestandsmålene for 

rovvilt som er satt for regionen.  

 Forvaltningsplanen skal bidra til å skape forutsigbarhet, både for beitenæringene og 

med tanke på å oppnå nasjonale bestandsmål for regionen. 

 Politikk for å endre gjeldende regelverk skal ikke forankres i forvaltningsplanen. 

 

Rovviltnemnda i region 7 sendte brev til departementet den 23. februar 2018. I brevet 

fremgår det at det videre arbeid med forvaltningsplanen ble utsatt. Dette ble begrunnet med 

at de ønsket et møte med departementet for å drøfte utfordringene med sonering og 

bestandsmål i region 7. Det ble avholdt møte med statssekretær Atle Hamar i Klima- og 

miljødepartementet og rovviltnemnda i region 7 den 23. april 2018. Rovviltnemnda fikk i 

møtet beskjed om at det kunne være naturlig å se hen til sekretariatet (Fylkesmannen i 

Nordland) sitt innspill til ny soneinndeling i Nordland, når de skulle følge opp departementets 

oppdrag.  

 

Den 30. mai 2018 ble det avholdt møte i rovviltnemnda i region 7 hvor departementets 

oppdrag ble behandlet på nytt. Rovviltnemnda besluttet å endre forordet til 

forvaltningsplanen. Ut over dette har rovviltnemnda ikke gjort endringer i forvaltningsplanen. 

Når det gjelder soneinndeling av bjørn i regionen, ønsker nemnda å avvente ytterligere 

utredninger før det blir tatt stilling til endringer i bjørneområdet. På bakgrunn av dette har 



 

 

Side 4 
 

rovviltnemnda i region 7 vedtatt å ikke følge opp de tre første kulepunktene i departementets 

spesifiserte oppdrag fra brev sendt i september 2017. 

 

Klima- og miljødepartementets vurdering og konklusjon: 

Klima- og miljødepartementet viser til tidligere dialog og signaler som er gitt til Rovviltnemnda 

i region 7 om forvaltningsplanen for regionen.  

 

Departementet ga tilbake i 2014 generelle signaler om behovet for en tydeligere 

soneforvaltning. Dette er fulgt opp med mer konkrete føringer direkte til region 7 i brev og 

møter både i 2015, 2016, 2017 og 2018. Departementet konstaterer at nemnda ikke har 

gjennomført endringer i planen i tråd med de signaler som er gitt fra departementet. 

Departementet mener det foreligger god nok kunnskap som taler for å gjøre endringer i 

soneinndelingen av bjørn i regionen. Klima- og miljødepartementet mener det er avgjørende 

å nå få på plass en forvaltningsplan som sikrer forutsigbarhet og som er i samsvar med 

gjeldende regelverk og politikk på rovviltfeltet.  

 

På denne bakgrunn har departementet besluttet å hente inn forvaltningsplanen. 

Departementet vil gjennomføre nødvendige endringer i forvaltningsplanen. I denne 

prosessen vil departementet har kontakt med Miljødirektoratet, rovviltnemnda i region 7 sitt 

sekretariat og rovviltnemnda i region 7. Rovviltnemnda sin nåværende og vedtatte plan vil 

gjelde inntil departementet har gjennomført nødvendige endringer i forvaltningsplanen.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Torbjørn Lange (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Amalie Jota 

førstekonsulent 
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