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Alta 11. april 2011

Rapportering og oppsummering
Fra møte referansegruppa - Rovviltplan for Troms og Finnmark torsdag 7. April 2011

1. Forventninger fra Referansegruppa til plan- og planprosessen

Tallene indikerer at det er flere i referansegruppa som har sammenfallende forventninger
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2. Hva kjennetegner forholdet mellom rovvilt og beitedyr i 2020?
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3. Innspill på positive tiltak som er gjennomført *

Tallene indikerer at det er flere i referansegruppa som har gitt innspill på samme tiltak

* tiltak som er gjennomført for å bedre forholdet mellom rovvilt og beitende dyr. Eks. reindrift skal finne tiltak som rovviltinteressene har gjennomført – og motsatt.
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4. Hvordan referansegruppa ønsker å arbeide for å få størst mulig innflytelse i 
planprosessen

• Legge opp til konstruktiv enighet i gruppa, hvor det etter møtene legges frem en velformulert oppsummering 
• Få til et felles dokument fra gruppa som beskriver diskusjonen
• Etablere størst mulig enighet innenfor referansegruppa
• Ha faglig dekning for argumentasjonen
• Det er avgjørende at gruppa får et breiere oppmøte enn på møte den 7. april – dersom gruppas arbeide skal gi 

legitimitet. 

5. Innspill til tema for de neste møtene i referansegruppa
1. Praktisk bestandsregulering i henhold til planverket, hvordan uttak av skadedyr må skje
2. Hvorfor blir ikke eksiterende plan fulgt opp og gjennomført?
3. Erstatningsordningen og krav til bevisbyrden
4. Hvordan få til en skandinavisk forvaltningsplan?

Viktige interesser å få på banen til de neste møtene
Rovviltnemnda, Direktoratet for naturforvaltning samt sentrale politikere
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6. Konklusjoner og oppfølging
På bakgrunn av innspill på tema til de neste møtene i referansegruppa, ble det konkludert med at punkt 1 og 2 - som er to 
sider av samme sak skal være tema på neste møte.
Praktisk bestandsregulering i henhold til planverket, hvordan uttak av skadedyr må skje / Hvorfor blir ikke 
eksiterende plan fulgt opp og gjennomført?

Referansegruppa ble også enig om kun å arrangere ett møte i løpet av prosessen men da over 2 dager.
Med bakgrunn i disse innspill, utarbeider prosjektleder Andreas Røsæg sammen med 2-3 personer fra referansegruppa, et 
forslag til program for neste møte i referansegruppa. Forslaget sendes så til gruppa som helhet for kommentarer, før 
invitasjonen formelt sendes ut.

Referansegruppa er i utgangspunktet bredt sammensatt, slik at hensynet til alle viktige interesser er ivaretatt. 
På møtet den 7. april var svært få representanter fra miljøvern- og rovviltinteressene til stede. 
Referansegruppa var svært tydelig på at dette svekker gruppas legitimitet. For det neste møte i referansegruppa blir det 
avgjørende at miljø- og rovviltinteressene deltar med sine representanter.

Roger Pedersen
Noodt & Reiding
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Vedlegg:
Program
10:00 – 10:30 Velkommen og presentasjon av deltakerne
10:30 – 10:50 Presentasjon av planprosessen og rovviltnemndas forventninger til referansegruppa v/ Andreas Vikan Røsæg –

prosjektleder hos Fylkesmannen i Troms

10:50 – 11:00 Pause og etablering av grupper

11:00 – 12:00 Fremtidsbilder – hva kjennetegner forholdet mellom rovvilt og rein/andre beitedyr i 2020? Introduksjon til gruppearbeid 
v/Roger Pedersen, Noodt & Reiding

12:00 – 12:30 Presentasjon av resultatet fra gruppearbeidet

12:30 – 13:15 Lunch – kantina på fylkeshuset

13:15 – 14:00 a) Hvilke forventninger har den enkelte til referansegruppas arbeid? 
b) Hver enkelt presenterer 2 gode tiltak som er gjennomført for å bedre forholdet mellom rovvilt og beitende dyr. Eks. 
reindrifta skal finne tiltak som rovviltinteressene har gjennomført – og motsatt. Introduksjon ved Roger Pedersen

14:00 – 14:15 Pause og etablering av nye grupper

14:15 – 15:15 Hvordan ønsker referansegruppa å arbeide for å få mest mulig innflytelse, og hva bør være hovedtema på møte 2 og møte
3. Gruppearbeid – introduksjon v/Roger Pedersen

15:15 – 16:00 Oppsummering
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Gruppeinndeling

Gruppearbeid nr. 1 Gruppearbeid nr. 2

Gruppe 1 Gruppe 1
Aslak Mathis Eira Karasjok flyttsamelag Ørjan Holm Miljøvernforbundet Region Nord
Per Gustav Idivuoma Svenska Samernas Riksforbund John Inge Henriksen Finnmark bondelag
Ørjan Holm Miljøvernforbundet Region Nord Terje Benjaminsen Troms sau og geit
Oddvar Mikal Olavsen Troms bonde- og småbrukarlag Aslak Mathis Eira Karasjok flyttsamelag
Frank Simensen Finnmark bonde- og småbrukarelag Jan Ivvar Juuso Smuk Varanger reinsamelag
Ole Elverum NJFF - Troms Linda Hølvold NJFF - Finnmark

Gruppe 2 Gruppe 2
Nils Mathis M. Sara Kautokeino flyttsamelag Magne Klingsheim Naturvernforbundet i Troms og Finnmark
Svein Olav Thomassen Troms Bondelag Oddvar Mikal Olavsen Troms bonde- og småbrukarlag
John Inge Henriksen Finnmark bondelag Frank Simensen Finnmark bonde- og småbrukarelag
Linda Hølvold NJFF - Finnmark Nils Mathis M. Sara Kautokeino flyttsamelag
Ola Johansen Befolkningen i Passvik (rovdyr - folk) Roy Mikkola Finnmark sau og geit

Grupppe 3 Grupppe 3
Jan Ivvar Juuso Smuk Varanger reinsamelag Snorre Larsen Midt Troms Rovviltlag
Magne Klingsheim Naturvernforbundet i Troms og Finnmark Per Gustav Idivuoma Svenska Samernas Riksforbund
Roy Mikkola Finnmark sau og geit Ole Elverum NJFF - Troms
Terje Benjaminsen Troms sau og geit Svein Olav Thomassen Troms Bondelag
Steinar Nordheim Storelv Kommunenes Sentralforbund Ola Johansen Befolkningen i Passvik (rovdyr - folk)
Snorre Larsen Midt Troms Rovviltlag Steinar Nordheim Storelv Kommunenes Sentralforbund
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Guidelines til gruppearbeidet og individuelt arbeid

Gruppearbeid 1
Fremtidsbilder 2020

Tenk at dere er kommet til år 2020. Beskriv kort hva som preger forholdene på dette 
tidspunktet – bruk disse overskriftene som guide.

1. Hva kjennetegner samarbeidet mellom rovviltinteressene og de som representerer reindrifta og 
landbruksinteressene?

2. Beskriv erstatningsordningene som er i bruk i 2020 

3. Beskriv tapsnivået for beitedyr i 2020, og hva er endret i driftsopplegget for reindrift og 
sauehold?

4. Beskriv situasjonen for rovviltbestanden i 2020 
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Individuelt arbeid

1. Hvilke forventninger har den enkelte til referansegruppas arbeid? 

2. Hver enkelt presenterer 2 gode tiltak som er gjennomført for å bedre forholdet mellom rovvilt og beitende dyr. 
Eks. reindrifta skal finne tiltak som rovviltinteressene har gjennomført – og motsatt.

Gruppearbeid 2

1. Hvordan ønsker referansegruppa å arbeide for å få mest mulig innflytelse?

2. hva bør være hovedtema på møte 2 og møte 3
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Deltakerliste referansegruppas møte 7. april 2011

NAVN REPRESENTERER

Roger Pedersen Prosessleder fra Noodt & Reiding

Andreas Vikan Røsæg Prosjektleder ved forvaltningsplanrullering

Aslak Mathis Eira Karasjok flyttsamelag

Frank Simensen Finnmark bonde- og småbrukarlag

Jan Ivvar Juuso Smuk Varanger reinsamelag

John Inge Henriksen Finnmark bondelag

Linda Hølvold NJFF – Finnmark

Oddvar Mikal Olavsen Troms bonde- og småbrukarlag

Ola Johansen Befolkningen i Passvik (rovvilt – mennesker)

Ole Elverum NJFF – Troms

Per Gustav Idivuoma Svenska samernas riksforbund

Roy Mikkola Finnmark sau og geit

Svein Olav Thomassen Troms bondelag

Terje Benjaminsen Troms sau og geit

Ørjan Holm Miljøvernforbundet region nord


