
FYLKESMANNENITROMS
TTITC‘TS:67:b Dok.nr. (.1V

i 7 SFT 7.013

Ark.kode43. B o
Saksbeh. AV /Q

Rowiltnemnda i region 8 v/Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 Tromsø Trondheim, 11.09.2013

DIREKTORNI ET

Deresref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler:
[Deres ref.] 2013/3747 Lars Bendik Austmo

Regional forvaltningsplan for rovvilt i region 8 -
Miljødirektoratet uttalelse

Rovviltnemnda i region 8 har revidert sin forvaltningsplan. Ferdig utarbeidet utkast til
forvaltningsplan for regionen skal sendes Miljødirektoratet til uttalelse før den vedtas
av rovviltnemnda jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt
(rovviltforskriften) § 6. Direktoratet har i sin uttalelse blant annet vurdert om planen er
i samsvar med nasjonalt vedtatt rovviltpolitikk.

Rovviltnemnda skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt i sin region. Planen skal bygge

på de nasjonate bestandsmåt for de enkette rowittartene i regionen. Det skal i forvaltningsplanen

legge vekt på en langsiktig geografisk differensiering som innebærer et best mulig skille mellom

beitedyr og faste forekomster av rowilt basert på en aweining av de kryssende hensyn som skat

ivaretas. Rowittnemnda skal videre, innenfor rammen av det nasjonale regelverket, utarbeide

nærmere retningslinjer og prioriteringer for bruk av midler til forebyggende og konfliktdempende

tittak, og gi anbefatinger om bruk av landbrukspolitiske virkemidter og reindriftspotitiske

virkemidler.

Rovvitnemnda i region 8 har revidert sin forvattningsplan, og den har vært på høring tit aktuelle

kommuner og organisasjoner. Nemnda godkjenner selv sin egen plan, men direktoratet ber om at

våre merknader følger protokollen fra møte der planen godkjennes, samt legges ut sammen med

forvaltningsplanen på rovvittnemndas nettsider.

Direktoratet vit i sin uttatelse legge vekt på om planen er innenfor rammene av nasjonal politikk. Vi

vil legge vekt på om de forvattningsområdene som etableres for de ulike artene innenfor regionen er

faglig forsvartig med hensyn på størrelse, tokatisering og behovet for sammenheng over

regiongrenser. Uttatelsen vil være på et overordnet nivå, og vi går ikke inn på mindre uktarheter,

skrivefeit med mer.

Generelt

Forvaltningsplanen er et verktøy for alle forvattningsnivå. Det er også et dokument der berørte og

interesserte lett skal finne rowittnemndas prioriteringer, og disse skal være lett forståelig og
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forutsigbar. Dette fordrer at rowiltnemndene i sin utarbeidetse av forvaltningsplan sørger for at

nemndas prioriteringer og forvaltningens rammer er lett tilgjengelig.

Direktoratet mener det er gjort et grundig arbeid med utarbeidelsen av forvaltningsplanen.

Arbeidet er også godt forankret blant berørte og interesserte gjennom de prosesser nemnda har

valgt å gjøre. Planen har derfor potensial tit å gi et godt grunntag for å skape større forutsigbarhet

for forvaltningen av rovvilt i region 8.

Planen er imidlertid omfattende og inneholder mye bakgrunnsstoff om overordnede føringer,

bestandsstatus, tapstall, tilgjengelige virkemidler med mer.

På et generelt grunnlag vil Miljødirektoratet påpeke at det er en fordel om planen er så konkret

og presis som mulig. Dette innebærer også at alt av grunnlagsinformasjon, og dynamisk

kunnskap som ikke trenger å være en del av planen, med fordel bør utelukkes. Dette gjelder

også alt av informasjon som ikke direkte er knyttet til rovviltnemndas oppdrag. Dersom den

typen grunnlagsinformasjon er nødvendig for forståelsen av rovviltnemndas prioriteringer, bør

rovviltnemnda vurdere om de kan foreligge som vedlegg til planen.

Direktoratet vil anbefale Rovviltnemnda å gjøre strukturelle endringer i planen, slik at lesere og

brukere lett finner og forstår rovviltnemndas prioriteringer.

Nasjonal politikk

Rovviltnemnda er et offentlig vittorgan, og skat forholde seg tit gjeldende politikk og bestemmelser i

rovvittforskriften.

Direktoratet mener at hoveddelen av planen er innenfor rammene av nasjonal politikk. Planen har

på en god måte fanget opp de bestemmelser som følger av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S.

nr. 174 (2003-2004). Det vises også gjennomgående i planen tit Representantforstag 163 S (2010-

2011) om endringer i forvattningen av rovvilt 16. juni 2011. Direktoratet vit bemerke at det er

rovviltforskriften (forskrift 18.mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt) som avgjør

myndighetsforhold og hjemler virkemiddelbruk i norsk rowittforvaltning, herunder

rowiltnemndenes ansvar. Det vil etter direktoratets syn være en fordel om dette kommer tydelig

frem under kapittel 3.2 Nasjonale rammer og bestandsmål.

Direktoratet konstaterer at rovviltnemnda har et eget kapittel (Kap. 10 - Utfordringer i

forvaltningen) som omhandler momenter som nemnda vil arbeide videre med. Direktoratet

oppfatter disse punktene som politiske innspill som ikke følger direkte av dagens politikk. Vi vil

ikke kommentere innholdet disse punktene i denne uttalelsen. Direktoratet mener imidlertid at

det ikke bidrar til større forståelse og klarhet å ha dette kapitlet som en del av

forvaltningsplanen. Dersom nemnda ønsker å jobbe politisk for å endre forvaltningssystemet

eller reglene bør dette komme fram på andre arenaer. Om nemnda likevel ønsker å fremme

dette bør det legges som et vedlegg til forvaltningsplanen slik at det ikke framstår som en del av

rovviltforvaltningen i regionen.
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Geografisk differensiering

Rovvittnemnda skat i forvattningsplanen tegge vekt på en langsiktig geografisk differensiering som

innebærer et best mulig skille mellom beitedyr og faste forekomster av rowitt basert på en

avveining av de kryssende hensyn som skat ivaretas. Differensieringen skat bygge på de nasjonale

bestandsmåt for de enkette rovvittartene i regionen. Dette betyr at den differensieringen som velges

innenfor regionen må sikre at de nasjonale bestandsmålene kan nås gjennom reatistiske

avgrensninger og størrelser på forvaltningsområdene.

Det er fastsatt et nasjonalt måt om 10 årlige ynglinger av gaupe, 10 årlige ynglinger av jerv og 6

årtige ynglinger av bjørn innenfor region 8. Bestanden av kongeørn skat forvattes slik at bestanden

opprettholdes på 850 - 1200 hekkende par i Norge. Rovvittnemnda legger opp tit en differensiert

utbredetse av gaupe, jerv og bjørn innenfor regionen for å redusere tap og konfliktnivå.

Rovvittnemnda har valgt å dele regionen i A og B områder for hver av artene gaupe, jerv og bjørn. I

A-områdene skat artene forvaltes stik at det nasjonate bestandsmålet for regionen kan nås og

opprettholdes. I B-områdene skat beitedyr prioriteres og det er i følge planen ikke ønsketig med

rowilt.

I revideringen velger Rovviltnemnda å endre noe på forvaltningsgrensene jerv og gaupe.

Argumentene for dette er at man ønsker å oppnå bestandsmålet fortest mulig og med så lite

konflikter som mulig. Rovviltnemnda legger også til grunn at en bedre overlapping av områdene

der det skal være mål om ynglinger av jerv og gaupe, totalt sett vil føre til mindre tap. Dette er

en argumentasjon direktoratet følger, og mener ut fra et faglig ståsted at dette er fornuftige

grep.

Rovvittnemnda velger også å gjøre en del endringer i forvaltningsområdet for bjørn. Rowittnemnda

velger å ta vekk et område i Storfjord og Kåfjord kommuner, et område i Karasjok kommune og et

område i Sør-Varanger kommune.

Direktoratet vurderer at de områder som nemnda har avgrenset for yngling er store nok tit at det

vedtatte nasjonate måt om yngling av bjørn kan oppnås innenfor områdene. Områdene er avgrenset

med grunntag i kunnskap om forekomst av artene over tid, om habitat og om areatkrav. Samtidig er

det lagt vekt på hensynet til tetthet av sau og rein på beite.

Direktoratet vit imidtertid påpeke regionens mål om ynglinger av bjørn må nås før rowittnemnda vil

få forvaltningsmyndighet for arten. Noen av endringene forestått vit ikke bidra tit at målet nås så

fort som

Rovviltnemnda foreslår å ta ut et område i Pasvik i Sør-Varanger. Dette er et område med lite

konflikt i forhold til sau. Det er også et område der det er registrert flere hunnbjørner de siste

årene. Fram til bestandsmålet er nådd vil forvaltningen av bjørn i områder med registrerte

hunnbjørn være restriktiv. Man vet også at det veldig stor grad er hannbjørner og ikke

hunnbjørner som etablerer seg utenfor de områder de er født. Det vil derfor bety at det vil ta

lang tid å «flytte» et område med binner. Ut fra et faglig ståsted mener direktoratet at man er

tjent med fortsatt å innlemme det området som er foreslått tatt ut, og at man sannsynlig vil nå

bestandsmålet på et tidligere tidspunkt.
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Rovviltnemnda bruker som argument for å ta ut området i Pasvik at dette åpner for lisensfelling av

bjørn innenfor «problemområder» knyttet til tettbebygde strøk.

Direktoratet vil minne om at uttak av individer av bjørn når det anses nødvendig for å ivareta

offentlige interesser av betydning, herunder å forhindre skade på person, vesentlig skade på

eiendom, ikke kan reguleres gjennom lisensfelling. Det er Miljødirektoratet som har hjemmel til

å tillate slik felling.

Området som er foreslått tatt ut i Storfjord og Kåfjord, er et område der det ikke er registrert

hunnbjørner, og direktoratet anser det som uproblematisk i forhold til oppnåelsen av bestandsmålet

å ta dette ut fra prioriterte områder.

Området som foreslås tatt ut i Karasjok er en mindre justering av dagens grense, og vil trolig ikke ha

stor betydning for bestandsoppnåelsen. Det er imidlertid registrert aktivitet av hunnbjørn i dette

området enkelte år.

Forebyggende og konfliktdempende tiltak

Hvis rovviltnemndas mål om tapsreduksjon skal oppnås, forutsettes det også at saueproduksjon og

andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i de

prioriterte rovviltområdene (områder der det legges til rette for ynglinger). Dette kan innebære at

det i enkelte områder vil være behov for langsiktige investeringer i endret driftsopplegg. Det

presiseres også i Representantforslag om endringer i forvaltningen av rovvilt av 17. juni 2011at en

slik tilpasning skal skje i områder der rowilt er prioritert.

Direktoratet ser at en rekke forebyggende og konfliktdempende tiltak er beskrevet i

forvaltningsplanen. Rovviltnemnda bør imidlertid vise de ulike tiltakene vil bli prioritert, ikke

minst i områder der en i overskuelig framtid må forvente faste bestander av rovvilt.

Om nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt

I kap. 4.1 er overvåkingen av rowiltbestandene beskrevet.

Under kapitlet om ulveovervåkning sier rowiltnemnda at det ikke er en systematisk overvåking av

ulv i region 8. Direktoratet ønsker å presisere at alle meldinger om ulv i region 8 følges systematisk

opp av Statens naturoppsyn. Dette bør beskrives slik at det ikke skapes et inntrykk av at ulv ikke

overvåkes.

Under kapitlet om bjørneovervåking er det gjort en beregning av antall ynglinger basert på DNA

funn av binner og et forholdstall som ble satt i Stortingsforliket. Dette blir en direkte feil bruk

av modellen. Rovdata, som har ansvaret for årlig å rapportere på antall ynglinger, bruker en

modell som tar hensyn til en rekke faktorer. Det er resultatene fra det nasjonale

overvåkningsprogrammet som skal ligge til grunn for all forvaltning av rovvilt. Direktoratet vil

derfor presisere at å presentere andre, ikke vitenskapelig forankrede måter å beregne antallet

ynglinger på, kun bidrar til å skape konflikt rundt bestandstallene.
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Under kapitlet om jerveovervåkning omregnes bestandsmålet fra antall årlige ynglinger til antall

individer, basert på kjente forholdstall i en kjent og stabil bestand. Dette blir også feil.

Bestandsmålet er i rovviltforskriften satt i antall årlige ynglinger og ikke i antall individer.

Direktoratet har utover dette ingen vesentlige kommentarer til revidert forvaltningsplan for region

8.

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Yngve Svarte Terje Bø

avdelingsdirektør seksjonsleder
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