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Innledning 
 
Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 (Troms og Finnmark) ble vedtatt av rovviltnemnda 
21.9.2007. Planen ble utarbeidet i nær kontakt med næring, organisasjoner og kommuner. Den 
viser hvordan nemnda gjennomfører vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region. 
Planen skal nå rulleres, og det er nemndas ønske at den nye forvaltningsplanen skal ha solid 
forankring hos interessenter i regionen. 
 
Ved utarbeidelsen av den nye forvaltningsplanen vil rovviltnemnda støtte seg på en 
rådgivende referansegruppe som sammen med andre interessenter/høringsinstanser bidrar til å 
belyse alle sider av problematikken "rovvilt - beitedyr - samfunn". Forvaltninga har funksjon 
som sekretariat, med oppgave å samle data, koordinere prosessen og til slutt sette sammen 
forvaltningsplanen som skal ut på høring. Når høringen er over og eventuelle justeringer er 
gjort, blir planen sendt til Direktoratet for naturforvaltning for uttalelse. Deretter vedtar 
rovviltnemnda den nye planen.   
 
Rovviltnemnda i region 8 har invitert en bredt sammensatt referansegruppe, for å få belyst alle 
utfordringer rovviltforvaltningen står ovenfor. Nemnda skal, ved rullering av 
forvaltningsplanen, vurdere om de vil gjøre endringer innen den geografisk differensierte 
forvaltningen som skal være i regionen. De skal også vise hvordan de vil prioritere midler til 
forebyggende og konfliktdempende tiltak, og gi anbefaling om hvordan bruken av 
landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler skal bidra til å samordne 
virkemiddelbruken og reduserte tap og konflikter. 
 
Referansegruppa hadde sitt første møte 7. april 2011. På møtet ble det ført en kreativ 
oppstartprosess. Dette for at den nye forvaltningsplanen skulle få en solid forankring i 
referansegruppa, og at gruppa kunne enes om noen felles anbefalinger for hvordan 
rovviltnemnda skulle jobbe med utarbeidelsen av den nye forvaltningsplanen.   
 
På møtet 7. april 2011 var referansegruppa tydelige på at de ønsket sitt neste møte som et 
todagers seminar hvor forskning, forvaltning, rovviltnemnda og sentrale politikere var 
representert. Referansegruppa ønsket at seminaret ble lagt til Tromsø, og at møtet ble lagt 
etter at sauesankinga var over, altså ut i oktober måned. Gjennom dette seminaret skulle 
referansegruppa bruke den første dagen til å bli oppdatert. Her skulle de få svar fra forvaltning 
og forskning, samt fra rovviltnemnda, om hvordan ny forskning har bidratt til at dagens 
forvaltningsplan må endres. Referansegruppa ba konkret om at John Odden kunne orientere 
om Scandlynx. Det var også ønskelig at rovviltnemnda presiserte deres mening om gaupe i 
region 8. Dette på bakgrunn av leders uttalelse i media. Dag to ville de bruke til å produsere 
anbefalinger ovenfor rovviltnemnda. 
 
Rovviltnemnda inviterte referansegruppa, sekretariatet og foredragsholdere til samling i 
Tromsø 25. og 26. oktober. Program for møtet ble, av sekretariatet i samarbeid med tre 
personer fra referansegruppa, utarbeidet med bakgrunn i innspillene fra møtet 7. april. Forslag 
til møteprogram ble sendt referansegruppa for kommentarer, før invitasjonen formelt ble 
sendt ut. Den første dagen ble referansegruppa presentert foredrag innen de tema de selv 
hadde bestilt fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen, 
Norsk institutt for naturforskning, Statens naturoppsyn, Eallit Luonddus/Leve i naturen, og fra 
rovviltnemnda.  
 



 5 

På den andre dagen arbeidet referansegruppa med de viktigste problemstillingene i 
forvaltningsplanen. Da jobbet de i fire grupper, hver gruppe med en egen problemstilling. 
Etter gruppearbeidet presenterte gruppeleder deres betraktninger ovenfor de andre i 
referansegruppa. Slik fikk alle i referansegruppa mulighet til å komme med innspill til de fire 
problemstillingene. På bakgrunn av gruppas presentasjon og diskusjonen omkring denne har 
sekretariatet utarbeidet dette dokumentet ”referansegruppas anmodning ovenfor 
rovviltnemnda”. 
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Referansegruppas anmodning ovenfor rovviltnemnda 
 
Referansegruppa er enig om at bestandsmålene for region 8 utgjør utgangspunktet for deres 
anmodning ovenfor rovviltnemnda. Anmodningen bygger på en aksept for bestandsmålene 
som er satt i forskrift om forvaltning av rovvilt (FOR 2005-03-18 nr 242) og den videre 
oppfølgingen av denne gjennom rovviltforliket 2011.  
 
Referansegruppa er tydelig på at rovviltbestandene skal forvaltes så nært inntil bestandsmålet 
som mulig. Rovviltnemnda har myndighet til å forvalte bestandene når de er på eller over 
bestandsmålet. I praksis er det umulig å forvalte eksakt på bestandsmålet. Referansegruppa 
mener en yngling under bestandsmålet er like bra eller dårlig som en yngling over 
bestandsmålet. Det er i A-områdene at bestandsmålene skal nåes og opprettholdes. I B-
områdene skal det ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial.  
 
 

Evaluering av forvaltningsplan vedtatt 21.9.2007 
 
Har forvaltningsplanens måloppnåelse blitt innfridd? 
Den forrige forvaltningsplanens overordnede målsetting var å ”opprettholde bestandsmålene 
for rovvilt i regionen med minst mulig konflikter i forhold til næringsutøvelse og andre 
samfunnsinteresser”.  
 
Referansegruppa mener at rovviltnemnda og særlig nemndas leder har vært lyttende, og har 
vist handlekraft og vilje til å ta tak i utfordringene. Til tross for dette har ikke uttaket av 
rovvilt vært tilfredsstillende effektivt. Bestandene av gaupe, og spesielt jerv ligger for høyt 
over bestandsmålene. Bjørnebestanden ligger under bestandsmålet, men det er uklart hvor 
langt under. Det er vesentlig at det kommer tydelig frem hvordan antall bjørneynglinger skal 
regnes, så en vet hvor mange bjørner regionen skal ha. Kongeørnbestanden er det for dårlig 
oversikt over. Referansegruppa mener det er viktig at kongeørnbestanden blir bedre 
overvåket, og at det kommer en tydelig forvaltningsstrategi for kongeørn i regionen.   
 
Referansegruppa ser at det fortsatt er en del momenter som bidrar til at uttaket av rovvilt ikke 
er så effektivt som det burde. Motorferdselsloven er et slikt hinder, som skaper unødvendig 
mye byråkrati før et skadefellingslag har mulighet til å operere effektivt, og dermed oppnå et 
uttak som er mer etisk enn alternativene som gjerne er skadefelling fra helikopter eller hiuttak.  
 
Oppsummert så synes ikke referansegruppa den overordnede målsettingen har blitt innfridd. 
Dette da de ulike rovviltbestandene enten er for langt over bestandsmålet, eller bestandsmålet 
enda ikke er nådd. Oversikten over bestandene er heller ikke tilfredsstillende bra. På flere av 
forvaltningsplanens delmål mener imidlertid referansegruppa at måloppnåelsen har vært god. 
Referansegruppa vil i den videre evalueringen ta for seg delmålene i planen.   
 
Kontrollert utbredelse av rovvilt og effektivt uttak av skadedyr 
Referansegruppa ønsker at rovviltnemnda skal forvalte bestandene så nært bestandsmålet som 
overhode mulig. Dette blir den viktigste utfordringen fremover. Referansegruppa tror 
ressursene som blir lagt til skadefellingslag og til uttak gjennomført av Statens naturoppsyn, 
bidrar til redusert interesse blant lokale jegere for å ulønnet jakte rovvilt. Referansegruppa 
imøteser en innføring av stimuleringstiltak ovenfor lokale jegere. 
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Reduserte tapstall for beitedyr 
Referansegruppa mener tap av beitedyr til fredet rovvilt er for høyt, og at dette har 
sammenheng med for dårlig oversikt over rovviltbestandene. For å få bedre oversikt ønsker 
referansegruppa at rovviltnemnda jobber for at Statens naturoppsyn får tilført mer ressurser og 
midler.  
 
Økt forutsigbarhet og lokal medvirkning 
I løpet av forrige forvaltningsplanperiode har referansegruppa sett at den lokale 
medvirkningen har blitt større, dette har bidratt til å dempe konflikten. Men det er fortsatt et 
forbedringspotensial når det gjelder medvirkning. 
 
På spørsmålet om forvaltningsplanen har bidratt til økt forutsigbarhet, mener referansegruppa 
at det fortsatt er langt igjen til målet. Både til sau og rein er det store rovvilttap i områder hvor 
beitedyr skal ha prioritet, her burde det ikke være nødvendig med tapsforebyggende tiltak. Og 
i områder hvor rovvilt skal ha prioritet har en ikke tilfredsstillende forebyggende tiltak å sette 
inn, spesielt ikke i reindriften. Men, raskere tillatelse, og dermed større suksess i uttak av 
skadevoldende rovvilt har nok i noen områder gitt økt forutsigbarhet. 
 
Referansegruppa opplever at de som driver med sau og rein i større grad blir hørt nå etter at 
forvaltningsplanen kom. I rovviltutsatte områder blir man tatt på alvor av rovviltnemnd og 
forvaltning. Det er fortsatt en lang vei å gå, det må for eksempel under reinkalvingen være 
rovviltfritt i kalvingsområdene. Lokale fellingslag vil være viktige for følelsen av lokal 
medvirkning. Referansegruppa mener det viktigste bidraget til økt forutsigbarhet er bedre 
oversikt over rovviltet, samt raskt og effektivt uttak av problemdyr.  
 
Økt forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning      
Referansegruppa mener næringen har forståelse for at det skal være rovvilt, det har det alltid 
vært, dog ikke i så høye bestander som i dag. Referansegruppa vil også påpeke at næringen 
fortsatt føler det er et stykke til de har full forståelse fra forvaltningen for sine utfordringer når 
det gjelder rovvilt. Reindriften har noen ganger en følelse av at deres rovvilttap blir møtt med 
”snakk” om reintall. Her er det viktig at både reindriften og forvaltningen forholder seg til hva 
de vet, og ikke hva de tror. Referansegruppa imøteser bedre opplysning om 
forskningsresultater innen reintall og tapsproblematikk, og en forvaltning som i større grad 
enn i dag er basert på kunnskap.  
 
Bedre samordning av økonomiske virkemidler 
Referansegruppa mener virkemiddelbruken til dels er vellykket. Og at de ulike ordningene ser 
ut til å kommunisere, slik at de ikke motarbeider hverandre. Men, det er en utfordring å holde 
styr på hvilke virkemidler som til en hver tid er tilgjengelige, på kriterier for å kunne søke om 
virkemidlene, og på ulike søknads- og rapporteringsfrister. Kortfattet informasjon om dette 
burde legges inn i forvaltningsplanen, evt. burde det henvises til hvor en finner slik 
informasjon.  
 
Oppbygging av regionale skadefellingslag  
Referansegruppa støtter rovviltnemndas uttalelse i den forrige forvaltningsplanen om at 
effektivt uttak av skadedyr er et av de beste forebyggende og konfliktdempende tiltakene. 
Referansegruppa er godt fornøyd med at rovviltforskriften fra og med 1. oktober 2011, ble 
endret slik at kommunalt/interkommunalt oppnevnte fellingslag kan få godtgjøring til 
fellingslaget for den tid som er benyttet til fellingsforsøket. I tiden fremover mener 
referansegruppa det blir viktig at lokale jegere inngår i regionale/kommunale skadefellingslag, 



 8 

og at de får de ressurser og den opplæring de trenger for å kunne gjennomføre 
skadefelligsoppdrag effektivt og i minst mulig konflikt med andre interesser, så som jakt, 
friluftsliv, reindrift, og allmennhetens oppfatning av etikk og moral.       
 
 

Samarbeid, dialog og informasjonsutveksling for reduserte rovvilttap 
 
Virkelighetsbeskrivelse 
Siden 1970-tallet har det vært en ekspanderende tapsutvikling til rovvilt i regionen. En slik 
vedvarende tapsproblematikk fører til mismot, og er en medvirkende årsak til avvikling av 
bruk. Næringa opplever frustrasjon, og de føler manglende tillitt til og fra forvaltninga. Selv 
om en oppnår kontroll på rovvilttallet vil det oppstå ujevnt trykk mellom distrikt og mellom 
enkeltutøvere.  
 
Hva kan bli bedre 
Det må bli bedre kommunikasjon og dialog mellom næring og forvaltning. Det er viktig at 
næringa blir trodd. Det må bli mer tillit ”lit – til”. Om ikke dette blir bedre vil en heller ikke 
klare å hindre irregulær avgang av rovvilt. Aksept og forståelse må starte mellom forvaltning 
og næringsutøvere. En bør arbeide for god mediehåndtering ”fremstille hverandre i godt lys”. 
Media vil ofte ha konflikt.  
 
Referansegruppa ønsker at rovviltnemnda skal arbeide for at alt tap over normaltap blir 
erstattet. Dette etter at gårdbrukeren har dokumentert at drifta er god. Referansegruppa ønsker 
en speilvendt bevisførsel, hvor det er forvaltninga som må bevis at tapet ikke skyldes rovdyr, 
om ikke alt tap utover normaltap skal bli erstattet.  
 
Næringsoppgaver 
Referansegruppa ønsker at det blir gitt mer midler til gjeting, og mer midler til å ta ut rovdyr i 
beiteområder. Referansegruppa mener rovviltnemnda må arbeide aktivt for å få bedre 
oppslutning om beitelag, og mer velfungerende beitelag. Referansegruppa imøteser 
bruksregler i reindrifta, regler som møter forståelse og aksept både innen reindrifta selv og 
blant andre. Videre må saunæringa og reinnæringa samarbeide om beiteplaner, dette bør 
rovviltnemnda stimulere til.    
 
Kommunale oppgaver 
Kommunen må være bevisst sitt ansvar og sine oppgaver innen rovviltforvaltning. 
Kommunen har en viktig oppgave i å veilede både næringsutøvere og andre interessenter, 
derfor er det viktig at kommunalt ansatte har oppdatert kunnskap omkring temaet ”rovvilt – 
beitedyr – samfunn”. Det er også viktig at kommunene samarbeider, for eksempel om 
utnyttelse av beiteressurser. Kommunene bør utarbeide beiteplaner som en del av 
arealplanene. Og kommunene bør arbeide for å forenkle tilgang til skadefelling, for eksempel 
gjennom rask behandling av søknad om skuterdispensasjon i forbindelse med 
skadefellingssøknader.  
 
Rovviltnemnda  
Skal sørge for at Stortingets intensjoner blir gjennomført. Referansegruppa mener det er viktig 
at rovviltnemnda bygger ut og videreutvikler ”arena rovvilt”. Arena rovvilt er en felles 
møteplass for utøvere med rein og sau, jegere, forvaltere og andre med interesse for rovvilt og 
beitedyr samt organisasjoner og offentlige etater som er berørt av utfordringene knyttet til 
spenningsforholdet beitedyr, rovvilt og samfunn. Arena Rovvilt har blitt arrangert av 
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prosjektet Eallit Luonddus / Leve i Naturen. Rovviltnemnda bør arbeide for at det er 
velfungerende regionale fellingslag, med lokalkjente kontaktpersoner. Fellingslagene må ha 
en høy beredskapskapasitet. Rovviltnemnda bør bidra til å bygge kompetansemiljø rundt 
rovviltjakt med hund.  
 
Fylkesmannens oppgaver 
Rovviltnemnda bør arbeide for at fylkesmannen får forvaltningsansvar for lisens- og kvotejakt 
samt skadefellinger gjennom hele året. Fylkesmannen bør ha overordnet koordineringsansvar 
når det gjelder skadefellinger under lisens- og kvotejakt. Videre bør fylkesmannen ha ansvar 
for god koordinering med andre statlige instanser, for eksempel mattilsynet. Dersom 
fylkesmannen ved skadefelling også kunne gi tillatelse til bruk av snøskuter, mener 
referansegruppa konflikten ville blitt mindre i forhold til næringsutøvelse og andre 
samfunnsinteresser.   
 
Direktoratet for naturforvaltning sin rolle og deres oppgaver 
Klageinstans for vedtak fattet av fylkesmannen. De bør forenkle tilgangen til skadefellinger, 
og de bør ta initiativ til å rydde i forskriftene når det gjelder rovviltforvaltning.  
 
Jegernes rolle og oppgaver 
Jegerorganisasjonene bør legge til rette for kursing og kompetansebygging, spesielt 
kompetanse på bruk av hund bør det prioriteres midler til. Videre bør det arbeides for gode 
ordninger som gir midler til regionale fellingslag. Jegerne må opptre på en måte som gir status 
og aksept for jakt og fangst som kultur og tradisjon i landsdelen.  
 
 

Bruk av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 

 
Referansegruppa mener en ved prioritering av FKT-midler må se på helheten. Mye tap, og 
dokumenterte skader har ofte sammenheng med ynglende rovvilt i området, og da er også 
området rovviltutsatt. Når det gjelder prioritering av A-områder eller B-områder mener 
referansegruppa en bør prioritere A-områder samt B-områder i randsonen mot A-områdene. I 
denne sammenheng vil referansegruppa se det som en fordel om A- og B-områder for gaupe 
og jerv har felles grense mot kysten. 
 
Referansegruppa vil også under dette punktet presisere at det må settes av tilstrekkelig med 
midler til uttak av rovvilt i B-områder. Og forvaltninga må ha adgang til uttak av skadedyr i 
både A- og B-områder når det er behov for det, og de må være villige til å bruke denne 
adgangen. 
 
Overordnet mener referansegruppa at områder som over tid blir plaget av mye tap skal 
prioriteres ved tildeling av FKT-midler.  
 
Referansegruppa vil tydelig oppfordre til at rovviltnemnda arbeider for en styrking av 
samarbeidet innad i næringene, og de ønsker at søknader om FKT-midler skal kanaliseres 
gjennom beitelag og reinbeitedistrikter. I saunæringa bør det være et krav for å motta FKT-
midler at en tilhøre et beitelag. 
 
Referansegruppa ønsker at fylkesmannen skal ha anledning til å bruke Statens naturoppsyn til 
uttak av skadedyr. Dette da Statens naturoppsyn kan operere mer effektivt, da de ikke er 
pålagt like mange begrensninger som skadefellingslagene.  
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Differensiert forvaltning 

 
En forandring i grensene mellom A- og B-soner bør gjøres i lys av de utmarksbaserte 
næringer som finnes i området. Referansegruppa vil anmode om at kystområdene hvor gaupe 
forårsaker mest skade forandres fra A-område til B-område. Etter at bestandsmålene er nådd 
innenfor A-sonen, oppfordres rovviltnemnda til å vurdere nøye hvor store A- og B-sonene bør 
være. 
 
Når det gjelder forekomsten av kongeørn og havørn i kalvingsområder for rein og i 
beiteområder for sau, ønsker referansegruppa at rovviltnemnda skal arbeide for at nødvendige 
tiltak for å forhindre tap av beitedyr skal kunne vedtas raskt.  
 
I Troms er A-området for gaupe, jerv og bjørn også kalvingsområde for rein tilhørende 
samebyer som har sin virksomhet på svensk side av riksgrensen. Det dreier seg om 35-40 000 
rein som er på sommerbeite i dette området. En logisk tolkning av rovviltforliket 2011, som 
presiserer at A-områder for rovdyr ikke skal innefatte kalvingsområder for rein, burde 
innebære at hele A-området i Troms skulle betegnes som B-området. Om ikke det er mulig 
må rovviltnemnda arbeide for et operativt regelverk som forvaltningen kan henvise til, for en 
saksbehandling som er rask og effektiv når det gjelder tillatelse til uttak ved skadefrekvens på 
ulike nivåer. 
 
Referansegruppa ber rovviltnemnda arbeide for at rovviltpolitikken på sikt går mot en 
enhetlig politikk, minimum på skandinavisk nivå. Dagens strengt adskilte syn når det gjelder 
de ulike nasjoners egen politikk med nasjonale bestandsmål, gjør at tanken om en 
grenseoverskridende forvaltning ikke tas med i tilstrekkelig grad. Rovdyrenes vandringer er 
grenseoverskridende, det er også i store områder reinnæringen. Noe som må innebære at 
politikken tar hensyn til, og utgår fra disse grenseoverskridende forholdene. 
 
Det er viktig at rovviltforvaltningen innen det nasjonale regelverket preges av forutsigbarhet, 
og en rollefordeling mellom de ulike aktørene, som de utmarksbaserte næringene har 
kunnskap om og kan forholde seg til.    
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Vedlegg 
 

Representanter i referansegruppa per 7.4.2011 

 
 

Deltagere på referansegruppas møte den 7. april 2011 
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Deltagere i referansegruppa per 25.6.2011 

 
 

Oppmøtte fra referansegruppa på møtet 25. – 26. oktober. 
Bernhardt Halvorsen    Troms Bondelag 
Eva McMaster   Nasjonalparkens venner 
Frank Simensen   Finnmark bonde og småbrukarlag 
John Inge Henriksen   Finnmark bondelag 
Inge Walør    Midt Troms rovviltlag 
Kirsten Ellinor Guttorm Utsi  Polmak flyttsamelag 
Linda Hølvold    NJFF – Finnmark 
Magne Klingsheim   Norges naturvernforbund 
Magne Leon Larssen   NJFF – Troms 
Nils Ante Eira    Troms reindriftsamers fylkeslag (Tilstede bare 25.) 
Oddvar Olavsen   Troms bonde og småbrukarlag 
Per Gustav Idivuoma   Svenska samernas riksforbund 
Roy Mikkola    Finnmark sau og geit 
Steinar Nordheim Storelv  KS (tilstede bare 25. og første del av 26.) 
Terje Benjaminsen   Troms sau og geit 
Ørjan Holm Norges miljøvernforbund – region nord (tilstede bare 25. 

og første del av 26.) 
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Arbeidsgruppene i referansegruppa 26. oktober 

 
 
 
 
Arbeidsgruppenes oppgaver 26. oktober 
 
Gruppe 1. Evaluering av forvaltningsplanen: 

- Evaluer den forrige forvaltningsplanens måloppnåelse jf. kapittel 8. 
- Innenfor gitte politiske rammer: Hvilke forslag til endringer har referansegruppa? 

 
 
 
 
Gruppe 2. Samarbeid, dialog og informasjonsutveksling for reduserte rovvilttap 
Tenk at det i region 8 er full kontroll på hvor mye rovvilt som finnes, og at bestandene 
forvaltes eksakt på bestandsmålene.  
 
Gitt disse forutsetninger: 
 
Hvordan kan saueieren, beitelaget, reineieren, siidaen, kommunen, Fylkesmannen, jegere og 
Direktoratet for naturforvaltning arbeide og samarbeide internt og med hverandre, for at tap 
og skade til rovvilt holdes så lavt som overhode mulig. Samtidig som hensynet til 
næringsutøvelsen med sau og rein ivaretas, og næringen oppnår bred aksept og forståelse fra 
andre samfunnsinteresser?    
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Gruppe 3. Bruk av forebyggende og konfliktdempende tiltak midler (FKT-midler) 
- Hvordan ønsker referansegruppa at FKT-midler skal prioriteres? Begrunn svarene. 
  
Hvilke faktorer skal prioriteres:  
- A-områder eller B-områder? 
- rovviltutsatte områder? 
- ynglinger i området? 
- mye tap – dokumenterte skader? 
- beitelag/sankelag i stede for enkeltbesetninger?  
- andre faktorer en bør ta hensyn til?  

 
 
 
 
 
 
 
Gruppe 4. Differensiert forvaltning 
I forskrift om forvaltning av rovvilt § 6 går det frem at ”rovviltnemnden skal utarbeide en 
regional forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen skal det etableres en geografisk 
differensiert forvaltning i regionen, jf. forskriften § 1.” 

§ 1. Formål  

       Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, 

ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til 

næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at 

hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter.  

       Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.  

 
Innenfor gitte politiske rammer:  
Hvordan ønsker referansegruppa at A og B områder skal defineres?  
Hvor bør grensene for de ulike rovviltartenes A- og B-områder trekkes?  
Hvordan vil referansegruppa argumentere for sine valg? 
 


