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Behandling av høringsuttalelser til revidert forvaltningsplan for 

rovvilt i region 8 
 

Høringsinstanser 

Bioforsk Svanhovd 

Dyrevernnemnda i Indre Midt-Troms 

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag 

Finnmark Bondelag 

Finnmark Sau og Geit 

Finnmark Senterparti 

Finnmarkseiendommen 

Fylkesmannen i Finnmark 

Helligskogen Reinbeitedistrikt 

Hjerttind/Fagerfjell/Altevatn 

reinbeitedistrikt 

Indre Kåfjord- og Manndalen Sausankerlag 

Karasjok kommune 

Klubvik beitelag 

Kvalsund kommune 

Lainiovuoma sameby 

Lavangen kommune 

Lensmannen i Karasjok 

Magne Rostadmo 

Mattilsynet Reg. kontoret Troms Finnmark 

Midt-Troms Rovviltlag 

Målselv Beitelag 

Målselv Bondelag 

NJFF – Troms 

Nordre Varanger bondelag 

Nord-Senja reinbeitedistrikt 

Norges Miljøvernforbund 

Norske Reindriftsamers Landsforbund 

Polmak Flyttsamelag 

Porsanger kommune Gratangen kommune 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik 

Reinbeitedistrikt 9 

Reindriftsforvaltningen Troms 

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark 

Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark 

Saarivuoma sameby 

Tana Bondelag 

Tana kommune 

Troms Bondelag 

Troms fylkeskommune 

Troms sau og geit 

Vadsø Beitelag 

 

 

Slik har rovviltnemnda vurdert de høringsuttalelser som har kommet inn 

Rovviltnemnda er glad for at det har kommet mange høringsinnspill til forvaltningsplanen. 

Nemnda har gått gjennom alle uttalelser. Fra disse har vi klipt ut og forkortet, og forsøkt å 

samle alle innspill fra alle uttalelser etter tema. Slik ble det for rovviltnemnda lettere å se 

uttalelsene i helhet. Videre har vi under hver uttalelse kommentert med vår «vurdering». 

Rovviltnemnda tar alle uttalelser på alvor, og vi har prøvd å begrunne våre valg. Det har 

kommet mange meningsytringer som rovviltnemnda tar til orientering, vi tar med oss disse i 

vårt videre arbeid for å nå vår overordnede målsetting. Ingen har ytret at de er uenige i 

rovviltnemndas overordnede målsetting, noe som gir et godt fundament for videre arbeid. Der 

vi har funnet det hensiktsmessig har vi oppsummert alle uttalelser innen et tema med en 

konklusjon. Der uttalelsen alene eller sammen med andre uttalelser har gjort at rovviltnemnda 

har kommet til at vi vil foreta justeringer i forvaltningsplanen har vi kommentert dette med 

blå skrift. 

 

Behandling av høringsuttalelsene har vært et omfattende arbeid. Dersom noen av de som har 

avgitt uttalelse mener at hele eller deler av uttalelsen ikke har blitt hørt, eller at nemnda har 

forkortet eller sammenfattet deres uttalelse uriktig, ber vi om snarlig tilbakemelding, slik at 

alle innspill kan tas med i vurderingen før nemnda vedtar planen.   
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Forvaltningsplanen i helhet 
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark: 

Områdestyret slutter seg til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Norges Miljøvernforbund: 

NMF er fornøyd med at rovviltnemda ønsker å videreføre soneinndelingen mellom rovvilt og 

landbruk. Dette var et forslag NMF la på bordet rundt år 2000. Det er viktig at dette 

videreføres. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Kvalsund kommune: 

Har ingen merknader til foreliggende revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Lavangen kommune: 

Støtter opp om de forslag til endringer som er lagt fram i ny revidert forvaltningsplan for 

rovvilt. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Finnmark bondelag: 

Rovviltnemnda uttaler i sin forvaltningsplan at det er et mål at rovdyrbestandene holdes så 

nært bestandsmålene som mulig. Vi støtter dette, men ser at det er mange utfordringer som 

må løses for at dette målet skal nås. 

 

Forslaget om nytt hovedmål støttes. Finnmark Bondelag forventer at rovviltnemnda setter inn 

de nødvendige ressurser for at hovedmålet skal oppnås.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Finnmark Sau og Geit: 

Den tilsendte planen omfavner flere tiltak som næringa synes er svært positive og som kan 

redusere tap av beitedyr til rovdyr. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Tana Bondelag: 

Den foreslåtte forvaltningsplanen ligner i hovedsak på den eksisterende forvaltningsplanen. 

Vi anser forvaltningsmålene for rovvilt og hovedtrekkene i planen å være akseptabel for 

landbruksnæringen. Det viktigste for landbruksnæringen vil være hvilke tiltak som settes inn 

for at rovviltbestanden skal være innenfor de definerte områdene, og være i samsvar med de 

bestandsmålene som er satt for ynglinger og antall rovdyr. 
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Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Reinbeitedistrikt 9: 

Reinbeitedistrikt 9 ser mye positivt i høringsutkastet til ny forvaltningsplan for rovvilt i region 

8. Man vil særlig trekke frem punktet om at erfarings basert kunnskap vektlegges mer, og 

viktigheten av tillitt og god dialog mellom forvaltning og næringen. RBD 9 vil berømme at 

det i vårt område er engasjert rovviltkontakter som er samisktalende og har god 

lokalkunnskap. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Vadsø Beitelag: 

Forvaltningsplanen er nok god, det var sikkert den forrige også, men det som blir utfordringen 

er resultatoppfølging. Mye tyder på at rovdyrutviklingen overskrider planverket. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Konklusjon: Rovviltnemnda registrerer at mange høringsinstanser er fornøyd med forslaget 

til revisjon av forvaltningsplanen og støtter forslaget til rullering, dog har flere kommet med 

gode forslag til forbedringer.  

Soneinndeling, A- og B-områder 

Størrelse på områder som er prioritert til rovvilt (A-områder) 
Hjerttind/Fagerfjell/Altevatn reinbeitedistrikt: 

A sonene er for store. Dette er noe reindrifta hele tiden har advart mot, da frykten for at store 

A soner ville få konsekvenser for at mengden av rovvilt i B sonene ville øke. A sonene kreves 

satt til de grensene som var før, til de indre delene av fylket. En videreføring av dagens 

soneinndeling, vil også være en videreføring av rovviltutviklingen vi har sett, der alt virker å 

være ute av kontroll. 

 

Vurdering: Når det gjelder bjørn vil nemnda gå tilbake til tilnærmet den gamle sonen i 

Bardu og Målselv, mens Storfjord og Kåfjord ikke skal ha A-sone for bjørn. Nemda flytter 

én bjørneyngling fra Troms til Anárjohka. Både når det gjelder jerv og gaupe vil det med 

rovviltnemndas forslag bli en innskrenkning av sonene i Troms. Gaupe har behov for større 

soner enn jerv. Rovviltnemnda mener jervesonen er større enn det som er nødvendig for å 

opprettholde bestandsmålet, dette er en bevist spredning av rovvilttrykk. Problemene ved å 

regulere jervebestanden er ikke forårsaket av store A-områder, jervekvotene i A-områdene 

har ikke blitt fylt, det er foretatt ekstraordinære uttak i A-sonene for jerv. Når bestanden 

kommer ned til bestandsmålet mener nemnda den forholdsvis store A-sonen vil gjøre 

forholdene tålelig for reindrifta i området.    

 

Norges Miljøvernforbund: 

Det er viktig at rovviltet ikke får redusert sine A-områder til fordel for reindrifts- og 

landbruksnæringen. Rovviltet trenger arealer som er store nok slik de er sikret en bærekraftig 

forvaltning. 
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Vurdering: Rovviltnemndas overordnede målsetting er å forvalte rovviltbestandene presist på 

regionens bestandsmål, samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre 

samfunnsinteresser ivaretas på best mulig måte.   

 

Mattilsynet: 

Regionkontoret slutter seg til referansegruppas oppfordring til å vurdere størrelsen av A-soner 

i lys av hva som faktisk er nødvendig for å oppnå bestandsmål. 

 

Vurdering: Referansegruppa skrev følgende: «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.» Rovviltnemnda har i noe grad forandret 

kystområdene hvor gaupa forårsaker mest skade fra A-område til B-område. Rovviltnemnda 

mener at sonen for gaupe ikke kan gjøres mindre samtidig som en opprettholder 

bestandsmålet i A-sonen. For bjørn og jerv mener rovviltnemnda at det i lys av de 

utmarksbaserte næringene ikke er hensiktsmessig å belaste enkelte med et høyere rovvilttrykk, 

mens andre får mindre, enn det som er foreslått.  

 

Østfinnmark politidistrikt: 

Når det gjelder generell deling av forvaltningen av bjørn i et A og B område så viser 

forvaltningsmodellen at man ikke har tiltro til jegere. Dersom man har en generell fredning av 

binne med unger så bør det være nok. Verken Finland eller Sverige operer med 

fredningsområder for binner, der er fredningen av binne med unger nok i seg selv. 

Per i dag har man et relativt stort område uten jakt fra Leammi Nasjonalpark i Finland, 

øvre Anarjohka nasjonalpark på norsk side til store deler av egnet jaktterreng sør for 

Karasjok. Etter mitt syn blir det feil å innskrenke lisensområdet når det ikke er satt av 

tilstrekkelig med ressurser til registrering av eventuell ynglende bjørn sør for Karasjok. 

 

Vurdering: Når det gjelder geografisk differensiert forvaltning så forholder rovviltnemnda 

seg til rovviltforskriften. Det skal være en geografisk differensiert forvaltning. Dette har ikke 

noe med tiltro til jegere å gjøre. A-sonen for bjørn er ikke et fredningsområde for binner. 

Rovviltnemnda er klar over utfordringen med å registrere bjørneaktivitet i Anarjohka. 

 

Helligskogen Reinbeitedistrikt: 

Skibotn Saubeitelag: 

Jerven er et dyr som har sitt utbredelsesområde i Arktis og bare der. Det er slik sett en bestand 

som bør kunne ha livets rett i vårt område. At utbredelsesområdet for jerv er lagt til 

grenseområdene mot Finland og Sverige overfører forvaltningsproblemene med bestanden til 

nabolandene. Vi foreslår at kyststrøkene igjen blir utbredelsesområde for jerven. Reinen 

trekker også naturlig til innlandet om vinteren. Vi foreslår at Magerøya, Varanger, Porsanger, 

Varanger, Vesterålen, Lenvik og hele Tromsø området tas inn i forvaltningsplanen som 

kjerneområder for Jervebestanden. Da vil fjellreven også kunne komme tilbake der og leve på 

kadaver fra jervens fangst. Vi i innlandet kan ikke være alene om å holde liv i denne 

arten. Som har rett til et større utbredelsesområde enn andre rovdyr på grunn av at den i et 

globalt perspektiv hører hjemme i og har sitt hovedområde i Arktis. 

 

Vurdering: Overordnede vurderinger om rovviltets «rett» til et område vil ikke rovviltnemnda 

gå inn på. Rovviltnemnda forholder seg til bestandsmålene. Rovviltnemnda mener 
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bestandsmålene gjennom forslag til revidert forvaltningsplan kan ivaretas på best mulig måte 

med hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser.  

 

Tana Bondelag 

Vi registrer at bestandsmålene for rovvilt er oppnådd med det antall ynglinger som er bestemt 

for de enkelte artene. Bestandsmålene er oppnådd i A-områdene, og det er dokumentert 

ynglinger for alle rovviltartene i B-områdene. Dette totalt gir en rovviltbestand som er langt 

over de vedtatte bestandsmålene i region 8 og for Finnmark. Slik vi ser forvaltningen av 

rovvilt i dag klarer vi ikke å skille mellom A-områder og B-områder. Det kan se ut som om de 

er slått sammen til et område, som forvaltes etter prinsippene for A-område. Dette på 

bakgrunn av at det ikke settes inn tiltak for å ta ut rovvilt i B-områdene som er i samsvar med 

vedtatt forvaltningsplan. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda skiller mellom A- og B-områder. I regionen er ikke bestandsmålet 

for bjørn nådd. Bestandsmålet for gaupe er nådd i regionen som helhet, men de siste fire 

årene er det bare ett år at bestandsmålet er nådd i A-områdene. Målet er at det ikke skal være 

yngling i B-områdene, mens bestandsmålet skal opprettholdes i A-området. Når det gjelder 

jerv er den samlede bestanden høyt over bestandsmålet, i Troms er de fleste ynglinger i A-

områdene, mens i Finnmark har det vært mange ynglinger også i B-områdene. 

Rovviltnemndas er ikke enig i at det ikke settes inn tiltak i samsvar med vedtatt 

forvaltningsplan. Derimot er rovviltnemnda ening i at tiltakene for å regulere jervebestanden 

så langt ikke har vært effektive nok. Det har høyeste prioritet i rovviltnemnda å komme ned til 

bestandsmålet, det er imidlertid ikke ett enkelt vedtak som kan løse dette. Det kreves en 

langsiktig og målrettet jobbing for å for eksempel øke jegerkompetansen og interessen rundt 

lisensjakt, for å påvirke til endringer i regelverket som gir en etisk men effektiv jakt, for å ha 

kompetente skadefellingslag som raskt løser oppdrag osv.   

 

Troms Bondelag: 

2:Tydelig differensiert forvaltning: 

Troms bondelag støtter differensiert forvaltning, men presiserer at verdien av beitedyr må 

likestilles rovdyra, noe som betyr at man er konsekvent med at det er nulltoleranse av rovdyr i 

B-områdene.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda jobber for en tydelig differensiert forvaltning. Rovviltnemnda har 

gjennom våre presiseringer til referansegruppas anmodning erkjent at det vil være rovvilt i B-

områdene. Dersom rovviltnemnda ikke hadde erkjent dette, hadde vi heller ikke satt 

lisenskvoter/kvotejaktkvoter her. Rovviltnemnda har sakt at kvotejakt lisensfelling skal ha 

klart høyest trykk på områder hvor rovviltet ikke skal ha prioritet, slik kan rovviltnemnda 

begrense rovviltet i B-områdene. Rovviltnemnda har presisert under hvilke forhold nemnda 

mener skadefelling bør iverksettes. Angående likestilling, så er det heller ikke nulltoleranse 

for beitedyr i A-områdene.  

 

Porsanger kommune: 

Porsanger kommune vil anbefale at forvaltningsgrensen for gaupe burde følge 

forvaltningsgrensen for jerv. 

 

Vurdering: Gauper bruker per familiegruppe større arealer enn jerv. For å nå bestandsmålet 

for gaupe innen A-området er det nødvendig med mer areal enn det er for å nå bestandsmålet 

for jerv.   
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Troms Bondelag: 

I 5.2 tar en for seg arealbruk og organisering av beitelag. Troms bondelag registrerer at det i 

valg av A- og B-områder, er tatt hensyn til hvor organiserte beite og sankelag finnes. Vi må 

påpeke at ikke alle saueeiere er medlem i sanke- og beitelag, det er derfor viktig at områdene 

settes etter hvor man har saueeiere og ikke etter hvor sanke og beitelag er etablerte. I dag er 

det flere saueeiere innenfor A-området.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda mener det ville være en illusjon å ha små rovdyrfrie områder inne 

i A-områdene, eller som tarmer ut fra B-områdene. A-områdene skal være store nok til at 

bestandsmålene nås og opprettholdes, da er det bedre å innse at et sauebruk er innenfor en 

sone der det er rovvilt, og heller prioritere FKT-midler til dette bruket.   

 

Troms sau og geit: 

Forvaltning av rovvilt i B-områdene: Troms sau og geitalslag ønsker å presisere det som 

stortinget uttalte i rovdyrforliket Dok 8:163S (2010-2011) og forlanger at dette etterleves av 

forvaltningen: «Rovviltforvaltningen skal skje på en slik måte at antallet ynglinger holdes så 

nær bestandsmålet som mulig» (sitat fra avsnitt 2.1.7). 

 

I avsnitt 2.2.19 står følgende: «Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. 

Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør 

skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i 

dag bidra til å effektivisere slikt uttak uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I prioriterte 

rovviltområder skal saueproduksjon og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses 

gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i 

beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte 

beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein.» 

 

Vurdering: Rovviltnemnda gjør så godt som vi kan, innenfor gitte rammer, for å forvalte 

rovviltbestandene presist på regionens bestandsmål. Rovviltforliket av 2011 må leses i helhet. 

Rovviltnemnda må også forholde seg til andre føringer som for eksempel brev fra 

Miljøverndepartementet (MD) av 25.8.2011 om «videre oppfølging av rovviltforliket 2011». I 

dette brevet presiserer MD at «uttak av rovvilt kun kan skje i overenstemmelse med 

bestemmelsene i naturmangfoldloven... Dette innebærer at tilstedeværelsen av rovvilt i et 

område ikke i seg selv er tilstrekkelig grunnlag for tillatelse til uttak»  

 

Rovviltforliket og kalvingsland i A-området for rovvilt 
Norske reindriftsamers landsforbund:  

Kalvingsområder og vinterbeiteområder for rein må ha et spesielt vern mot rovvilt. Ikke 

nødvendig med flere A-soner.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda prøver gjennom forvaltningsplanen med arealdifferensiert 

forvaltning å forvalte rovviltbestandene presist på regionens bestandsmål samtidig som 

hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser ivaretas på best mulig måte. Det er 

i denne setting rovviltnemnda har foreslått justeringer i forvaltningssonene.  

 

Mattilsynet: 

Det framgår av rovviltforliket at rovvilt skal gis en tydelig prioritet framfor produksjoner 

basert på utmarksbeite i A-områder, og at det skal praktiseres en høy terskel for tillatelse til 

uttak av rovvilt i slike områder. Likevel legges flere kalvingsområder og tidlige 
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sommerbeiteområder for rein ut som A-områder for flere rovviltarter. Regionkontoret ser det 

som problematisk at planen så klart legger opp til en forvaltning som er i strid med 

rovviltforliket. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er i høyeste grad klar over denne utfordringen. Det ville også vært 

i strid med rovviltforliket å ha så små og fragmenterte A-områder at en hadde vært avhengig 

av ynglinger i B-områdene for å opprettholde regionens bestandsmål.  

 

Mattilsynet: 

Regionkontoret er usikker på hva slags forvaltningsregime/operativt regelverk som skal kunne 

gi en dyrevelferdsmessig forsvarlig forvaltning når rovdyr gis prioritet i kalvingsområder for 

rein. 

 

Vurdering: Det finnes mange dårlige alternativ for å nå og opprettholde bestandsmålene 

gjennom en differensiert forvaltning. Blant disse mener rovviltnemnda at sammenfallende A-

områder og kalvingsområder, med de presiseringer nemnda har fremmet i kapittel 8.2, er det 

minst dårlige alternativet både med hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser 

generelt, og spesielt med hensyn til en dyrevelferdsmessig forsvarlig forvaltning.  

 

Mattilsynet: 

8.2 Rovviltnemndas presiseringer til referansegruppas anmodning / 9.2. Strategier: 

Det er uklart hva rovviltnemda her egentlig mener om hvordan en skal forholde seg til det 

tapspotensiale det er innen de områder som skal prioritere rovdyr og som samtidig er særlig 

viktige beiteareal/kalvingsområder for rein. Vi forstår da differensiert forvaltning som en 

modell hvor uttak prioriteres til B-områder og at uttak i A-områder vil være en sekundær 

prioritering uavhengig av skadepotensial. 

 

Vurdering: Kapitel 9.2. under «Tydelig differensiert forvaltning» så mener nemnda å henvise 

til det som er skrevet i kapitel 8.2.  Det er en høyere terskel for uttak i A-områdene, denne 

terskelen er ikke uavhengig av skadepotensial. Tilstedeværelse av rovvilt i et kalvingsområde 

like før eller under kalving vil representere et skadepotensial. Rovviltnemnda mener dette skal 

vektlegges. Hvorvidt det tillegges avgjørende vekt ved en søknad om skadefelling blir det opp 

til fylkesmannen å vurdere i hvert enkelt tilfelle.  

 

Troms Bondelag: 

5: Bærekraftig reindrift: 

Vi mener det er vanskelig å gjennomføre bærekraftig reindrift så lenge A-området er i 

området hvor kalving foregår. 

 

Vurdering: Det finnes mange dårlige alternativ for å nå og opprettholde bestandsmålene 

gjennom en differensiert forvaltning. Blant disse mener rovviltnemnda at sammenfallende A-

områder og kalvingsområder, med de presiseringer nemnda har fremmet i kapittel 8.2, er det 

minst dårlige alternativet både med hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser 

generelt, og spesielt med hensyn til en dyrevelferdsmessig forsvarlig forvaltning.  

 

Troms Bondelag: 

Fordeling av rovvilt i region 8: 

Vi mener Troms er uegnet som A-område, dette fordi vi har kalvingsområde for rein i nesten 

hele Troms. Forvaltningsgrensen bør innskrenkes etter hvert som bestandsmålene er oppnådd 

 



9 

 

Vurdering: Rovviltnemnda prøver gjennom forvaltningsplanen med arealdifferensiert 

forvaltning å forvalte rovviltbestandene presist på regionens bestandsmål samtidig som 

hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser ivaretas på best mulig måte. Det er 

i denne setting rovviltnemnda har foreslått justeringer i forvaltningssonene.  

 

Lainiovuoma sameby: 

Stortingets Rovviltforlik 2011 innebär att kalvningsområden för ren skall vara rovdjursfria. 

Norges Regering och Storting har 2005 utfärdaten tillfällig lag som reglerar 

gränsöverskidrande renskötsel, innebärande att renskötsel skall behandlas lika oaktat om det 

är renbetesdistrikt eller sameby där renskötsel bedrivs under lovlig tid. 

 

I Höringsutkast Forvaltningsplan for rovvilt i Region 8 Revidert2012 kan man klart 

Konstatera att så ej sker i detta fall, förslaget innebär att Lainiovuoma samebys renskötsel 

Diskrimineras i Norge. Man föreslår våra kalvningsområden som A-områden d.v.s. där 

rovdjur skall finnas. 

 

Ovanstående förhållande har i åtskilliga sammanhang påpekats för ansvariga myndigheter på 

Norsk sida. Lainiovuoma sameby anser att våra kalvningsområden ska bli B-områden för 

samtliga rovdjursarter som omfattas av förvaltningsplanen i likhet med ovanstående 

Rovviltforlik. 

 

Vurdering: Det finnes mange dårlige alternativ for å nå og opprettholde bestandsmålene 

gjennom en differensiert forvaltning. Blant disse mener rovviltnemnda at sammenfallende A-

områder og kalvingsområder, med de presiseringer nemnda har fremmet i kapittel 8.2, er det 

minst dårlige alternativet både med hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser 

generelt, og spesielt med hensyn til en dyrevelferdsmessig forsvarlig forvaltning. 

 

Saarivuoma sameby: 

Saarivuoma sameby önskar att B-området utvidgas till i första hand till grånsen mellan 

Sverige och Norge. Hela områden utgör kalvningsland och år dårför mycket kånsligt område 

för renskötseln. Enligt Norsk lov skall kalvningsland vara fritt från rovdjur. Det år dårför att 

kalvningsland utgör den viktigaste produktions området dår det år viktigt att kunna begrånsa 

rovdjurstrycket. Detta gåller oberoende om det svensk eller norsk renskötsel. Alternativt 

skulle var att nationalparksgrånsen blir gråns mellan A- och B-område. Det alternativ innebår 

också stora svårigheter för renskötseln. 

 

Saarivuoma sameby: 

Det är dåremot helt otänkbart att hela vårt betesområde i Norge omvandlas till A-område. 

Detta skulle strida mot gällande gränsavtal Förslaget går ut på att öka rovdjurstrycket i ett 

områden som bara berör är svensk renskötsel. De kan upplevas som diskrimiperade av svensk 

renskötsel i Norge. Det kan också tänkas att det får vidare konsekvenser. Det kommer 

uppenbart att skapa ett starkt behov av renbetesområden som är rovdjursfritt. Det kan bland 

annat innebåra att det finns behov av att se över möjligheten till svensk renskötsel kustnära 

där rovdjurstrycket är minimalt. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er fullstendig klar over problemene med å ha rovvilt i 

kalvingsland. Svensk og norsk rein, som svensk og norsk reindrift, er like mye verdt. 

Rovviltnemnda ser ingen bedre løsning enn hva vi nå har foreslått.  
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Konklusjon: Flere høringsinstanser viser til at forslaget til rullering av forvaltningsplanen er 

i strid med rovviltforliket om at «Det skal ikke være rovdyr som representerer et 

skadepotensial i prioriterte kalvingsområder for tamrein». Rovviltnemnda er bevisst på 

utfordringene knyttet til at A-områdene for rovvilt sammenfaller med kalvingsland for rein. 

Nemnda har ikke funnet noen annen tilfredsstillende løsning på å oppfylle krav til 

bestandsmål for rovviltartene uten at det blir sammenfallende areal mellom A-områder og 

kalvingsområder for rein. Det vises til nemdas vurdering og forståelse av Rovviltforliket i 

høringsdokumentet kap. 8.2.  I henhold til teksten i dette kapittelet vil rovviltnemnda gjennom 

forvaltningsplanen og den fortløpende dialogen med forvaltningsmyndigheten arbeide for at 

det ikke skal være rovvilt som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for 

husdyr og kalvingsområder for rein.  

 

Følgende skrives inni kap. 8.2 under rovviltforliket 2011: Rovviltnemnda er bevisst på 

utfordringene knyttet til at A-områder for rovvilt sammenfaller med kalvingsland for rein.  

Nemda har ikke klart å finne en løsning som med mindre kostnad kan oppfylle krav til 

bestandsmål for rovviltartene, uten sammenfallende areal mellom A-områder og 

kalvingsområder for rein. 

 

Når rovviltnemnda her skriver «kostnad» så siktes det til en bred forståelse av ordet som 

blant annet innebefatter en samfunnsøkonomisk, dyrevelferdsmessig, og kulturell vurdering 

som også har sett til menneskelige aspekter.  

Bjørn, jerv og gaupe i Troms 
NJFF Troms: 

11.2 Forvaltningsgrense bjørn 

Med dette alternativet vil rovviltnemnda tilrå DN at det åpnes for begrenset bjørnejakt, også 

førbestandsmålet er nådd, i området Istindan – Rostafjellet. Når bestandsmålet blir nådd og 

forvaltningsmyndigheten på bjørn kommer til rovviltnemnda, vil denne løsningen gjøre det 

lettere å ha et B-område fritt for bjørn og et A-område hvor bjørnebestanden kan forvaltes 

gjennom ordinær jakt. Nemnda kan da konsentrere jakttrykket i A-området der de mener det 

er hensiktsmessig. 

 

11.4 Forvaltningsgrense gaupe 

«Rovviltnemnda mener likevel at området som er tatt ut nordvest i Troms er så viktig for 

reindrift og for sauenæring, at disse områdene er gjort til B-område for gaupe.» 

NJFF Troms støtter opp om disse viktige punkt i forvaltningsplanen. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar NJFF sin støtte til orientering. 

 

Reindriftsforvaltningen Troms: 

Det er mange avveininger å ta, men for øyeblikket er nemndas løsning med å legge A-

områdene på innlandet, nært riksgrensen, den mest praktiske løsningen.  

 

Ett skritt i riktig retning at A-områdene for både jerv, bjørn og gaupe foreslås redusert i 

geografisk utstrekning, men mener likevel ytterligere reduksjon av A-områdene kan 

gjennomføres uten at det medfører at bestandsmålene ikke kan nåes innen A-områdene.  

 

Sørlig grense for jerv og gaupe foreslås å følge Rohkunborri nasjonalpark. Nemnda bør også 

se om det er mulig å legge A-områdene kun innenfor områder med ekstra vern, for eksempel 

Dividalen og Rohkunborri nasjonalparker. 
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Viktig at helårsdistrikter på fastlandet får et spesielt vern av sitt kalvingsland. Dette betinger 

at Skånland og Evenes får et så lite rovvilttrykk som mulig, dette området bør ha samme 

status som øyene i Lofoten og Vesterålen mht. rovvilttrykk. Da må sørlig og vestlig grense 

mellom A og B områder legges lenger nord og øst enn nemnda har foreslått. 

 

Prinsipielt bør A-områder for bjørn, jerv og gaupe være sammenfallende. På denne måten kan 

rovvilttrykket konsentreres og dermed kan FKT-midler generes til de områdene der 

rovvilttrykket blir mest konsentrert, slik at midlene kan brukes effektivt og mest mulig 

tapsbegrensende innenfor A-områdene. 

 

Konklusjon: Sørlig grense for jerv og gaupe følger grensen mellom Norge og Sverige som 

også er grensen for Rohkunborri nasjonalpark. Hvis A-områdene skal legges kun innenfor 

nasjonalparker blir det for lite areal til å oppfylle bestandsmålet for de ulike rovviltartene.  

Jervebestanden kunne latt seg opprettholde innen et mindre areal enn dagens, men da ville 

forvaltningen mistet rommet for å gjøre uttak i A-områdene ved ekstra stort skadepotensial, f. 

eksempel før kalving i kalvingsområder. Altså ville ytterligere innskrenkning av A-området 

for jerv gi mindre handlingsrom for å foreta uttak i kalvingsområder som kommer innenfor A-

området. Rovviltnemnda ønsker ikke å konsentrere mer av jervetrykket om kalvingsland for 

svensk rein.  Den store utfordringen med jervestammen er å komme ned på bestandsmålet. 

Dette løses ikke ved å vedta mindre A-områder, det løses gjennom uttak av jerv.   

 

For bjørn vil nemnda holde på tidligere forvaltningsgrense i Bardu og Målselv, mens 

Storfjord og Kåfjord tas ut av A-området. Bestandsmålet i Troms reduseres til en yngling. 

Rovviltnemnda mener Sørdalen i Målselv er så viktig for å kunne nå og opprettholde 

bestandsmålet at øst-siden av dalen fortsatt må være A-område. 

 

Gaupe er avhengig av større områder enn jerv og bjørn for at bestandsmålet skal kunne nås. 

Kunnskap om gaupas områdebruk i nord, tilsier at svært få, om noen gauper vil oppholde seg 

bare innen A-området for gaupe. Gauper i A-områdene i Troms vil også bruke områder i 

Sverige og Finland og i B-områdene i Troms. Ettersom en gaupe ofte vil overleve et kort 

opphold i B-området, har rovviltnemnda gjort gaupesonen forholdsvis liten sett mot gaupas 

områdebruk. Det er likevel nødvendig med en større A-sone for gaupe enn for bjørn og jerv. 

 

Rovviltnemnda er enig i at A-områder for bjørn, jerv og gaupe prinsipielt bør være 

sammenfallende. Rovviltnemnda mener likevel at det ikke er riktig å tilpasse jervesonen og 

bjørnesonen til gaupas krav til områdebruk.  

 

Soneinndeling for gaupe i Troms: 
Gaupe: Troms sau og geitalslag foreslår at grensene mellom A- og B-områdene endres på 

følgende måte: Fra E6 ved Elverumskrysset følger grensen riksvei 87 til Øvergård hvor den 

kommer inn på E6 igjen. 
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Begrunnelsen for forslaget er at det vil ivareta veldig gode beiteområder i midt-Troms og 

redusere konfliktnivået mellom beitebruk og rovvilt. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har kommet til at en slik innskrenkning i gaupas A-området ikke er 

ønskelig, dette da A-områdene for gaupe i Troms allerede er små sett i forhold til gaupas 

områdebruk. For å kunne føre en tydelig arealdifferensiert forvaltning er det nødvendig med 

A-områder store nok til at bestandsmålene kan opprettholdes i A-områdene. Samtidig ønsker 

nemnda at det ved ekstraordinære skadetilfeller skal være rom for å gjennomføre skadefelling 

også i A-områder. Videre vil rovviltnemnda unngå en innskrenkning som ville gi ytterligere 

trykk på svensk rein som kalver i indre Troms.   

 

Troms sau og geit: 

Tillegg til arbeidsgruppas forslag. 

Når det gjelder forvaltningssone for gaupe i region 8, synes vi det er vanskelig å finne en 

fornuftig løsning. Uansett hvor man setter grensene vil gaupa befinne seg i kalvingsområder 

for rein eller i prioriterte beiteområder for husdyr. Dette er stikk i strid med Rovviltforliket av 

juni 2011. Vi mener at gaupa er en fremmed art i vår fauna. Den har svært få, om noen, ville 
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byttedyr og lever således av dyr som andre eier. Vi ber Rovviltnemnda i region 8 om å 

fortsette sitt påbegynte arbeid for å fjerne bestandsmålet om ynglende gaupe i region 8, samt i 

region 7. I tillegg må forvaltningen av rovdyr i region 7, nord for Ofotfjorden / Rombakken 

skje i fellesskap/underlegges region 8. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda skriver i forvaltningsplanen at vi har kontaktet DN og MD og bedt 

om at de regionale måltallene blir omfordelt slik at gaupa i større grad blir flyttet sørover og 

ut av reindriftsområdene. Rovviltnemnda vil fortsette å arbeide med å få dette realisert.  

Når det gjelder forvaltning av rovvilt i region 7, nord for Ofotfjorden/Rombaken viser 

nemnda til samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og region 8. 

  

 

Troms Bondelag: 

Troms bondelag støtter endring av sonegrensen for gaupe, dette er et viktig grep for å 

tilrettelegge for småfenæringa i fylket. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar Troms bondelag sin støtte til orientering. 

 

Indre Kåfjord Sankerlag og Manndalen Sausankerlag: 

Dette forslaget som er på høring ang kjerneområde for gaupe er ett positivt steg i så 

henseende. Det vil kunne åpne dører for tiltak som gjør at vi også i fremtiden kan høste av 

naturen for å få oss ett levelig utkommende. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Konklusjon: forslag til grense for A og B – område for gaupe i Troms opprettholdes i 

samsvar med det som ble sendt på høring.  

 

Soneinndeling for jerv i Troms: 
Troms sau og geit: 

Troms Bondelag: 

Troms Bonde og Småbrukarlag: 

Jerv: Troms sau og geitalslag foreslår at grensene mellom A- og B- områdene endres på 

følgende måte: Vi følger rovviltnemndas forslag til grense fra Finnmark til Oteren. Fra Oteren 

følger grensen E6 til Øvergård. Her dreier grensen og følger riksvei 87 gjennom Tamokdalen 

til Øverbygd og videre til Rundhaug. Grensen følger deretter Kirkeselva til kryss av denne og 

Iselva. Derfra videre i en rett linje til Innset. Rett linje til Snøhetta. Rett linje til Snetind og 

herfra følger den fylkesgrensen til riksgrensen. 
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Begrunnelsen for forslaget er at vi i Troms har overoppfylt bestandsmålet for jerv i region 8 

bare i Målselv kommune. Det er derfor grunnlag for å redusere A-området, og kunne ta i bruk 

viktige beiteområder. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har vurdert forslaget, og funnet at grensen foreslått i 

høringsutkastet skal opprettholdes. Jervebestanden kunne latt seg opprettholde innen et 

mindre areal enn dagens, men da ville forvaltningen mistet rommet for å gjøre uttak i A-

områdene ved ekstra stort skadepotensial, f. eksempel før kalving i kalvingsområder. Altså 

ville ytterligere innskrenkning av A-området for jerv gi mindre handlingsrom for å foreta 

uttak i kalvingsområder som kommer innenfor A-området. Rovviltnemnda ønsker ikke å 

konsentrere mer av jervetrykket om kalvingsland for svensk rein.  Den store utfordringen med 

jervestammen er å komme ned på bestandsmålet. Dette løses ikke ved å vedta mindre A-

områder, det løses gjennom uttak av jerv. Foreslått grense mellom Altevatnet og Kirkesdalen 

er ikke en naturlig grense for jerv. Uavhengig av hvor forvaltningsgrensen var, ville en måtte 

forvente et tilsig av jerv over Målselva og over Tamokdalen. Den foreslåtte sonegrensen ville 
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gitt en forestilling om at de gode beiteområdene i Mauken skulle være rovdyrfrie, mens det i 

praksis ville bli umulig å holde disse områdene jervefrie, spesielt i barmarksesongen.     

 

 

NJFF Troms: 

11.3 Forvaltningsgrense jerv 

«I Troms er A-området for jerv avkortet i sør, Området ved Bones er tatt ut av A-sonen. Det 

vil nå bli en større buffer mot viktige beiteområder for sau i Sør-Troms, og det vil kunne 

avlaste sauebesetninger i Bardudalen. Området som foreslås endret til B-område er viktig 

beiteområde for Gielas reinbeitedistrikt som har et stort rovviltpress fra før.» NJFF Troms 

støtter opp om dette viktige punktet i forvaltningsplanen. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar NJFF sin støtte til orientering. 

 

Gratangen kommune: 

Svært positivt for saueholdet i Kvernmoområdet at A-område for jerv flyttes ut av 

kommunen, gjør at jaktområdet utvides m.m. Åpner for å redusere rovviltpresset i disse 

områdene med at skadedyr kan tas ut. Det må også åpnes for jakt i A-områdene når skadedyr 

trekker inn i disse områdene, og når det kan dokumenteres. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Troms Bondelag: 

Jerv har forsynt seg grovt i småfebesetningen i Målselv og har bidratt til at alle nær som en 

besetning har gitt seg med å beite sau øst for E6. Vi finner dette beklagelig siden det er 

enorme beiteområder som ikke blir utnyttet til å produsere kjøtt. Hele dalføret har viktige 

jordbruksressurser og har gode forutsetninger for å bidra til å øke matproduksjonen i Norge.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda finner også dette beklagelig, vi mener likevel forvaltningsområde 

A for jerv øst for E6 er det minst dårlige alternativet.  

 

Konklusjon: Forslag til grense for A og B – område for jerv i Troms opprettholdes i samsvar 

med det som ble sendt på høring. 

 

Bjørn i Troms 
Troms sau og geit: 

Troms Bondelag: 

Troms Bonde og Småbrukarlag: 

Bjørn: Troms sau og geitalslag foreslår at grensene mellom A- og B- områdene endres på 

følgende måte: Vi støtter rovviltnemndas forslag fra fyIkesgrensa mot Nordland til 

Devdisjavri/Dødesvatn. Derfra foreslår vi en rett linje til Store Likka og videre til kryss 

kommunegrense Storfjord/Målselv og Riksgrensen. 
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Begrunnelsen for forslaget er departementets forslag om reduksjon av ynglende binner i 

region 8, og vårt forslag om at reduksjonen bør skje i Troms. Behovet for areal i A-området 

kan reduseres, og en kan derfor legge en grense som tar hensyn til samtlige beitebrukere i 

Fylket. Vårt forslag fører også til at det ikke vil bli kolliderende interesser ved bruk av 

offentlige midler til investeringer i beiteområder i eksempelvis Rostadåsen. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har sett på forslaget, nemda er klar over at Sørdalen i Målselv er 

et kritisk område. Sørdalen er også et veldig viktig område for bjørn. Nemnda mener det er 

riktig å dele Sørdalen mellom sone A og sone B. Dette er et kompromiss. Nemnda mener det 

ikke er ønskelig med hele Sørdalen som et B-område, da det ville gjort det vanskelig å 

opprettholde bestandsmålet innen A-området. Nemnda ønsker ikke hele Sørdalen som A-

område, da det ville legge for store begrensninger på adgangen for uttak. Nemnda vil i større 

grad enn i forrige forvaltningsplan unnta bebyggelsen ved Rostadelva fra A-området.  
 

Magne Rostadmo: 
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Området det dreier seg om er Sørdalen i Rostadalen. Grensen er her trukket midt i dalen. 

Sørdalselva danner her grensen. Jeg vil med dette henstille til at grensen blir utvidet til å 

gjelde hele gnr.92/1 2,3,4,5,og 6 i Målselv. Disse eiendommene har felles beiterett. 

Grunnlaget for denne henstillingen er at det drives med gårdsdrift og at området brukes til 

beite. Det har allerede vært visse konflikter mellom bjørn og husdyr da disse er blitt skremt og 

jaget. Det må også være en fordel at grensen blir utvidet slik at en mere effektiv jakt kan 

oppnås. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har sett på forslaget, nemda er klar over at Sørdalen i Målselv er 

et kritisk område. Sørdalen er også et veldig viktig område for bjørn. Nemnda mener det er 

riktig å dele Sørdalen mellom sone A og sone B. Dette er et kompromiss. Nemnda mener det 

ikke er ønskelig med hele Sørdalen som et B-område, da det ville gjort det vanskelig å 

opprettholde bestandsmålet innen A-området. Nemnda ønsker ikke hele Sørdalen som A-

område, da det ville legge for store begrensninger på adgangen for uttak. Nemnda vil i større 

grad enn i forrige forvaltningsplan unnta bebyggelsen ved Rostadelva fra A-området.  
 

 

Norges Miljøvernforbund:  

Miljøvernforbundet krever at rovviltnemda beholder dagens A-areal for bjørn i Storfjord 

og Kåfjord. Rovviltnemnda foreslår å utvide A-område for bjørn i Bardu og Målselv samtidig 

som at A-området endres til B-område i Kåfjord og Storfjord. Rovviltnemnda sier i 

følgeskrivet til forvaltningsplanen at det allikevel ikke vil være aktuelt å utvide A-område for 

bjørn i Bardu og Målselv. Skal rovviltnemnda redusere størrelsen på det totale A-område for 

bjørn så må det komme en kompensasjon et annet sted. NMF kan derfor ikke akseptere at A-

området for bjørn i Storfjord og Kåfjord endres til B-område. NMF anser det som svært viktig 

at bjørnen beholder sine A-områder i regionen for å sikre en bærekraftig forvaltning. 

At Miljøverndepartementet diskuterer reduksjon i bestandsmålet for bjørn i regionen betyr 

ikke at A-områdene automatisk skal endres til B-område. Som sagt tidligere er det viktig at 

bjørnen har såpass stort A-område at de sikres en bærekraftig forvaltning. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har vedtatt å flytte målet om den ene ynglingen som tidligere 

skulle være i Troms til Finnmark. Rovviltnemnda mener bestandsmålet på den måten kan 

nås og opprettholdes med minst mulig konflikt med beitenæring. 

 

Troms fylkeskommune: 

Fylkesrådet krever at A-området for bjørn i Målselv blir som i dag slik høringsbrevet fra 

rovviltnemnda signaliserer. 

 

Forslag til ny forvaltningsplan i Troms vil legge til rette for økt beitebasert husdyrproduksjon 

i Troms ved at områdene hvor rovvilt (A-områdene) har prioritet er uendret eller reduseres, 

samtidig med at forvaltningsmålene for de aktuelle artene forventes nådd. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

 

Målselv Beitelag: 

En utvidelse av A- området for bjørn i Troms er ikke ønskelig, og er ikke nødvendig for å 

oppnå bestandsmålet på sikt. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har tatt dette til følge.  
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Midt-Troms Rovviltlag: 

MTR gir sin støtte til forvaltningsplanes alternativ 2 for Troms med en reduksjon og bortfall 

av deler av a- området som en god løsning, og utover dette ingen endring. 

 

MTR mener ut fra dette at det blir feil og utvide a området i midt Troms noe som foreslås ved 

forvaltningsplan alternativ 3. Store deler av området som foreslås innlemmet i en utvidelse av 

a-område forvaltes av Statskog, og gir således allmennheten en god tilgang til lisensjakt på 

bjørn. Selv om områdene i Storfjord skulle bli tatt ut av a-området, frykter MTR at det vil bli 

mindre tilgang på bjørnejakt i Troms for allmennheten inntil bestandsmålsetningen blir nådd. 

Dersom bestandsmålet blir nådd og alternativ 3 blir vedtatt ønsker MTR at det stilles krav om 

at det kan åpnes for jakt i hele a- området helt inn til grensen med Sverige i indre Troms. 

 

Det bør være i forvaltningens ønske og sikre at allmennheten fortsatt gis tilgang til å kunne 

jakte bjørn ved lisensjakt i områder hvor det finnes bjørn. Flere av MTR sine medlemmer 

innehar høy kompetanse innen rovdyrjakt og det vil være uheldig om jakta på bjørn opphører. 

Det er av stor betydning at statsgrunn bør være jaktbar fordi det sikrer allmennheten 

jaktmuligheter. 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. Rovviltnemnda vil presisere at det ideelle, 

rovviltnemndas mål, er at det ikke skal være bjørn i B-områdene, mens bjørnebestanden 

gjennom jakt skal reguleres presist på bestandsmålet i A-områdene. 

 

Målselv Beitelag: 

11. Avveininger- valg av forvaltningsgrenser rovvilt, side 78 og 79. MB vil fraråde en 

utvidelse av A- område for brunbjørn i Målselv. Dette grunnet flere større besetninger med 

storfe i, eller nært opptil den foreslåtte utvidelsen av A- området. Vi viser og til att 

arealbehovet som er utregnet for region 8 (ca. 15 % ), er vesentlig større enn det behovet 

tilsier, som er 6-12 % av regionens areal. En utvidelse vil også gi en mindre buffer – sone mot 

kjerneområder for sau i Målselv. Her bør nemnda bruke naturmangfoldslovens § 9” føre var 

prinsippet ”. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering, dette er også i tråd med rovviltnemndas 

høringsutsendelse. Naturmangfoldloven § 9 «føre-var-prinsippet» skal brukes når det treffes 

en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha på 

naturmiljøet. Rovviltnemnda mener det foreligger vesentlig kunnskap om bjørnens 

bestandsstatus og biologi, og hvilke konsekvenser rovviltnemndas differensierte forvaltning 

har for bjørnen. Dette har rovviltnemnda vist til i forvaltningsplanen. Naturmangfoldloven § 

9 blir dermed ikke tillagt vekt i dette tilfellet.  

 

Målselv Beitelag: 

11.2 Forvaltningsgrenser for bjørn side 80. Slik det kommer frem i høringsutkastet, veies 

argumentasjon FOR og utvide forvaltningsgrense for bjørn sterkere enn att grensen 

opprettholdes slik den er i dag. M.B. går sterkt imot å utvide A område for bjørn i Troms, 

dette fordi; det vil legge <<bånd >> på store og meget gode utmarksbeiter, slik att det ikke vil 

bli mulig å starte opp igjen med småfenæring i disse områder. Det er pr. i dag og ett problem 

med bjørn som vandrer inn i B- områder og gjør skade på både storfe og særlig småfe. Vi er 

ikke enige med rovviltnemnda om att ved en utvidelse av A- området vil det bli lettere å 

begrense problemer i B- områder, men heller att problemene vil bli enda vanskeligere. 
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Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering, dette er også i tråd med rovviltnemndas 

høringsutsendelse.  

 

NJFF Troms: 

I følge protokoll fra Rovviltnemdas møte 30.januar 2012 er det foreslått endringer i 

forvaltningsgrensene for bjørn i Storfjord, Kåfjord og Målselv kommuner. Dette medfører 

bl.a. som referert i protokoll, utvidelse av A-området i indre Troms (Bardu/Målselv). 

 

Hvis det skulle bli vedtatt grenser som foreslått, vil man anta at det ikke blir åpnet for jakt før 

bestandsmålet er definert som nådd. 

 

Hvis derimot bestandsmålet blir definert som nådd, vil vi tro at det ikke noe argument for at 

man ikke skal kunne jakte i hele A-området. 

 

Hvis forslaget blir vedtatt (og det ikke åpnes for jakt i A-området) vil det medføre store 

konsekvenser med tanke på lisensjakt på bjørn. Det vil bl.a. bli det svært vanskelig for 

allmenheten å utøve lisens-jakt. 

 

Det har vært drevet lisensjakt på bjørn i nåværende B-område i Dividalen, med Statsskog som 

grunneier, i de seneste år. Det samme har vært gjort i Kirkesdalen og Rostadalen etter avtale 

med de private grunneierne. Mange jegere som har benyttet denne muligheten. 

I tillegg har NJFF-Troms arrangert flere bjørnejaktkurs i ovennevnte områder. 

Det er også planlagt bjørnejakt-kurs i NJFF Troms regi for høsten 2012 og kommende år i 

ovennevnte områder. Dette er praktisk/teoretiske kurs som har hatt økonomisk støtte fra 

Fylkesmannen i Troms. 

 

Stengning av det som nå er B-område i indre Troms vil bli svært negativt for jegere som har 

drevet med lisensjakt. Det vil også være svært uheldig for den opplæring som NJFF-Troms 

har drevet med og planlegger for inneværende/ kommende år hvis det blir slutt på jakt i 

området. 

 

Etter NJFF-Troms syn bør forvaltninga sikre seg at allmenheten gis for muligheter fortsatt å 

kunne jakte bjørn i områder hvor det finnes bjørn. 

 

Man har bygd opp en kompetanse på bjørnejakt i indre Troms, og det vil være svært uheldig 

hvis lisens- jakta på bjørn blir gjort utilgjengelig. Det arbeid NJFF Troms har gjort ved 

kursing/ veiledning/opplæring av lisensjegere på bjørn føler vi da blir neglisjert. 

Statsskog har store eiendommer i nedre del av Dividalen, dette er nå B-område, og hvor det 

har vært mulig å gjennomføre lisensjakt. Disse områdene er gode bjørneområder, hvor mye av 

innsamlet DNA er hentet og påviser en solid bjørnebestand. 

 

Områdene i Storfjord som er foreslått tatt ut vil bli B-område, og jakt vil muligens bli åpnet. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. Rovviltnemnda vil presisere at det ideelle, 

rovviltnemndas mål, er at det ikke skal være bjørn i B-områdene, mens bjørnebestanden 

gjennom jakt skal reguleres presist på bestandsmålet i A-områdene. 

 

Mattilsynet: 

Mattilsynet ved Dyrevernnemnda i Indre Midt-Troms har i møte 20. juni vedtatt følgende: 

I den nye forvaltningsplanen legges det opp til at den del av Målselv kommune som ligger 
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sør for Målselva fra Rundhaug og østover, her innbefattet Kirkesdalen, Rundhaug-Skjold, 

Rostadalen og Dividalen skal defineres som A-område for bjørn. 

 

Dyrevernnemnda er kjent med at hele dette området har vært mye plaget av bjørn opp 

gjennom tida. I Kirkesdalen har flere storfe blitt skadet/drept av bjørn i løpet av de siste 10 

åra. I Rostadalen og Dividalen har bjørnen tatt så mye sau at sauebøndene har måttet 

slutte. I begge daler har de nå igjen en hobbybesetning med sau med vokterhund. I 

Kirkesdalen er det igjen en liten besetning med villsau. I hele dette området er det nå 

oppimot 1000 storfe. Bøndene håper på mindre skader/tap ved drift med storfe enn med 

sau. 

 

Dyrevernnemnda er redd for at dette kan føre til skader på storfe når de beiter om 

sommeren dersom området blir A-område i forvaltningsplanen. Det har når det gjelder 

storfe vist seg, bl.a. i Kirkesdalen, at det blir mye skader på dyr i år med mye bjørn. 

 

Dyrevernnemnda i Indre Midt-Troms er bekymret for fremtidig beitebruk i området da dette 

kan føre til store lidelser for dyra. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Troms Bondelag: 

Forvaltningsgrenser: 

Troms bondelag ønsker ikke utvidelse av A-område for bjørn. Troms bondelag kan ikke godta 

at området for bjørn utvides enda mer. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Målselv Bondelag: 

Målselv Bondelag argumenterer grundig for at A-området for bjørn i Målselv ikke kan 

utvides. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Konklusjon: Rovviltnemnda viser til brev av 2.7.2012 i forbindelse med at revisjon av 

forvaltningsplan ble sendt på høring. Nemnda uttalte her at på grunnlag av innspill til 

vedtaket i nemnda om endringer i bjørnegrensa «så er det er mye som taler for at A-området i 

Bardu og Målselv vil bli tilnærmet som i forvaltningsplan vedtatt 21.09.2007, mens tidligere 

A-område i Storfjord vil bli tatt ut.  Mange av høringsinstansene har gitt innspill i høringen 

om at de ikke ønsker en utvidelse av A-området i Målselv. Rovviltnemnda vurderer på 

grunnlag av dette at det ikke er aktuelt å utvide A-området for bjørn i Målselv. 
 

Bjørn i Finnmark 
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark: 

Områdestyret er bekymret for utviklingen av bjørnestammen i Finnmark, som har ført til flere 

situasjoner som har vært ubehagelige for nærmiljøet i for eksempel Karasjok. Det bør derfor 

vurderes at A-området for bjørn innskrenkes slik at uttak av bjørn under lisensjakta kan skje 

inntil Anarjohka nasjonalpark. 
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Vurdering: Rovviltnemnda vil i større grad enn i forrige forvaltningsplan unnta bebygde 

områder fra A-områder for bjørn. Dette for at bjørner som opptrer nær bebyggelse lettere 

skal kunne tas ut ved ordinær lisensjakt. 

 

Fylkesmannen i Finnmark: 

Bjørn: Prinsippet om å tilrettelegge for jakt i nærheten av tettbygde strøk i Pasvik, tilsier at 

man allikevel ikke bør utvide forvaltningssonen i Anarjohka. 

 

I A-området for Pasvik anbefaler vi at foreslått delområde tas ut slik rovviltnemnda ønsker, 

dette av hensyn til å kunne åpne for jakt og regulere bjørnebestanden i nærheten av 

tettbebygde strøk. 

 

Fylkesmannen i Finnmark viser til at dagens forvaltningsområde for bjørn i Anarjohka er 

områdemessig stort nok til å kunne sikre to-tre årlige ynglinger av bjørn eller flere. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda gjør tilpasninger slik at A-området for bjørn kommer lengre fra 

tettbygde områder i Karasjok.  

 

Karasjok kommune: 

Karasjok kommune går sterkt i mot utvidelse av grensen for A-området slik det er fremsatt i 

høringsdokumentet. Karasjok kommunes forslag til grense: «A-sonen er innenfor Anárjohka 

nasjonalpark i vår kommune (Karasjok kommune) Resterende areal er B-sone.» Forslaget vil 

sikre befolkningens trygghet og begrense konflikter i forhold til næringsutøvelse og andre 

samfunnsinteresser. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda gjør tilpasninger slik at A-området for bjørn kommer lengre fra 

tettbygde områder i Karasjok. Nasjonalparkgrensen mener rovviltnemnda blir en for snever 

grense for at bestandsmålet skal kunne nås.  

 

Finnmark Bondelag: 

Forslaget om å redusere antall ynglinger av bjørn i Troms, støttes ikke. Finnmark Bondelag 

mener at reduksjonen av antall ynglinger av bjørn i region 8 må skje i Pasvik. Finnmark 

bondelag argumenterer for dette synet. 

 

Vurdering: Reduksjonen på en yngling i Troms er gjort blant annet for å minske rovvilttrykket 

på svensk rein som kalver i indre Troms, hvor det er A-område for både bjørn, jerv og gaupe. 

Rovviltnemnda mener at en med denne fordelingen av bjørneynglinger best kan forvalt 

bjørnebestanden på bestandsmålet samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre 

samfunnsinteresser ivaretas på best mulig måte, regionen sett under ett.    

 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik ber nordlige forvaltningsgrense for A-området flyttes sørover 

til Sandnesdalen. 

 

Det er opprettet A-området for bjørn i vårt distrikt som dekker alle våre årstidsbeiter. I 

forvaltningsplan er det sagt som hovedregel at det ikke skal opprettes A-område for bjørn i 

kalvingsland. Når dette blir gjort skal det foreligge en faglig vurdering av dette. 

Reinbeitedistrikt 5 A/C Pasvik har ikke mottatt en begrunnelse av faglig karakter på det A-

området som dekker vårt kalvingsland. 
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Når opprettelsen av områdene for rovdyr var ut på høring, ga vi en høringsuttalelse som 

innebar en nordlig grense ved Sandnesdalen. Det området som er nord for Sandnesdalen er 

ikke forenelig med vår bruk av området og den betydningen det har for reindriften i området. 

Det trykket som er av rovvilt i dette området medfører ett økonomisk tap for reindriften. 

Distriktet har en nedgang i kalvetilgang som er i samsvar med antall rovdyr observasjoner 

som gjøres i området. Forvaltningen har her lagt opp til at Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik skal 

betale regningen for å gi føde til rovdyr. Dette er ikke i samsvar med intensjonene i 

forvaltningsplan for rovdyr. I henhold til bruken av området nord for Sandnesdalen og 

betydningen dette har for vårt distrikt vil det være en fordel for alle parter at A-området 

endres til vår foreslåtte grense. 

 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik ber om å få tilsendt vedtaket med begrunnelsen for opprettelse 

av A-området i vårt kalvingsland. Med den store dokumenterte bjørnestammen i vårt distrikt 

finner vi ikke en økologisk bærekraftig vurdering av antall bjørn som kan være innenfor vårt 

område. Denne vurderingen må fremgå av forvaltningsplanen da denne skal sørge for at vi har 

en økologisk bærekraftig rovdyrforvaltning. For vårt distrikt ber vi om denne vurderingen for 

bjørnestammen som forvaltningen mener området tåler. I denne vurderingen skal ikke rein 

være en del av dette vurderingsgrunnlaget da forvaltningen ikke kan pålegge private objekter 

å dekke dette behovet. Her må det bemerkes at også annen utmarksnæring som sau og geit 

samt dyrket mark ikke kan inngå i en slik vurdering fra forvaltningen. 

 

Vurdering: I kalvetiden for rein er det kjent at bjørn er en betydelig predator på reinkalver. 

Bjørn i kalvingsland er det også i Troms. Rovviltnemnda kjenner ikke til et eneste område i 

regionen hvor bjørn ikke vil kunne medføre konflikt i en eller annen form. Rovviltnemnda har 

vedtatt å ha tre ynglinger i indre områder av Karasjok og Kautokeino, her er det ikke 

kalvingsland for rein, men rovviltnemnda vurderer ikke at bestandsmålet bør søkes nådd i 

dette området alene. Rovviltnemnda har ikke ressurser til å gjøre en vurdering av økologisk 

bærekraft for bjørnestammen, sett at den ikke hadde tilgang på rein eller andre tamme 

beitedyr. Rovviltnemnda tror at av rovviltartene i regionen er både jerv og særlig gaupe i mye 

større grad enn bjørn avhengig av rein som bytte. Rovviltnemnda må likevel forholde seg til 

at bestandsmålene skal nås og opprettholdes. Slik er rovviltnemndas føringer.   

 

Østfinnmark politidistrikt: 

Politiet registrerer også at flere bjørner oppholder seg i nærheten av bebyggelse og det er 

gjort flere observasjoner så nært som 100 meter fra boligfelt. Dette ser vi på med bekymring 

med tanke på folks sikkerhet all den tid kommunen har tilrettelagt for en trimløype sør for 

boligfeltene Niittosjohka, Jorbajeakkas, Latevuovdi, Madijarbalggis mfl. Like sør for disse 

boligfeltene både ser og hører folk bjørn hver sesong. Hittil har det gått bra. 

 

Dagens grense gjør det mulig for lisensjegere å ta ut bjørn som er i nærheten av bebyggelse 

eller på vei inn mot bebyggelse. Dette bør etter lensmannens syn opprettholdes. Selv om det 

foreligger forslag på ny grense på fylkesmannen i Troms' nettside så er denne "nye" grensa for 

tett inn til bebyggelse. I praksis vil det si at dersom det igangsettes jakt på bjørn fra RV 

92 mot Finland og sørover så både vil og kan bjørnen trekke opp på høydedraget og vil 

således fort være i et ikke jaktbart område Etter mitt syn bør i det minste dagens sørlige 

grense opprettholdes. Denne grensen bør også legges inn som en naturlig sørlig grense, fra 

østligste toppen av Iskuras og ned til Iskorasjohka der den følger Iskorasjohka (elva) ned til 

Anarjohka. 

 

Når det gjelder sørlig grense for øvrig så vil den i praksis si at store deler av fjellet Iskoras er 
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en ikke jaktbar sone, da dette er snaufjell, slik grensa foreligger i dag. Legges derimot grensa 

inn med naturlige avgrensinger i elveløp og bekker så vil dette kunne bidra til bedre uttak 

av bjørn i en av de mest benyttede ornrådene i Karasjok kommune, noe som også vil være i 

tråd med intensjonen med lisensjakt. Forslag til grense er fra Anarjohka oppover 

Iskorasjohka til Heargejohknjalbmi, herfra oppetter Heargejohka til Heargejavri, videre etter 

myrdraget til Bierssaja og ned etter Bierssaja til Suolggajohka og ned til Karasjohka. Fra 

Karasjohka oppetter Geaidnojogas til Skaidejavri, herfra etter Goahtejogas til 

Buolzzasgarlattu og ned etter Buolzzasgaraja til Iesjohka. 

 

Med en slik grense så vil det kunne være med på å hindre bjørn i å ta seg nordover mot 

bebyggelse og etablering i nærheten av bebyggelse og ellers mye beferdet område. Med dette 

forslaget til grense vil også tettbebyggelsen Bieskkenjarga og hyttefeltet i Buollannjarga 

komme med innenfor lisensområdet. Slik jeg ser det blir det feil å utvide A område 

(yngleområdet) bare fordi man har fått DNA treff på en binne nært Karasjok sentrum. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda ser dette viktige prinsippet med å holde A-området for bjørn 

borte fra tettbebyggelse. Rovviltnemnda gjør justeringer med bakgrunn i innspillet. 

Hensynet til viktige bjørneområder gjør at justeringene ikke blir eksakt som foreslått.  

 

Gaupe i Finnmark 
Tana kommune: 

Tana kommune går sterkt imot utvidelsen av forvaltningssone A for gaupe inn i Tana 

kommune som foreslått. 

 

Bestandene for rovvilt er allerede over de fastsatte, og man ser ingen grunn til å ta nye 

områder inn som A-sone. Området er og viktig vinterbeite for rein og gode sauebeiteområder. 

Det bør settes inn større ressurser på registrering av spesielt gaupe, og ellers dokumentasjon 

av rovvilt og tap. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda ønsker å føre en tydelig differensiert forvaltning med A-områder 

store nok til at bestandsmålene skal kunne nås og opprettholdes innen A-områdene, uten at en 

mister alt handlingsrom til å kunne iverksette uttak også innen A-områdene dersom 

skadesituasjonen skulle tilsi det. I det reviderte forslaget er det lagt stor vekt på at 

gaupesonen skal overlappe jervesonen. Tana er berørt både ved at gaupesonen trekkes inn i 

landet fra Lebesby og ved et nytt A-området for jerv sør for Varangerfjorden. I begge 

områdene vil nemda foreta innskrenkninger av sonene i forhold til det forslaget som ble sendt 

på høring. Sør for Varangerfjorden av hensyn til å få en større buffer mot viktige 

beiteområder for sau på nordsiden av fjorden. I det andre området med hensyn til viktige 

vinterbeiteområder for rein.  

 

Reinbeitedistrikt 9: 

Til forslaget vil RBD 9 først ta opp endring av grensene for forvaltningssone A for gaupe. 

RBD 9 går på det sterkeste i mot forslaget der hele distriktets vinterbeite blir forvaltningssone 

A. RBD 9 har i møte med rovviltnemnda i oktober lagt frem beitebruk og erfaringer, og håper 

denne informasjonen tas med i det videre arbeidet. På møte ble det forklart hvor sårbar rein på 

vinterbeite er for forstyrrelser, og de forringelser av beitet rovvilt kan skape ved at rein må 

forlate fieski (beitegropområdet) slik at den fryser til hardpakket snø og således ubrukelig. 

Vinterbeite er og alltid den kritiske faktor for et distrikt og må vernes spesielt, både mot 

inngrep og rovvilt. 
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RBD 9 viser til at det nå er rekordstore ynglinger på både jerv og gaupe, at bestandsmålene er 

oppfylt, og at man pr. i dag har store problemer med å få tatt ut kvoten som skal felles på 

ordinær jakt. Faren for at vedtatte bestandsmål overskrides er meget stor. RBD 9 kan på ingen 

måte se det nødvendig at nye områder skal klassifiseres som A-sone. RBD 9 krever at den 

tidligere grensen ved Levajok opprettholdes som nå. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda ønsker å føre en tydelig differensiert forvaltning med A-områder 

store nok til at bestandsmålene skal kunne nås og opprettholdes innen A-områdene, uten at en 

mister alt handlingsrom til å kunne iverksette uttak også innen A-områdene dersom 

skadesituasjonen skulle tilsi det. I det reviderte forslaget er det lagt stor vekt på at 

gaupesonen skal overlappe jervesonen. Rovviltnemnda har etter at høringsforslaget ble lagt 

ut, gjennom møtet med reinbeitedistrikt 9 fått bedre kjennskap til lokale forhold. Nemnda 

mener at den grensen mellom A- og B-området som vi nå har kommet frem til kan ivareta 

tilstrekkelige områder for gaupe, samtidig som reinbeitedistrikt 9 får B-området i deler av 

sine viktigste vinterbeiteområder.  

 

Finnmark Senterparti: 

Rovviltforliket har en todelt målsetning, om både å ivareta beitenæringene samtidig med en 

levedyktig rovviltstamme. I beitenæringene mener man nå tålegrensa er oversteget, da 

rovviltbestandene til og med ligger over bestandsmålene. Intensjonene om å bearbeide og 

minimalisere skadene høres gode ut, men det er et stort sprik i oppfatningen av hvordan dette 

går. Når det gjelder nye områder som forvaltningssone A for gaupe vil Finnmark SP gå sterkt 

i mot dette, da bestandsmålet for gaupe er oppfylt, og nyere forskning viser at man i Finnmark 

har man et større antall gaupe enn i sør. Finnmark SP mener gaupebestanden i Finnmark er 

for stor allerede, og ønsker ikke at ytterlig flere områder blir A-soner. De foreslåtte områdene 

er sentrale vinterbeiteområder for rein og attraktive sauebeiter. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda ønsker å føre en tydelig differensiert forvaltning med A-områder 

store nok til at bestandsmålene skal kunne nås og opprettholdes innen A-områdene, uten at en 

mister alt handlingsrom til å kunne iverksette uttak også innen A-områdene dersom 

skadesituasjonen skulle tilsi det. I det reviderte forslaget er det lagt stor vekt på at 

gaupesonen skal overlappe jervesonen. A-sonene er ikke noe fredningsområde for rovvilt. Det 

er innen A-sonene bestandene skal forvaltes presist på regionens bestandsmål, dette kan bare 

løses gjennom et mer effektivt uttak, også når det gjelder uttak må rovviltnemnda, på lik linje 

med resten av forvaltningsapparatet forholde seg til gitte rammer. 

  

Jerv i Finnmark: 
Finnmark Bondelag: 

Finnmark bondelag mener at nytt A-område for jerv bør innskrenkes. Finnmark har i dag 

ynglinger for jerv som er nærmest tre ganger over bestandsmålet. Det er derfor ikke 

nødvendig å finne nye A-områder for jerv. 

 

Vurdering: Jervebestanden kunne latt seg opprettholde innen et mindre areal enn dagens, 

men da ville forvaltningen mistet rommet for å gjøre uttak i A-områdene ved ekstra stort 

skadepotensial, f. eksempel før kalving i kalvingsområder. Altså ville ytterligere 

innskrenkning av A-området for jerv gi mindre handlingsrom for å foreta uttak i 

kalvingsområder som kommer innenfor A-området. Den store utfordringen med jervestammen 
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er å komme ned på bestandsmålet. Dette løses ikke ved å vedta mindre A-områder, det løses 

gjennom uttak av jerv. 

 

Nordre Varanger bondelag: 

Nordre Varanger bondelag stiller seg svært kritisk til forslaget om å opprette A-område for 

jerv på sørsiden av Varangerfjorden. I dag er dette allerede et A-område for gaupe. På sikt vil 

dette kunne få meget uheldige konsekvenser for beitenæringa. Nordre Varanger er et av 

hovedområdene for profesjonelt sauehold i Finnmark. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda vil presisere at området sør for Varangerfjorden ikke tidligere har 

vært A-område for gaupe. Nå er det sammen med jerv foreslått som A-området også for 

gaupe. I dette området har det til tross for at det har vært et B-området vært betydelig 

forekomst av både gaupe og jerv også tidligere. Med de hjelpemidler forvaltninga har hatt 

tilgjengelig har det ikke lyktes å ta ut rovviltet i dette området. Innen A-områdene skal 

bestandene forvaltes på bestandsmålene. Rovviltnemnda har besluttet å gjøre en 

innskrenkning i A-området slik at bufferen mot viktige saubeiteområder nord for 

Varangerfjorden blir større enn det som først var foreslått.  

 

Vadsø Beitelag: 

Vadsø Beitelag går imot forslaget mot ny rovdyrsone A for jerv på sørsiden av 

Varangerfjorden. A-området bør innsnevres, ikke utvides, da vi ligger langt over 

bestandsmålet. Alle er vel kjent med begrepet streif jerv på Varangerhalvøya, resultatet ble jo 

en forandring fra streif jerv til en permanent jervestamme i Varanger. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har besluttet å gjøre en innskrenkning i A-området slik at bufferen 

mot viktige saubeiteområder nord for Varangerfjorden blir større enn det som først var 

foreslått. På Varangerhalvøya er det B-området for jerv. I B-områdene har rovviltnemnda gitt 

høyere lisensfellingskvoter enn i A-områdene, og rovviltnemnda har anbefalt DN 

ekstraordinært uttak av jerv på halvøya. Dette har også blitt gjennomført. Rovviltnemnda 

bruker de midler den har tilgjengelig, innenfor gitte rammer, for å forvalte jervestammen 

presist på regionens bestandsmål, samtidig som det ikke er jerv som representerer et 

skadepotensial i beiteområder for sau og kalvingsområder for rein. Når rovviltnemnda ikke til 

fulle lykkes med dette, ønsker vi innspill på hvordan vi innenfor gitte rammer kan løse 

oppgaven bedre. 

 

Klubvik beitelag: 

Klubvik beitelag går sterkt i mot ny rovdyrsone A for jerv på sørsiden av Varangerfjorden. 

Begrunnelse: Varangerhalvøya er et viktig saubeiteområde. Bare i vårt beite Varangerbotn – 

Vestre Jakobselv beiter det ca. 5000 sau og lam. I tillegg kommer beiteområder i Tana, Vadsø 

og Persfjord. Vi har de siste årene hatt store tap til jerv. Selv om område er et B område har 

forvaltningen vært restriktiv til uttak etter vår mening. Resultatet er at jervebestanden har økt 

og det burde således ikke være nødvendig med utlegging av nytt A område. Foreslåtte A-

område på sørsiden av Varangerfjorden er vinterbeite til den rein som har sommerbeite 

og kalvingsområde på Varangerhalvøya. Jerven følger reinens vandring slik at selv om alle 

jerver på Varangerhalvøya blir tatt ut, vil det komme nye inn med reintrekket. 

 

Vurdering: 

Rovviltnemnda kjenner godt til at det er viktige sauebeiter på Varangerhalvøya. Vi kjenner 

også til at det har vært betydelige tap til jerv her. Og jerven flytter gjerne etter reinens 

vandring. Hele fastlandsdelen av regionen har utfordringer knyttet til jerv som trekker ut i B-
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områdene, og også til jerv som er i A-områdene. Rovviltnemnda ønsker å føre en tydelig 

differensiert forvaltning. Forholdsvis store A-områder sprer trykket, de bidrar til at 

bestandsmålene nås og opprettholdes innen A-områdene, og de gir rom for å gjennomføre 

ekstraordinære uttak også innen A-områdene når ekstraordinære skadesituasjoner som ikke 

kan løses på annen måte enn ved uttak oppstår. Rovviltnemdas mål er å forvalte 

jervestammen presist på regionens bestandsmål. Rovviltnemnda vil presisere at jervestammen 

skal reguleres innen A-områdene, den ideelle situasjonen er om alt uttak skjer i A-områdene, 

fordi det ikke er jerv i B-områdene. Rovviltnemnda tror ikke vi vil komme dit, derfor er det 

fokus på høyt trykk på uttak i B-områdene. 

 

Jerv og gaupe i Finnmark 
Fylkesmannen i Finnmark: 

Jerv og gaupe: Forvaltningssonene for jerv og gaupe bør overlappe. Viktig at sonene er store 

nok til at bestandsmålene nås innenfor sonene, og at en prøver å unngå at A-sonene 

overlapper med kalvingsområdene.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda har latt gaupesonen overlappe jervesonen fullstendig. Siden gaupa 

trenger større sone enn jerven for at bestandsmålet skal kunne nås innen sonen, har vi sett oss 

nødt til å trekke gaupesonen i Finnmark lengre mot kysten enn jervesonen. Dette gjør at A-

området for gaupe i større grad enn A-området for jerv overlapper med kalvingsområder for 

rein. Rovviltnemnda vurderer det som helt mulig å oppnå bestandsmålet for gaupe innenfor 

en sone som ikke overlapper med kalvingsområder for rein. 

 

Porsanger kommune: 

Det at A – området for gaupe blir begrenset til sør for Rv-98 Børselv – Kun er et skritt i riktig 

retning for beitenæringa på øst siden av Porsangerfjorden. Porsanger kommune mener at 

forvaltningsgrensen for gaupe burde følge forvaltningsgrensen for jerv. Dette ut i fra de store 

rovdyrtapene beitenæringen har i kommunen. 

 

Vurdering: Ut fra rovdyrtapene i kommunen er rovviltnemnda enig i at forvaltningssonen for 

gaupe burde vært lagt lengre inn i landet. Rovviltnemnda må imidlertid også vurdere hvor det 

er mulig å nå bestandsmålet for gaupe innen A-området. Gaupene bruker store arealer, og de 

frekventerer oftest dalene ut mot kysten, hvor vi også har beiteområder for sau og 

kalvingsområder for rein.   

 

Finnmark Bondelag: 

Finnmark Bondelag kan ikke støtte forslaget om utvidelse av gaupas A-områder til å 

omfatte jervens A-områder. Vi mener at begrunnelsen for utvidelsen er ikke godt nok 

dokumentert, og at forslaget derfor må avvises. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda ser til dels til forskning som viser at jerven kan utnytte gauedrepte 

kadaver, slik at den totale drapstakten kan gå ned når gaupe og jerv bruker samme området. 

Til dels ser rovviltnemnda til fordeler med å ha områder hvor det ikke er A-områder for 

hverken gaupe eller jerv. Og til dels ser rovviltnemnda til at overlappende områder vil legge 

til rette for en tydelig differensiert forvaltning jf. Rovviltforliket 2011. Rovviltnemnda skulle 

gjerne hatt bedre dokumentasjon om konsekvenser ved å ha overlappende soner eller soner 

som ikke overlappet, rovviltnemnda må imidlertid forvalte nå, vi kan ikke vente.  

 

Finnmark Bondelag: 
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Finnmark bondelag argumenterer for at de ikke kan støtte forslaget om å etablere et nytt 

prioritert område for jerv og gaupe vest i Sør-Varanger. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda ser at det til dels er potensielt gode beiteområder for sau som 

gjøres til A-området for gaupe og jerv vest i Sør-Varanger. Rovviltnemnda skal differensiere 

regionen med A- og B-områder, A-områdene skal være store nok, og av en slik karakter at 

bestandsmålene skal kunne nås og opprettholdes innenfor disse. Rovviltnemnda har gjort en 

justering av grensen av hensyn til saueholdet på nordsiden av Varangerfjorden.  

 

Finnmark Sau og Geit: 

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag: 

Det argumenteres ut fra hensyn til beitenæringen om at det foreslåtte nye A-området for jerv 

og gaupe Sør-Vest for Varangerfjorden ikke bør opprettes. Om man reduserer arealet i et 

annet A-område for jerv i Finnmark, trenger man ikke å opprette en erstatning for 

reduksjonen, da det viser seg at det er en overproduksjon av jerv i allerede eksisterende A-

områder.  

 

Vurdering: For gaupe er det nødvendig med så store områder som rovviltnemnda har 

foreslått for at bestandsmålet skal kunne nås innen A-sonen. Dette når en ser tilbake på hvor 

det tidligere har vært registrert familiegrupper med gaupe, og på hvor store områder en må 

ha for å oppnå bestandsmålet innen en A-sone. Når det gjelder jerv er det en stor utfordring 

at jervestammen er over bestandsmålet, dette løses imidlertid ikke ved å lage mindre A-

områder for jerv. Det er innen A-områdene bestandene skal forvaltes, dermed er det også 

viktig at A-områdene er i områder hvor rovviltarten er. 

 

Tana Bondelag: 

I høringsforslaget til ny forvaltningsplan er det foreslått et nytt A-område for jerv og gaupe 

øst for Tanaelva og sør for Varangerfjorden. Vi kan ikke se at det ut i fra at dagens 

bestandsmål er oppnådd vil være nødvendig å sette inn et nytt A-område. Dette vil gi enda 

større muligheter for at målene for jerv og gaupe overskrides, noe som er et problem allerede i 

dag. 

 

Vurdering: For å kunne føre en tydelig differensiert forvaltning er rovviltnemnda avhengige 

av A-soner så store at bestandene kan forvaltes på målet innenfor A-sonene. Utfordringene 

med å ha et tilstrekkelig effektivt uttak løses ikke gjennom å vedta mindre A-områder.   

 

Bjørn og jerv i Finnmark 
Finnmarkseiendommen: 

FeFo har ingen innvendinger til de endringer i forvaltningsgrenser (A- og B-områder) som er 

foreslått i Pasvik og Karasjok (for bjørn), og i Karasjok/Kautokeino og Varanger (for jerv). 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Bjørn, jerv og gaupe i Finnmark 
Polmak Flyttsamelag: 

Det er forslag til nye forvaltningssoner for ulike type rovvilt i våre tilhørende reinbeitedistrikt. 

PFL/BJSS er kjent med at de berørte reinbeitedistrikt i Polmak og Sør Varanger har fremmet 

høringsuttalelse til de foreslåtte endringer, og vi vil be at om man ivareta reindriften i disse 
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områder ved å ta disse høringsuttalelser til etterretning, og ikke foreta foreslåtte endringer slik 

at reindriften i disse områder vil få en ytterlig forverret situasjon til å ha en bærekraftig 

reindrift i de respektive områder. Vinterbeitene er spesielt kritiske. Polmak Flyttsamelag kan 

på ingen måte se det nødvendig at nye områder skal klassifiseres som A-sone. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har svart direkte på spesifikke uttalelser fra de enkelte 

reinbeitedistrikt. I den nye planen er det gjennomgående mindre areal kalvingsland som 

inngår i A-områdene for gaupe, noe som er i tråd med rovviltforliket av 2011. En konsekvens 

av dette er at det må åpnes A-områder i vinterbeiteområder. Rovviltnemnda er klar over at 

vinterbeiter også er spesielt kritiske, men vi har ingen bedre alternativer. 

 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik 

Reinbeitedistrikt 5C Pasvik anser ikke vårt distrikt som ett område for rovdyr utenom bjørn, 

det betyr at de andre rovdyrene overføres fra vårt område til de A-områdene som er beregnet 

for disse. 

 

Vurdering: Nordvestlig del av distrikt 5C inngår i foreslått A-område for gaupe og jerv sør 

for Varangerfjorden. Videre vil nemnda fortsatt ha fokus på å hindre forekomst av rovvilt som 

representerer et skadepotensial på rein eller tamme husdyr utenfor deres respektive A-

områder. 

 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik etterlyser en vurdering av de samfunnsmessige konsekvenser 

med en fastsatt rovdyrstamme innenfor de ulike områder. I denne må det vurderes 

betydningen for beitende utmarksnæringer og jordbruk hvor dyrket innmark også inngår. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda skulle gjerne hatt fullstendig regnskap over samfunnsmessige 

konsekvenser, både økonomiske og ikke økonomiske, med fastsatt rovviltstamme innen ulike 

områder. Det har vi imidlertid ikke, en fullstendig oversikt vil vi heller aldri få, da 

parameterne er for mange og måtene å regne disse på nok er enda flere. Rovviltnemnda må 

likevel bruke den kunnskapen vi har så godt som mulig for å treffe de beste beslutninger for 

rovviltforvaltningen.   

Kunnskap 
Norske reindriftsamers landsforbund:  

Bra at forvaltningsplanen vektlegger erfaringsbasert kunnskap. Bra at forvaltningsplanen er 

tydelig på at en skal ha en forvaltning så nær bestandsmålet som mulig. Vekting av 

erfaringsbasert kunnskap vil kunne bedre dialogen og tillitten mellom næring og forvaltning. 

 

Vurdering: Tas til orientering. At erfaringsbasert kunnskap skal vektlegges ligger i 

naturmangfoldloven § 8. At rovviltet skal forvaltes så nært bestandsmålet som mulig fremgår 

også tydelig av rovviltforliket av 2011.    

 

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark: 

Et nært samarbeid med reindriftsutøvere vil bidra til en langt større kunnskap om 

rovviltsituasjonen enn hva tilfellet synes å være i dag. 

 

Vurdering: Dette er også rovviltnemndas syn, vi mener dette skal komme frem av 

forvaltningsplanen. 
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NJFF – Troms: 

Som lojal støttespiller og som forvalter av en stor medlemsmasse med interesse for jakt skulle 

NJFF Troms ønske seg observatør-rolle i rovviltnemd region 8, dette v/ valgt representant av 

leder storvilt-utvalg. 

 

Vurdering: NJFF Troms og NJFF Finnmark inviteres til å delta på referansegruppemøtet 

for rovviltnemnda som avholdes en gang i året. 

 

Bioforsk Svanhovd: 

Andre nyttige nettadresser innen rovvilttematikken: 

http://www.bioforsk.no/svanhovd 

 

Vurdering: adressen legges til i forvaltningsplanen under «Andre nyttige nettadresser innen 

rovvilttematikken»  

 

Målselv Beitelag: 

Kontrollen og bestandsovervåking av rovvilt er for usikker (bjørn- gaupe- og ørn). 

”Alle” er enige om att mindre rovvilt er den faktoren som gir best effekt for å redusere tap av 

dyr til rovvilt.  

 

Vurdering: Et av rovviltnemndas delmål er å arbeide for bedre pålitelighet i 

bestandsberegningene av rovvilt 

 

Mattilsynet: 

Rekkevidden av de dyrevelferdsmessige utfordringene og de samfunnsmessige 

konsekvensene er underkommunisert i høringsutkastet. Spesielt kan tap av dyr på beite og 

interessekonflikt mellom beitebruk og prioriterte rovviltområder konkretiseres bedre gjennom 

tabeller, figurer og kartvedlegg. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda mener vi har vært så konkrete som det er mulig uten å synse for 

mye. 

 

Mattilsynet: 

Det er fremdeles et stort behov for mer kunnskap om sammenhenger mellom beitedyrenes 

kondisjon og tap til rovdyr.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig. 

 

Mattilsynet: 

Det er behov for mer kunnskap om variasjon i normaltap og årsaker til slik variasjon. Vi 

merker oss her dom i Sør-Trøndelag 2.1.2013. Dommen endrer ikke bevisbyrden, men retten 

uttaler her «at de må finnes konkrete og påviselige endringer i normaltapssituasjonen for å 

anta at et påvist tap ikke skyldes fredet rovvilt». 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig i at det må skaffes mer kunnskap om variasjon i normaltap 

og årsaker til slik variasjon. Det er Fylkesmannen og ikke rovviltnemnda som utmåler 

erstatning for tapt av beitedyr til rovvilt. Rovviltnemnda har i forvaltningsplanen kap. 8.2. gitt 

utrykk for sin mening om erstatningsordningene.  
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Mattilsynet: 

Regionkontoret mener tap pga. havørn ikke kan avvises. Det er behov for å undersøke 

relasjonen havørn-småfe-rein nærmere, særlig sett i lys av økt bruk av øyene til husdyrbeite. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig. I forvaltningsplanen har rovviltnemnda skrevet: Havørn 

forårsaker også tap på beite, i hvor stor grad er omdiskutert. Rovviltnemnda mener det må 

innhentes mer kunnskap om problematikken rundt havørn. 

 

Mattilsynet: 

Det er en svakhet at Rovdata ikke har noen gode data eller estimat over tap av tamrein i A-

områder i indre Troms (konvensjonsområder) 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig. Dette er nok et ressursspørsmål, da Fylkesmannen ikke 

utbetaler erstatning for svensk rein tapt på beite. Svenske myndigheter erstatter massdød av 

rein, i slike tilfeller bistår SNO med dokumentasjon av tap. 

 

Mattilsynet: 

Regionkontoret slutter seg til referansegruppas betraktninger om behov for en mer enhetlig 

grenseoverskridende forvaltning. 

 

Vurdering: Det gjør også rovviltnemnda. 

 

Finnmark Bondelag: 

Dersom Finnmark skal få bedre kontroll med evt. innvandring av jerv og gaupe til våre 

områder, må et samarbeid med Finland på plass snarest. Dette må tas inn i Forvaltningsplan 

for region 8. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda ønsker også et tettere samarbeid om rovviltforvaltning med 

Finland.   

 

Finnmark Bondelag: 

For å få flere personer med lokal kunnskap inn i kartleggingsarbeidet mener vi at SNO bør 

involvere flere beitebrukere som rovviltkontakter. 

Vurdering: Rovviltnemnda mener også det er positivt med rovviltkontakter som har lokal 

forankring i beitenæringene. Rovviltnemnda er av den oppfatning om at SNO har kommet 

langt på dette feltet. 

 

Finnmark Bondelag: 

Det er viktig at alle sauebønder får tilgang på informasjon og ordninger, uavhengig av om de 

er med i beitelag eller ikke. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda vil arbeide for at flest mulig sauebønder er knyttet til et beitelag. 

Rovviltnemnda vil likevel jobbe for at alle sauebønder får best mulig tilgang til informasjon 

og ordninger uavhengig av om de er med i et beitelag. 

 

Troms Bondelag: 

6:Arenaer for dialog; 

Vi mener Leve i Naturen har vært en god arena for å utvikle samarbeid, men vi registrer at det 

fortsatt er deler av næringa som per i dag ikke føler seg hørt. Vi støtter at det er viktig med en 

tett dialog med næringen. Dette for å gi bedre forutsigbarhet og mer lokal innflytelse. 
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Vurdering: Rovviltnemnda er enig. 

 

Troms bondelag mener at Rovviltnemnda må bidra til at den enkelte kommunen tar sitt ansvar 

i rovviltforvaltningen, spesielt med hensyn til fellingslag. 

 

Vurdering: Her mener rovviltnemda kommunene allerede er langt på vei, rovviltnemnda vil 

følge dette arbeidet videre. 

 

Troms bondelag ber Rovviltnemnda utdype hvem det er de tenker som skal ivareta arenaen 

for dialog fremover.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda kan gjennom sine prioriteringer for hva FKT-midler skal brukes til 

vektlegge å ivareta arenaer for dialog. Fra 2013 vil det bli etablert referansegrupper for 

rovviltnemnda i hvert fylke der blant andre landbruksnæringene vil bli invitert: «På 

oppstartsmøtet for Dyr i Drift vedtok styringsgruppen (som også nemnda er en del av) en 

prosjektbeskrivelse for prosjektet. Under satsingsområdet 5) informasjon og formidling står det 

bl.a.:  

 

Prosjektet er også ansvarlig for å arrangere samling for referansegruppen en gang i året. 

Referansegruppen skal også fungere som en referansegruppe for Rovviltnemnda når det gjelder 

Troms fylke. Samlingene avholdes fortrinnsvis i siste halvdel av januar, etter at fersk tapsstatistikk 

foreligger og i god tid før rovviltnemnda har møte om årets FKT-prioriteringer. På disse 

samlingene skal det informeres om bl.a. utviklingen i prosjektet samt fremtidige aktiviteter og 

prioriteringer. I tillegg skal gruppen ha muligheter til å gi tilbakemeldinger til forvaltningen når det 

gjelder mål og strategier samt prioriteringer av FKT-midler.»   

 

 Andre eksempler er Arena rovvilt, Prosjektstillinger ang. rovvilt i kommunene Nesseby og 

Porsanger, Prosjektet beitebruk i utmark, Prosjektet Dyr i drift. I tillegg møter representanter 

fra rovviltnemnda stadig på møter for ulike faglag og organisasjoner rundt om i regionen, 

imidlertid må rovviltnemnda forholde seg til et begrenset budsjett, dette gjør at det må foretas 

prioriteringer.  

 

Rovviltnemnda tar inn i planen under punkt 9.3.6 «Samarbeid og dialog» det som her er 

skrevet i blått: 

9.3.6 Samarbeid og dialog 

Rovviltnemndene skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sine regioner. Det 

er i Stortingsmelding nr. 15 videre presisert at dette arbeidet skal skje i dialog med berørte 

parter, som for eksempel nærings- og miljøorganisasjoner, kommuner, forvaltning og 

forskning. Fra rovviltnemndas side er det ønskelig, ikke bare med dialog, men med direkte 

samarbeid. En god og hensiktsmessig forvaltning får en kun dersom alle berørte parter i 

fellesskap bidrar på en konstruktiv måte til å nå målene. Gjennom samarbeid og dialog har 

nemnda som mål å: 

 

- formidle og tilegne informasjon og kunnskap 

- skape forståelse og tillit 

- bidra til samhandling 

 

Følgende arenaer er viktige for samarbeid og dialog: 

- Arena Rovvilt (åpne bygdemøter med rovvilt og rovviltforvaltning som tema) 

- Møter med ulike faglag og organisasjoner gjennom hele året 



32 

 

- Observatørstatus for en del institusjoner og organisasjoner i nemndas møter 

- Utviklingsprosjekter (Nord-Troms prosjektet, Leve i Naturen, Dyr i drift m.m.) 

- Referansegrupper for Rovviltnemnda 

 

Fra 2014 vil det bli etablert referansegrupper for Rovviltnemnda i hvert fylke der partene 

som er mest berørt av rovviltutfordringene vil bli invitert en gang i året til en tettere dialog 

om utfordringene fremover.   

 

Rovviltnemnda gjør følgende endringer i kapittel 9.3.7. Angående Eallit Luonddus/Leve i 

Naturen: «Prosjektet har oppnådd mest resultat i forhold til beredskap på skadefelling samt 

motivasjon og kompetanseheving av jegere og tilrettelegging for rovviltjakt. Dette har ført 

til større uttak av jerv (Troms) og gaupe (begge fylker) på ordinær jakt. Tap av sau er også 

redusert, spesielt i Troms. Prosjektet har også lyktes med etablering av en del nye 

forebyggende tiltak innen sauenæringen, som for eksempel organisert kadaversøk med 

hund. Dette har så langt ikke ført til økning i dokumentasjonsgraden for tap av sau til 

rovvilt. Imidlertid har dokumentasjonsgraden økt for rein. Tilbakemeldinger tilsier også at 

prosjektet har bidratt positiv til generell kompetanseheving/informasjon når det gjelder 

rovviltforvaltning, rovviltbiologi, forebyggende tiltak, regelverk og så videre.   

 

Nye utviklingsprosjekter 

Prosjekt Leve i Naturen ble avsluttet høsten 2012. Nemnda vedtok allerede tidlig på året en 

videreføring av de viktigste aktivitetene i to nye prosjekter, henholdsvis i hvert av fylkene i 

regionen. I Troms ble prosjektet «Dyr i Drift» etablert allerede ved årsskiftet. Tilsvarende 

prosjekt er under etablering i Finnmark. 

 

Prosjektene har en styringsgruppe bestående av rovviltnemnda i region 8 og fylkesmennene 

(landbruksavdelinga og miljøvernavdelinga). Bufenæring, reindriftsnæring og andre 

interessenter inviteres med i en referansegruppe. Hovedmålsettingen med prosjektene er å 

redusere skader fra rovdyr på beitedyr og redusere konflikter mellom næring og rovvilt. 

Målet nås gjennom effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak og 

kompetansebygging. Følgende satsingsområder er satt opp for prosjekt Dyr i drift i Troms: 

 

1. Iverksetting av effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak 

2. Etablering av interkommunale skadefellingslag 

3. Legg til rette for rovviltjakt ved å avklare private grunneieres tillatelse til jakt 

4. Etablere og videreutvikle lokale rovviltjaktmiljøer i områder med bestand av rovvilt 

5. Samarbeide og være en støttefunksjon for prosjektet ”Beitebruk i utmark” 

6. Informasjon og formidling  

 

Disse satsingsområdene blir nok også sentrale i tilsvarende prosjekt i Finnmark.  

 

I Troms er det én prosjektstilling lokalisert til Fylkesmannen i Troms. I Finnmark ser man 

behov for 1–2 årsverk i samarbeid med to kommuner, henholdsvis en kommune øst og en 

vest i fylket. Prosjektets økonomiske ramme er 1 million kroner til hvert av fylkene per år. 

 

Troms Bondelag: 

7: Kunnskapsbasert forvaltning:  

Troms bondelag støtter Rovviltnemnda sitt forslag om å bruke midler til forskning og 

formidling av forskningsresultat fremover, men vi presiserer at det ikke bare må formidles 

tall, men også menneskelig aspekt rundt rovdyrproblematikken.  
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Vi mener at det frem til nå har vært et ensidig fokus på å ivareta rovdyra. Det er viktig å 

formidle siden til en dyreeier også. Det gjør noe med dyreeier når han/hun finner dyrene 

lidende eller død, etter rovdyrangrep. Å ha beitedyr som ei næring har også en følelsesmessig 

side. 

 

Vurdering: Forvaltningsplanen er «for beitenæring, rovvilt og samfunn». I Det at den er for 

beitenæring ligger at den er for hver enkelt dyreeier og at den er for velferden til beitedyra. 

Rovviltnemnda er ikke enig i at det frem til nå har vært et ensidig fokus på å ivareta rovdyra. 

Rovviltnemnda har respekt for følelsene til dyreeiere. Rovviltnemnda har også respekt for den 

svært krevende oppgave vi er tildelt ved å skulle ivareta både beitenæring rovvilt og samfunn. 

I forvaltningsplanen ønsker rovviltnemnda å være konstruktive.  

 

Troms Bondelag: 

8: Formidling: 

Troms bondelag er enig i forslaget, men man bør etterstrebe at gårdbrukerne kun trenger å 

forholde seg til en forvalter. Troms bondelag foreslår at den enkelte kommune påtar seg 

denne jobben. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda mener det er mye god kunnskap om rovvilt i kommunene, og 

kommunene gir veiledning til næringene hver dag. Når rovviltnemnda sier at det er nødvendig 

med god kommunikasjon mener vi ikke bare den personlige dialogen, men også at 

informasjonen er lett tilgjengelig for eksempel på nett.   

 

Tana Bondelag: 

Særlig viktig at arbeidet for å bedre påliteligheten i bestandsregistreringene av rovvilt følges 

opp med innsats av ressurser i form av folk og penger til registrering og dokumentasjon. 

I høringsuttalelsen beskrives det at sporing og dokumentasjon av gaupebestanden skal bedres. 

Dette må skje raskt og det må tilføres nye ressurser til dette arbeidet slik at det ikke baseres på 

frivillig arbeide og observasjoner slik som i dag. Den beregnede minimumsbestanden av 

gaupe er i dag på 36 dyr i snitt for perioden 2010-2012. Tilbakemelding fra jegere i Tana som 

på noen jaktdager vinteren 2011 skjøt seks gauper på et lite område, i tillegg ble det skutt en 

gaupe i Altaområdet tilsier at gaupebestanden sannsynligvis er mye høyere enn de tall som 

forvaltningen opererer med. 

 

Vurdering: Et av delmålene i forvaltningsplanen er å arbeide for å bedre påliteligheten i 

bestandsberegningene av rovvilt. Dette mener rovviltnemnda vil være et viktig skritt i retning 

av rovviltnemndas overordnede målsetting. I Finnmark har det i årene 2010, 2011 og 2012 

blitt registrert henholdsvis 6, 6, og 7 familiegrupper. Dette gir et gjennomsnitt på 6,33 

familiegrupper. I region 8 brukes forhåndstallet 6,14 for antall individer per familiegruppe. 

Dette tilsier 38,9 individer i Finnmark.  

 

Finnmark Senterpart: 

Finnmark Senterparti ser mye positivt i høringsutkastet til ny forvaltningsplan for rovvilt i 

region 8, Finnmark Senterparti er glad for at erfaringsbasert kunnskap skal tillegges mer vekt 

fremover, og at det så strekt poengteres viktigheten av tillitt mellom aktører og gode dialoger 

mellom forvaltning, næringer og andre interessenter. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 
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Polmak Flyttsamelag: 

Forvaltningsplanen legger opp til at erfaringsbasert kunnskap skal vektlegges, noe som er 

særlig viktig for å oppnå bedre dialog mellom forvaltning og som igjen vil være grunnlag for 

gjensidig tillitt. I enkelte områder er det allerede engasjert rovviltkontakter som er 

samisktalende og har god lokalkunnskap. Dette har særlig betydning for deler av reindriften i 

våre områder. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering.  

 

Polmak Flyttsamelag: 

Det bør snarest settes i gang organisert registrering av gaupe i Finnmark som ellers i landet.  

 

Vurdering: Verken i Finnmark eller Troms er det organisert registrering av gaupe ved faste 

nettverk bestående av tre kilometer lange løyper, hvor kryssende spor fra gaupe blir registrert 

hver vinter. Derimot utfører nå SNO aktivt søk etter gaupe. Dette er etter rovviltnemndas syn 

ikke tilstrekkelig. Rovviltnemnda vil fortsette å arbeide for bedre bestandsestimater. 

 

Polmak Flyttsamelag: 

Scanlynx- prosjektet har vært positivt for å dokumentere gaupens utbredelse og levesett. 

Prosjektet forebygger konflikt ved at man nå oppnår større forståelse for problematikken med 

rovvilt i beiteområder, og frustrasjonen over økende rovviltbestand. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig i at forskningen har gitt viktig kunnskap. 

 

 

Uttak av rovvilt 
Norske reindriftsamers landsforbund:  

Forutsetninger for effektive uttak er forvansket, både når det gjelder byråkratiet ved 

skadefelling og bruk av snøscooter ved slike uttak. Flere reinbeiteområder har gode erfaringer 

med private fellingslag, håper disse får større aksept i fremtiden. Tålegrensen for rovvilt 

innenfor mange reinbeitedistrikter er overskredet, situasjonen forverres ved at 

rovviltbestandene ligger langt over bestandsmålene. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda arbeider innen gitte rammer. I forvaltningsplan for rovvilt i region 

8, vedtatt 21.9.2007, skrev rovviltnemnda at vi ville jobbe for at det ble mulig og benytte FKT-

midler til avlønning av personell som deltar i skadefellingslag. I dag er det festet i forskrift 

om forvaltning av rovvilt § 9a at kommunalt eller interkommunalt fellingslag kan få 

godtgjøring for den tid som er benyttet til fellingsforsøk. Dette gjennom bruk av FKT-midler. 

Private fellingslag kan fortsatt søke om skadefellingstillatelse, da har de ikke mulighet til å få 

godtgjørelse fra Fylkesmannen, utover dekning av inntil 15 000 kroner for direkte utgifter.     

 

Rovviltnemnda har ikke klart å forvalte jervestammen ned til bestandsmålet. Også 

gaupestammen har de siste årene vært over bestandsmålet, gjennomsnittlig 3,16 

familiegrupper over regionens bestandsmål, tilsvarende 19,4 individer. Når det gjelder bjørn 

er det fortsatt en vei opp til bestandsmålet. Bedre registrering er ett av tiltakene for å nærme 

seg bestandsmålet for bjørn, men rovviltnemnda forventer at den reelle bjørnestammen vil 

måtte økes.  Det inngår i rovviltnemdas hovedmålsetting å forvalte rovviltstammene presist på 

regionens bestandsmål, dette vil derfor ha fokus også fremover. 
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Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark: 

Skadefellingslagene må settes raskere i funksjon når det meldes om rovviltskader på beitende 

dyr. Hver enkelt kommune bør ha egne skadefellingslag, som har spisskompetanse og 

kjennskap til lokale forhold. 

 

Vurdering: Det er fylkesmennene som vurderer i hver enkelt situasjon om det kan gis 

skadefelling. Rovviltnemnda mener også det er viktig med skadefellingspersonell som har 

spisskompetanse og kjennskap til lokale forhold. Rovviltnemnda mener det også er viktig at 

dette skadefellingspersonellet får mange oppdrag og mye erfaring. Det er en av grunnene til 

at nemnda vil stimulere til interkommunale skadefellingslag fremfor kommunale.     

 

Reindriftsforvaltningen Troms: 

Få bestandene ned på fastsatt nivå snarest mulig, ved å effektivisere uttak av rovvilt i B-

områdene og ha snar saksbehandling mht. skadefellinger, også innenfor A-områdene.  

 

Vurdering: Det er i rovviltnemndas overordnede målsetting å forvalte rovviltbestandene 

presist på regionens bestandsmål. Rovviltnemnda arbeider for å effektivisere uttak gjennom 

jakt, og slik regulere bestandene. Rovviltnemnda tildeler fylkesmennene kvote for 

skadefelling, fylkesmennene har ikke anledning til å gi skadefellingstillatelse for å regulere 

bestanden. Imidlertid skal resterende lisensfellingskvote tas ut for bjørn og jerv. Ved uttak av 

jerv etter lisensfellingsperioden og ved uttak av bjørn på vårsnø, er det Direktoratet for 

naturforvaltning som har myndighet.   

 

Gratangen kommune: 

Kvote- og lisensjakt må ikke være til hinder for skadefelling når det blir gitt. Skadedyr 

i B- områder skal tas ut så rask og effektivt som mulig, og hvor miljøforvaltningen styrer 

uttaket både faglig og økonomisk. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig. 

 

Porsanger kommune: 

Etter tilbakemeldinger fra aktører i beitenæringa virker det som at skadefelling av spesielt 

gaupe og jerv i B – områdene er vanskelig å få gjennomslag for. De har sine mistanker om at 

dette er på grunn av Scandlynx prosjektet som gjennomføres i store deler av kommunen. 

 

Vurdering: Det er ingen føringer på at merkede gauper skal være «mer fredet» enn andre 

gauper. At en gaupe er merket kan bidra til at det finnes flere kadaver som denne har 

etterlatt, det kan bidra til at vilkårene for å gi skadefelling innfris.  

 

 

NJFF Troms 

8.1 Referansegruppas anmodning ovenfor rovviltnemnda 

Det er i A-områdene at bestandsmålene skal nås og opprettholdes. I B-områdene skal det være 

null toleranse for rovdyr, med betydning at rovdyrene ikke skal få være så lenge i sonen (B) at 

de etablerer seg fast, og i verste fall yngler. 

 

NJFF Troms Må bare understreke viktigheten av dette da vi bor i ett fylke med viktige 

beitenærings-interesser. 
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Vurdering: Rovviltnemnda mener dette er svært viktig, derfor har vi grundig beskrevet hva vi 

mener om dette under «Rovviltnemndas presiseringer til referansegruppas anmodning, 

kapittel 8.2». 

 

Porsanger kommune: 

I B – områdene er det beitedyr som har prioritet etter forvaltningsplanen. Porsanger kommune 

vil bemerke at det må bli enklere å få skadefelling på rovdyr i disse områdene. Dette 

begrunnes med at det ikke skal være ynglinger i B – områder. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda fatter kvote for skadefelling, den faglige vurderingen opp mot bl.a. 

rovviltforskriften og naturmangfoldloven i hvert enkelt skadetilfelle er det fylkesmennene som 

gjør.  

 

Porsanger kommune: 

Det bør bli en bedre oppfølging av den aktuelle bestanden i A – områdene. Når 

bestandsmålene er nådd må det iverksettes tiltak for å holde antall ynglinger etter det som er 

bestemt i forvaltningsplanen. 

 

Vurdering: Det er i rovviltnemndas hovedmålsetting at rovviltbestandene skal forvaltes 

presist på regionens bestandsmål. 

 

NJFF Troms 

Oppbygging av regionale skadefellingslag 

Viktig at lokale jegere inngår i regionale/kommunale skadefellingslag, og at de får de 

ressurser og den opplæring de trenger for å kunne gjennomføre skadefellingsoppdrag effektivt 

og i minst mulig konflikt med andre interesser, så som jakt, friluftsliv, reindrift, og 

allmennhetens oppfatning av etikk og moral. 

 

Vurdering: Rovviltnemndas er enig. 

 

NJFF Troms 

NJFF Troms som organisasjon «forvalter» store deler av jegerstanden i fylket også 

spesialister innen jakt/ fangst stor-rovvilt. Vi ser for oss en større rolle innen ressursbruk for å 

bygge opp kompetanse regionale/ interkommunale skadefellings-lag da vi har 

spisskompetanse på instruktørhold. 

 

NJFF Troms sine stor-rovvilt-jakt-/fangst-prosjekt for å bygge opp kompetanse bl.a. innen 

beitenæringene har vært ett særdeles effektivt tiltak for å få ned rovvilt-bestander i 

konfliktområder, vi ser med velvilje på ett fortsatt positivt samarbeid opp mot Fylkesmannen i 

Troms(/Finnmark) og rovviltnemda i region 8. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har de siste årene utviklet et godt samarbeid med NJFF, dette 

ønsker vi å videreutvikle.  

 

Mattilsynet: 

Særlige skadegjørere i beiteområder må kunne tas ut også innen A-områder. Spesielt i de 

tilfelle hvor dyreeier verken har alternativer til bruk av utmarksbeiter eller alternative 

utmarksbeiter.  
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Når bestandsmålet er nådd innen A-områder, må hensynet til beitedyra vektlegges. Ikke bare 

ved uttak av særlige skadegjørere, men også gjennom reduksjon av det totale rovvilttrykket. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig. Når bestandsmålet er nådd gis det kvoter for 

lisensfelling/kvotejakt også i A-områdene. Fylkesmannen vurderer skadefelling i den enkelte 

situasjon.  

 

Mattilsynet: 

Begrepet «etisk jakt» må klargjøres. Regionkontoret anser her at dyrevelferdslovens krav skal 

legges til grunn for hvordan «etisk jakt» skal defineres. 

Vurdering: Referansegruppa har i sin anmodning til rovviltnemnda brukt ordene «uetiske 

metoder» og da i en setting der en ønsker å minimalisere slike metoder som felling fra 

helikopter og hiuttak av jerv. Hele referansegruppa har gått god for det som står i 

referansegruppas anmodning. Rovviltnemnda kan ikke legge i dette, verken mer eller mindre 

enn det som står skrevet. 

 

Mattilsynet: 

Regionkontoret slutter seg til referansegruppas vurdering av at uttak av rovdyr ikke har vært 

effektivt nok. 

 

Regionkontoret slutter seg til referansegruppas anmodning om at fylkesmannen bruker SNO 

til uttak av skadedyr. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Mattilsynet: 

9.3.2 Uttak av rovvilt, restkvoter skal tas ut, andre avsnitt:  

Vedtaksmyndighetens behandling av ekstraordinære uttak bør legges til Rovviltnemnda. 

Fylkesmannen har ansvar for at bestandsmålene nås og holdes vedlike. Det vil gi en smidigere 

og raskere behandling.  

 

Vurdering: Om rovviltnemda skulle ha vedtaksmyndighet ved ekstraordinære uttak, ville det 

kreve endringer i lov/forskrift. Per i dag er det fylkesmennene og Direktoratet for 

naturforvaltning som har fagkompetanse, og også myndighet på ekstraordinære uttak. 

Rovviltnemnda vil ikke gå inn for å endre dette.  

 

Gratangen kommune: 

Støtter samordningen av økonomiske virkemidler. Dagsatsen til skadefellingslag må økes. 

Dette for å gi jegere muligheter for fri fra annen jobb uten økonomisk tap. 

Skadefellingslagene må gis faglig opplæring for å kunne utøve en raks og effektiv jakt. 

 

Vurdering: I Brev av 15. september 2011 om endringer i rovviltforskriften – godgjøring ved 

forsøk på skadefelling har Miljøverndepartementet fastsatt en døgnsats på 1 400,- per døgn 

per deltaker. Dette vil rovviltnemnda forholde seg til. Rovviltnemnda er enig i at det er viktig 

med faglig opplæring av skadefellingspersonell. Dette ønsker rovviltnemnda å stimulere til 

gjennom bruk av FKT-midler. 

 

Gratangen kommune: 

Skadedyr av ulv og bjørn som kommer inn i B-områdene skal tas ut effektiv og raskt. 
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Ansvaret for uttaket bør legges til Fylkesmannen, SNO og rovviltnemnda å forvalte. Lokale 

jegere bør delta i jaktlaget. Ulv og Bjørn er svært sjeldne i vårt område, og de lokale 

skadefellingslagene som blir opprett har liten eller ingen kompetanse for slik jakt. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda regner med enkelte kommunale/interkommunale skadefellingslag 

vil besitte betydelig kompetanse også på bjørn og ulv. Det er naturlig at personell med 

nødvendig kompetanse vil kunne bistå andre skadefellingslag. 

 

Finnmark Bondelag: 

Finnmark Bondelag støtter forslaget fra Rovviltnemnda om at det for B-områdene må være 

null toleranse for tilstedeværelse av rovdyr, for å sikre beitedyra. Med dette forstår vi at 

beitedyr skal gis absolutte prioritet i B-områdene. Dette innebærer at rovdyr i B-områdene 

skal tas ut uten ugrunnet opphold innenfor ordinær jakttid. Utenfor jakttida forventer vi skal 

alle mulige ressurser settes inn for å ta ut rovvilt som antas å ha forvoldt skade. 

 

Vurdering: Rovviltnemda har ikke fremmet noe forslag ang. toleranse for rovvilt i B-

områdene. Rovviltnemnda har i kap. 8.2., rovviltnemndas presiseringer til referansegruppas 

anmodning utdypet sin forståelse av rovviltforliket 2011 punkt 2.2.19 siste punktum, som sier 

at «Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder 

for husdyr og kalvingsområde for tamrein» opp mot forlikets punkt 2.1.3. tredje avsnitt, som 

sier at «Det påhviler Miljøverndepartementet et særskilt ansvar å følge opp at vedtak gjort av 

rovviltnemndene er innenfor internasjonale forpliktelser».  

 

Finnmark Bondelag: 

Finner det uheldig at rovviltnemnda på s. 54 i forvaltningsplanen sier at det er nulltoleranse 

for rovdyr i beiteområdene. På s. 65 oppfatter vi at rovviltnemnda går tilbake på sitt 

standpunkt når de understreker at rovdyrets tilstedeværelse i et område i seg selv ikke er 

tilstrekkelig grunnlag for tillatelse til uttak. Finnmark Bondelag mener at nemnda i denne 

saken ikke er entydig, og vi ber nemnda om å rette opp dette. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har ikke skrevet at det er nulltoleranse for rovdyr i beiteområdene. 

Rovviltnemnda har brukt enogenhalv side i forvaltningsplanen til å utdype presist hva 

rovviltnemnda mener om dette. At tilstedeværelse av rovvilt i et område ikke i seg selv ikke er 

tilstrekkelig grunnlag for tillatelse til uttak, går frem av naturmangfoldloven og 

rovviltforskriften.      

 

Finnmark Bondelag: 

Foreslår at skadefellingslag oppnevnt av næring gis mulighet til samme kostnadsdekning og 

avlønning som interkommunale skadefellingslag. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar forslaget til orientering, men det er ikke rovviltnemnda som 

avgjør dette. Miljøverndepartementet har i forskrift om forvaltning av rovvilt § 9a sakt at det 

er kommunalt/interkommunalt oppnevnte fellingslag som kan motta godtgjøring. 

 

Finnmark sau og geit: 

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag: 

Det argumenteres for at det i prioriterte beiteområder for sau må kunne gis skadefelling i 

forkant av beiteslipp. 
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Vurdering: I forkant av beiteslipp er det Direktoratet for naturforvaltning eller den det 

bemyndiger som kan gi skadefellingstillatelse. Dette gjøres etter en vurdering, blant annet 

med bakgrunn i potensialet for fremtidig skade. 

 

Finnmark Sau og Geit: 

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag: 

Det argumenteres for at når det er gitt fellingstillatelse, så kan en ikke samtidig vise til 

viltloven. Da må uortodokse metoder som virker kunne tas i bruk for å gjøre uttaket så raskt, 

effektivt og målrettet som mulig. Uttak må foretas av SNO, kommunale eller interkommunale 

fellingslag eller av fellingslag med utspring fra næringen. Lønn må være lik for kommunalt, 

interkommunalt fellingslag og for fellingslag med utspring i næringen. 

 

Vurdering: Ved skadefelling er det ønskelig at uttaket skal gjøres så raskt og effektivt som 

mulig. Av den grunn gis det ofte unntak fra for eksempel viltloven. I dag foretas uttak både av 

SNO, kommunale/interkommunale skadefellingslag og fra skadefellingslag med utspring fra 

næringen. Godtgjøring gis bare til kommunale/interkommunale lag. Personell fra næringen 

vil selvfølgelig inngå også i kommunale/interkommunale skadefellingslag. 

 

Finnmark Sau og Geit: 

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag: 

Kvoter for ulv, bjørn, gaupe og jerv som ikke tas ut ved ordinær jakt, må tas ut av SNO ved 

ekstraordinære uttak.  

 

Vurdering: Jf. rovviltforliket punkt 2.2.4 skal miljøforvaltningen så langt det er mulig sørge 

for at resterende lisensfellingskvote tas ut. Gaupe er det kvotejakt på, det er ikke slik at 

miljøforvaltningen skal sørge for at resterende kvote for gaupe skal tas ut, rovviltnemnda vil 

imidlertid arbeide for at det blir slik. Dette har rovviltnemnda presisert under kap. 10.4. i 

forvaltningsplanen. 

 

Finnmark Sau og Geit: 

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag: 

Ved hiuttak av jerv, argumenteres det for at uttaket kun skal telle voksne dyr. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig i at det bør gå bedre frem av data som presenteres hva som 

er valper.  

 

Troms Bondelag: 

Troms bondelag mener at tiltak for å beholde B-områdene til fordel for beitedyr er ikke 

tilstrekkelig. Man klarer ikke overholde uttakene effektive nok, man erfarer treg forvaltning 

og mye byråkrati. Vi mener det må på plass et smidigere system til uttak, oppegående 

fellingslag er en del av dette.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig i at mye kan bli bedre. Rovviltnemnda mener 

kommunale/interkommunale skadefellingslag er et viktig skritt i riktig retning. 

 

Troms Bondelag: 

Troms bondelag støtter referansegruppa om at det skal være nulltoleranse for rovdyr i B-

sonen og at rovviltbestandene skal forvaltes så nært inntil bestandsmålet som mulig. Samtidig 

registrerer vi at bestandsmålet de siste årene alltid har vært overskredet. Vi mener at det er, og 

vil fortsatt være, en stor utfordring å beholde bestanden ned mot og på bestandsmålet.  
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Troms bondelag mener at skadefelling og lisensjakt må likestilles i Troms. Erfaringer viser at 

lisensjakt nærmest er umulig her. Vi mener at den er sporadisk, ineffektiv og uforutsigbar. 

Et av de tiltakene som vil avhjelpe, er bortfall av grunneierrettigheten under lisensjakt. 

Troms bondelag mener at man skal gå bort fra ordet jakt, og kalle det uttak. Man høster ikke 

av rovdyrene, men målet er å holde antall rovdyr i balanse og på bestandsmål. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har ikke lyktes å forvalte bestanden av gaupe og jerv ned til 

bestandsmålet. For bjørn har nemndas så langt ikke lyktes med å forvalte bestanden opp til 

bestandsmålet. Rovviltnemnda forholder seg til gitte rammer. Innenfor disse rammene kan 

rovviltnemnda stimulere til tiltak som effektiviserer ordinær jakt, for eksempel gjennom å øke 

interesse for og kompetanse om rovviltjakt. Rovviltnemnda støtter opp om avklaring av 

grunneierrettigheter for lettere tilgang til rovviltjakt.  Rovviltnemnda vil presisere at det både 

i Stortingsmelding nr. 15 (Rovvilt i norsk natur) og i forskrift om forvaltning av rovvilt, 

forutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak skjer gjennom ordinær, frivillig jakt/felling. 

 

Nordre Varanger bondelag: 

Nordre Varanger bondelag er samstemte i at rovviltforvaltningen er feilslått. 

Det fastsatte bestandsmål må nås, alt utover dette må effektivt tas ut. 

 

Vurdering: Det inngår i forvaltningsplanens overordnede målsetting å forvalte 

rovviltbestandene presist på regionens bestandsmål.  

 

Nordre Varanger bondelag: 

Midler til effektivt uttak bør økes betraktelig. I denne sammenheng nevnes bruk av helikopter, 

hiuttak samt premiering av fellinger på ordinær lisensjakt. Skuddpremie nevnes også som et 

alternativ. Det bør åpnes for et mer effektivt uttak av jerv på senvinter/vår. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda prioriterer hvert år en stor del av FKT-potten til tiltak for å øke 

effektiviteten ved skadefelling. Uttak ved helikopter og hiuttak gjøres av SNO. Det er ikke 

tillatt med skuddpremie på dyr som det ikke er ordinær jakt på. Både jerv/bjørn/ulv og gaupe 

er under henholdsvis lisens- og kvote fellingsregimet og det er derfor ikke tillatt med 

skuddpremie på disse artene.   

 

Nordre Varanger bondelag: 

Regionale jaktlag foretrekkes framfor kommunale, dette for på best mulig måte å dra nytte av 

eksisterende kompetanse på området. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har tiltro til at kommunale/interkommunale skadefellingslag skal 

kunne innhente den beste kompetansen i form av å bruke personressurser som finnes i 

regionen. 

 

Tana Bondelag: 

jakt på rovdyr for å få rovdyrbestanden ned til bestandsmålene kan ikke basere seg 

på kvote- og lisensjakt. Dette er prøvd over flere år i Finnmark uten at roviltbestanden er 

kommet ned på vedtatt bestandsmål. Årsaken til dette er at antall jegere er for lite i forhold til 

det areal det skal jaktes på, i tillegg til lys og klimaforhold. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda forholder seg til de rammer den er gitt, innenfor disse rammene 

jobber vi for å rekruttere flere rovviltjegere og for å bruke de som allerede har god 
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kompetanse innen rovviltjakt til å lære opp flere. Rovviltnemnda jobber også for at det på sikt 

skal bli endringer i noen av de rammer vi har å forholde oss til. For eksempel jobber 

rovviltnemnda for lengre jaktsesong for gaupe, og for endret regelverk for bruk av 

kamera/elektronisk overvåking ved båsfangst.  

 

Reinbeitedistrikt 9: 

Polmak Flyttsamelag: 

Reindriften må uttrykke bekymring for at forutsetningene for effektive uttak ikke er forbedret. 

Det gjelder forenkling av byråkrati ved skadefelling og bruk av snøscooter under slik uttak. 

 

 

 

Vurdering: Rovviltnemda mener forutsetningene for effektive uttak er i en forbedringsfase. 

Rovviltnemnda har skrevet i kap. 10.7 at vi vil jobbe for å endre regelverket for motorferdsel i 

fiorbindelse med fellingsoppdrag. Ved vurdering av skadefelling er det mange 

hensyn/vurderinger som i følge gjeldende regelverk må tas. Det er viktig å skille mellom sen 

tillatelse til skadefelling som følge av sen saksbehandling og sen tillatelse/ingen tillatelse til 

skadefelling som følge av at forvaltningen ikke har tilgang på dokumentasjon som gir 

grunnlag for skadefellingstillatelse når en søknad kommer inn. Rovviltnemnda er av den 

oppfatning at skadefellingstillatelser oftest kommer svært raskt, ofte i løpet av noen timer, når 

dokumentasjonsgrunnlaget er klart.   

 

Reinbeitedistrikt 9: 

Polmak Flyttsamelag: 

Reindriften i deler av våre områder har gode erfaringer med private fellingslag og håper disse 

får en bedre aksept i fremtiden. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Hjerttind/Fagerfjell/Altevatn reinbeitedistrikt: 

I dag opplever vi at rovviltnivået minst er på det dobbelte av de fastsatte mål, de fastsatte 

uttakskvotene årlig ikke blir innfridd, vansker med å få fellingstillatelser for å få tatt ut 

skadedyr, og en forvaltning som virker å ha fjernet seg fra de oppgavene de er satt til å gjøre. 

 

Rovviltantallet må snarest bringes ned til de fastsatte mål. Dette er ett statlig ansvar å forvalte 

ihht de føringene som er satt. Dagens forvaltning oppfyller ikke Stortingets intensjoner, og 

ingen av konvensjonene som omhandler urfolk. Til å nå dette målet, må alle tilgjengelige 

midler kunne settes inn, egne uttakskorps og mere bruk av blant annet helikopter. 

 

Vurdering: Rovviltnemndas overordnede målsetting er å forvalte gaupe, jerv, bjørn og ulv 

presist på regionens bestandsmål. Samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre 

samfunnsinteresser ivaretas på best mulig måte. Gjennom forvaltningsplanen viser 

rovviltnemnda hvordan vi vil jobbe for å nå dette målet. 

 

Målselv Beitelag: 

9.3.2. Uttak av rovvilt, side 64. Generelt, synes vi det er uoversiktlig i hvem som bemynder 

uttak av rovvilt. Vi nevner kvoter – lisens – ekstraordinære uttak – skadefelling. Det burde gå 

an å få til ett enklere system, f.eks. ett forvaltningsorgan (rovviltnemnda). 
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Vurdering: Rovviltnemnda har stor forståelse for at det er vanskelig å holde oversikt over alle 

aktørene i rovviltforvaltningen. Dette gjør at rovviltnemnda må være svært tydelig på sin 

rolle, samtidig som vi må bidra til å formilde også vedtak som andre forvaltningsorgan gjør. 

 

Målselv Beitelag: 

10.4. Uttak av gaupe som ikke blir tatt ut i ordinær jakt, side76. Målselv Beitelag er enige i att 

det bør tillegge SNO, å være ansvarlige for eventuelle ekstraordinære uttak på gaupe. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Indre Kåfjord Sankelag og Manndalen Sausankelag: 

Direkte uttak av skadedyr er det beste og nærmeste eneste virkemidlet som har positiv effekt 

på kort- og langsikt. 

 

Vurdering: Derfor ønsker rovviltnemnda å forvalte rovviltbestandene presist på regionens 

bestandsmål. På lang sikt skal det være rovviltbestander tilsvarende bestandsmålene i 

regionen, da må en ha en forvaltning som på best mulig måte ivaretar hensynet til 

næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser.  

 

Indre Kåfjord Sankerlag og Manndalen Sausankerlag: 

Det er per i dag, og eventuelt etter denne høringsendringen, store regionale områder for 

kvoter/uttak av gaupe som baserer seg på inndeling i fylkesgrenser og A- og B områder. 

Vi mener Rovviltnemnda må gå inn med flere og tydelige geografiske styringer for direkte 

uttak av bestanden for å få en mer balansert bestand. Kun å se på fylkesgrenser og antall 

ynglinger blir feil. Det har tradisjonelt sett blitt tatt ut gaupe i de områdene som er enklest 

fysisk og byråkratisk å jakte i, og ikke der behovet har vært størst. Dere sitter på mye god 

informasjon og kunnskap om gaupas vandringsmønster fra ScanLynx prosjektet. Om det for 

eksempel blir skutt fire gauper i Sør-Troms og ingen i nord så vil det ikke ha noe og si på 

tapstall i vårt område. Det vil heller ha motsatt effekt da det er mindre gaupe der sør som 

gjerne blir kompensert med mere gaupe i våre områder for å nå de såkalte 

bestandsmål. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er klar over denne problemstillingen. Når det gjelder gaupe har 

det vært utfordrende å få fylt kvotene, derfor har rovviltnemnda ønsket å holde alle B-

områder åpne for gaupejakt. I A-områdene hadde alternativet vært å ikke ha jakt i deler av A-

området. En inndeling i flere fellingsområder vil gi svært små kvoter i hvert område. En 

fordel med dette kan være at kompetente og interesserte gaupejeger da flytter til jaktområder 

hvor det fortsatt er kvote, og slik bidrar til å fordele jaktrykket i regionen. På sikt håper 

rovviltnemnda at vi i større grad klarer å detaljstyre hvor uttak av gaupe skal skje.   

 

Vadsø Beitelag: 

Vil ordinær frivillig jakt noen gang kunne få bukt med rovdyrene? Vadsø Beitelag er av den 

oppfatning av at ordinær jakt ikke er tilstrekkelig til å holde jerve stammen nede, jakta er 

ressurskrevende både økonomisk og tidsmessig, i tillegg har vi klimatiske utfordringer med 

en slik jakt. Siden mesteparten av den ordinære jervejakta foregår i mørketiden bør 

lysforsterkende siktemidler tillates under åtejakt. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda vil presisere at det både i Stortingsmelding nr. 15 (Rovvilt i norsk 

natur) og i forskrift om forvaltning av rovvilt, forutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak 
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skjer gjennom ordinær, frivillig jakt/felling. Rovviltnemnda ønsker hele tiden å se på tiltak 

som kan effektivisere slik jakt/felling, vi tar med oss innspillet om lysforsterkende siktemidler. 

Rovviltnemnda skriver i Forvaltningsplanen: 

10.9 Tiltak for å effektivisere kvotejakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt 

Rovviltnemnda vil fortløpende se på om det er mulig å jobbe for endringer i lovverket som 

kan effektivisere kvotejakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt. Slike endinger vil 

rovviltnemnda vurdere både etisk, dyrevelferdsmessig og med tanke på god jaktmoral og 

sikkerhet. Bruk av lysforsterkende siktemidler er et eksempel på et potensielt hjelpemiddel 

rovviltnemnda vil se nærmere på.    

 

Vadsø Beitelag: 

Når det gjelder debatten om ulønnet jakt mener Vadsø Beitelag en bør tenke på skuddpremie 

for å belønne det faktiske uttaket og ikke forsøket. 

 

Vurdering: Det er ikke tillatt med skuddpremie på dyr som det ikke er ordinær jakt på. Både 

jerv/bjørn/ulv og gaupe er under henholdsvis lisens- og kvote fellingsregimet og det er derfor 

ikke tillatt med skuddpremie på disse artene. 

 

Vadsø Beitelag: 

Skal SNO bli et eget rovdyrpoliti? Vadsø Beitelag mener at næringa bør slippe til på SNO 

skadefellingsvilkår. F.eks. beitelag og sidaer. Videre mener vi at beitelag og sidaer bør få 

delta i sporing og kartlegging i deres beiteområder. 

 

Vurdering: SNO utfører oppdrag etter instruks fra Direktoratet for naturforvaltning. SNO 

skal ha en nær dialog med næringen. Mange rovviltkontakter har forankring i beitenæringen. 

 

Vadsø Beitelag: 

Beitelag og sidaer bør kunne tilrettelegge for ordinær jakt og skadefellingsuttak i sine 

beiteområder. Skadefellingslag utgått fra næringen bør likestilles økonomisk med regionale 

jaktlag. Videre bør spesialist opplæring for skadedyr felling, sporing og kartlegging tilbys 

næringen. 

 

Rovviltnemnda mener også det er viktig med skadefellingspersonell som har spisskompetanse 

og kjennskap til lokale forhold. Rovviltnemnda mener det også er viktig at dette 

skadefellingspersonellet får mange oppdrag og mye erfaring. Det er en av grunnene til at 

nemnda vil stimulere til interkommunale skadefellingslag fremfor kommunale. Jf. 

rovviltforskriften § 9a er det bare mulig å gi godgjøring til kommunale/interkommunale 

skadefellingslag. Personell på kommunale/interkommunale fellingslag vil videreutdannes 

gjennom kurs/spesialistopplæring.    

 

Finnmark Senterparti: 

Vi er fornøyd med at det sies tydelig at man skal ha en forvaltning så nær bestandsmål som 

mulig, noe så åpner for effektivt og raskt uttak der bestanden overstiger bestandsmålet. 

 

Vurdering: Dette går frem av rovviltforliket, og det er en av rovviltnemndas viktigste 

oppgaver. 

 

Finnmark Senterparti: 
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Forutsetningene for effektive uttak er heller ikke er blitt bedre når det gjelder bl.a tillatelse til 

bruk av motorisert ferdsel og et litt tungrodd byråkrati for effektive skadefellinger. Det er 

heller ikke oppnådd god nok aksept for private fellingslag. 

 

Vurdering: Rovviltnemda mener forutsetningene for effektive uttak er i en forbedringsfase. 

Rovviltnemnda har skrevet i kap. 10.7 at vi vil jobbe for å endre regelverket for motorferdsel i 

forbindelse med fellingsoppdrag. Ved vurdering av skadefelling er det mange 

hensyn/vurderinger som i følge gjeldende regelverk må tas. Det er viktig å skille mellom sen 

tillatelse til skadefelling som følge av sen saksbehandling og sen tillatelse/ingen tillatelse til 

skadefelling som følge av at forvaltningen ikke har tilgang på dokumentasjon som gir 

grunnlag for skadefellingstillatelse når en søknad kommer inn. Rovviltnemnda er av den 

oppfatning at skadefellingstillatelser oftest kommer svært raskt, ofte i løpet av noen timer, når 

dokumentasjonsgrunnlaget er klart. I dag foretas uttak både av SNO, 

kommunale/interkommunale skadefellingslag og fra skadefellingslag med utspring fra 

næringen. Godtgjøring gis bare til kommunale/interkommunale lag. Personell fra næringen 

vil selvfølgelig inngå også i kommunale/interkommunale skadefellingslag. 

  

 

 

Tap til rovvilt 
Norske reindriftsamers landsforbund:  

Rovvilt har ført til store tap for reindriften uten at tapene har blitt kompensert fullt ut. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda skriver i forvaltningsplanen om «utredning – erstatningsordning 

for tamrein» at Rovviltnemnda har tiltro til at utvalgets forslag vil gi en mer rettferdig 

ordning, og slutter seg til utredningen.  

 

Reindriftsforvaltningen Troms: 

Begrense tapene der det er mulig, bl.a. ved effektiv disponering av FKT-midler. Større grad 

av erstatning der det ikke er mulig å begrense tapene. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda prøver å disponere FKT-midlene så målrettet som mulig. 

Rovviltnemnda skriver i forvaltningsplanen om «utredning – erstatningsordning for tamrein» 

Rovviltnemnda har tiltro til at utvalgets forslag vil gi en mer rettferdig ordning, og slutter seg 

til utredningen.  

 

Målselv Beitelag: 

Alt tap på beite i region 8 ut over normaltap må erstattes.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda skriver i forvaltningsplanen at vi slutter oss til konklusjonen i 

«innstilling fra ekspertutvalg vedrørendeendringer i erstatningsordningen for rovviltskade på 

husdyr. 

 

Mattilsynet: 

Regionkontoret understreker at direkte og indirekte skader på tamme dyr i utmarksbeite som 

følge av predasjon, er den største enkeltårsak til dyrelidelse på beite i Troms og en vesentlig 

enkeltårsak til dyrs lidelse i Finnmark. 

 



45 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering, og setter følgende inn i forvaltningsplanen 

(i overenstemmelse med mattilsynets representant på rovviltnemndsmøtet den 22.5.2013): 

Regionkontoret understreker at direkte og indirekte skader på tamme dyr i utmarksbeite 

som følge av predasjon, er en vesentlig årsak til dyrelidelse på beite i Troms og Finnmark. 

 

Mattilsynet: 

Varslingsplikten etter dyrevelferdsloven § 3 må etter vår vurdering også gjelde for personer 

ansatt i forvaltningen. Melding til Mattilsynet bør derfor gå ut i samme øyeblikk som 

miljømyndighetene får kjennskap til at en rovdyrsituasjon er under oppseiling i et område. 

 

Vurdering: Rovviltnemda tar er enige. Og skriver følgende i Forvaltningsplanen: 

Varslingsplikten etter dyrevelferdsloven § 3 må etter vår vurdering også gjelde for personer 

ansatt i forvaltningen. Melding til Mattilsynet bør derfor gå ut i samme øyeblikk som 

miljømyndighetene får kjennskap til at en rovdyrsituasjon er under oppseiling i et område. 

 

Mattilsynet: 

Regionkontoret har merket seg det vedtak som er fattet av LMD når det gjelder uttak av 

eventuelle streifdyr av ulv i Finnmark. Forvaltningsplanen bør ta inn disse føringene og 

skissere en «beredskap» i forhold til de situasjoner som kan oppstå hvor ulv kan bli værende i 

inntil flere uker i sentrale beiteområder for rein i påvente av avklaring av dyrets verdi. 

 

Vurdering: En slik beredskap finnes. Dette gjennom «Felles retningslinjer for forvaltning av 

genetisk verdifulle individer i den skandinaviske ulvepopulasjonen» Her går det blant annet 

frem at: «I de tilfeller genetisk verdifulle individer registreres i Norge men der kriteriene e for 

felling er tilstede, skal svenske myndigheter kontaktes for å vurdere muligheten for å flytte 

individet til Sverige som et alternativ til felling. Rovviltnemnda vil henvise til disse 

retningslinjene i forvaltningsplanen. 

 

Nordre Varanger bondelag: 

Når det gjelder erstatning for tap av beitedyr til fredet rovvilt, MÅ det innføres en ordning slik 

at alt tap utover normaltap dekkes uten avkortninger. I denne sammenheng presiseres det at 

rødrev og havørn ikke oppfattes som et problem for beitenæringa. Historisk sett så har tap av 

beitedyr til disse dyreslag inngått i normaltapet. Samme gjelder tap av beitedyr til hunder, 

dette anses heller ikke som et stort problem og historisk har dette også inngått i normaltapet. 

Fokuset bør i all hovedsak rettes mot de store rovdyr. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har i forvaltningsplanen sluttet seg til konklusjonen fra 

ekspertutvalg vedrørende endringer i erstatningsordningen for rovviltskade på husdyr. For 

fremtiden anbefaler utvalget nærmere utredning av to mulige modeller: en modell som 

innebærer en geografisk differensiert erstatning, og en som innebærer erstatning for alt tap 

på beite. Rovviltnemnda vil vente på disse utredningene før vi tar standpunkt. Rovviltnemnda 

tar Nordre Varanger bondelags syn til orientering.  

 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik: 

Polmak Flyttsamelag: 

Vil trekke frem problemstillingen med at grunnlaget for å få erstatninger er at en får 

dokumentert rovdyrtap. Dette må gjøres ved at rovdyrdrept rein må fraktes inn til SNO for 

stadfestelse. Det betyr at ett rovdyr da vil ta en ny rein da det som allerede er tatt er fraktet 

bort. I så henseende virker denne regelen på tvers av rovdyrenes levemåte og vil være negativt 

for næringen. Forvaltningen må her se på hvordan en skal få dokumentert dette uten å måtte 
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handle på en slik måte at flere rein blir tatt mens en venter på vurderingen fra SNO. Vi har 

forståelse at regelen er der for å unngå svindel, men den er i forvaltningsmessig naturstridig 

mot levemåten til rovdyrene omhandlet i denne planen. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er klar over denne problemstillingen. En prosjektgruppe ledet av 

Direktoratet for naturforvaltning sluttførte 15. april 2011 en «Utredning – erstatning for 

tamrein» Prosjektgruppa foreslår at dagens erstatningsordning endres til en ny 

kunnskapsbasert erstatningsordning basert på rovviltfaglige og reindriftsfaglige 

beregningsmodeller. Rovviltnemnda vil slutte seg til denne utredningen.  

 

Polmak Flyttsamelag: 

BJSS/PFL vil trekke frem problemstillingen omkring den psykiske belastningen et høyt 

rovviltpress kan medføre for næringens utøvere, både med å finne skadde og drepte dyr, 

merarbeid, frykt og uforutsigbarhet. I media trekkes det ofte frem at reindriften fører 

unormale høye tap for å oppnå erstatning, dette er en belastning på reineierne og for deres 

omdømme.. En problemstilling vi i organisasjonene har jobbet med over lang tid, og har et 

eget prosjekt kalt «Reindriftens hverdag», som tar for seg nettopp også disse 

problemstillinger. Et prosjekt som også rovviltnemda kan ta lære av, da vi mener dette har 

rotfeste med en forutsigbar forvaltning av rovvilt, slik at vi fra reindriften opplever næringen 

vår som en trygg og forutsigbar arbeidsplass, og ikke et sted hvor det gjennom alle 8 årstidene 

kun er snakk om en daglig kamp med rovdyrene i region 8. 

 

Vurdering: Prosjektet ”Reindriftens hverdag” har sin bakgrunn i at økt press på 

reinbeitearealer, store tap av tamrein til rovvilt, fordommer mot reindriftsnæringen og 

konflikter i tilknytning til reindriftens rettsgrunnlag har bidratt til negativ innvirkning på 

enkelte reindriftsutøveres psykiske helse. I den forbindelse har NRL og Samisk nasjonalt 

kompetansesenter for psykisk helsevern inngått en samarbeidsavtale om å gjennomføre et 

forskningsprosjekt om belastningsfaktorer som kan påvirke psykisk helse hos reindriftsutøvere 

i Norge (Regjeringen.no). Rovviltnemnda henviser til prosjektet «Reindriftens hverdag» i 

forvaltningsplanen. 

 

 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik: 

Når det gjelder jerv, ørn og gaupe er dette ett økende problem for reindriften i Sør-Varanger. I 

vårt distrikt har vi A-området for bjørn og dermed vil de andre rovdyrene komme på toppen 

av dette. Det er med bekymring vi ser på rovdyrtrykket i vårt distrikt og det er en direkte 

trussel mot vår drift dersom dette ikke kommer under kontroll. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik: 

Vårt distrikt grenser til Finland og Russland og i de samtaler vi har hatt med forvaltningen av 

rovdyr så er ikke dette vektlagt betydning i forhold til bjørnestammen i Pasvik. Det er med 

stor forundring distriktet har registrert at forvaltningen er av den oppfatningen at rovdyr ikke 

krysser riksgrenser. Distriktet mener at en må ta med i vurderingen betydningen av den korte 

avstand mellom landene. Dette begrunnes med at ett rovdyr kan krysse riksgrensen og dermed 

gjelder ikke rovdyr tatt rein/husdyr på begge sider av grensen. Dette blir regnet som ett nytt 

tap hver gang denne krysser riksgrensen. I disse tilfellene må det være ett samarbeid hvorpå 

slikt blir en del av vurderingen ved spørsmål om uttak av problem individ. 
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Vurdering: Rovviltnemnda skriver i forvaltningsplanen: «De rovviltartene som finnes i Norge 

er i større og mindre grad felles bestander med våre naboland, Sverige, Finland og Russland. 

Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning for den norske 

rovviltforvaltningen». Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkningsdata og 

bestandstall på gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge. I forvaltningen av rovvilt er det 

bestandstallene fra Rovdata som brukes. Rovdata arbeider for å samordne 

overvåkningsmetoder med Sverige, Finland samt. Kolahalvøya og Karelen i Russland. 

Forvaltningen har samarbeid over grensene, f. eks. gjennom «Work shop on brown bear 

research, monitoring and managment in the Pasvik-Inari area and North Calotte area”.  

 

Norske beitedyr tatt av rovvilt, erstattes på samme måte uavhengig av hvilken side av 

riksgrensen de blir drept. Når det gjelder adgangen til skadefellinger over grensene, er det 

utfordringer knyttet til blant annet ulike forvaltningsregimer. Her vil rovviltnemnda være en 

pådriver for å finne gode løsninger. 

 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik: 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik anser det som ett nasjonalt ansvar å dekke kostnadene for 

rovdyrforvaltningen og dermed må erstatningene for rovdyrtap settes til det som er reelt 

innenfor vårt distrikt. 

 

En prosjektgruppe ledet av Direktoratet for naturforvaltning sluttførte 15. april 2011 en 

«Utredning – erstatning for tamrein» Prosjektgruppa foreslår at dagens erstatningsordning 

endres til en ny kunnskapsbasert erstatningsordning basert på rovviltfaglige og 

reindriftsfaglige beregningsmodeller. Rovviltnemnda vil slutte seg til denne utredningen.  

 

Målselv Beitelag: 

5.3. Tapstall - dokumentasjon og erstatning side 29. Målselv Beitelag) vil kommentere tall i 

tabell 10 side 30. Det er registrert lavere tap og søknader i 2011. Det er av våre opplysninger 

flere sau-eiere som ikke lenger søker om erstatning for sau som er tapt, grunnet rovvilt, da 

Fylkesmannen som regel avslår eller avkorter så hardt att bonden ikke gjør seg bryet verd 

med en søknad. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering, men mener likevel det er riktig å vise 

denne tabellen. «And. tot. tap» angir andelen av de sauer, innen organisert beitebruk, som 

slippes på utmarksbeite som ikke blir gjenfunnet i live. 

 

Målselv Beitelag: 

7.2 Rovvilt og driftsforhold i næringene, side 43. Her er MB helt enige i Mattilsynets 

konklusjon i tilsynsprosjekt 2007-2010. Sitat ” Mattilsynet mener det er nærliggende å 

konkludere med at tap på beite i region 8, ut over normaltap, i stor grad skyldes rovvilt.” 

Dette skulle vært trykket opp på store plakater for bruk, til alle, av de som behandler 

erstatningssøknader og rovviltproblemer, og må sees i sammenheng med kommentar ovenfor 

pk.5.3. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar Målselv beitelag sitt syn til orientering. 
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Prioritering av ressurser 
Norske reindriftsamers landsforbund:  

Viktig at det avsettes ressurser til dokumentering og registrering av både rovvilt og tap.  

 

Vurdering: Det mener også rovviltnemnda. 

 

Mattilsynet: 

Dersom midlene skal prioriteres brukt innenfor eller nær opptil A-områdene, må dette ha som 

forutsetning at en hele tiden praktiserer et svært aktivt uttak av rovdyr i B-områdene slik at de 

til en hver tid er tilnærmet rovdyrfrie. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda mener å ha gjort rede for dette i forvaltningsplanen. 

 

Troms Bondelag: 

3: Prioritere ressursene der de virker: 

Troms bondelag mener at der tiltak viser gode resultater, må de samme tiltakene vedvare. For 

å oppnå dette må vi ha ordninger og løsninger som løser dette.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda mener også det er viktig å være løsningsorienterte. 

 

Troms Bondelag: 

4: Minimalisere alt tap av rein og husdyr på utmarksbeite. 

Vi er positiv til at Rovviltnemnda vil engasjere seg i andre tiltak som vil bidra til færre tap av 

beitedyr på beite, men mener dette ikke bør fokuseres mye på fra Rovviltnemnda sin side.  

Dette er tross alt kjente faktorer som gårdbrukere selv er flinke å ta ansvar for. Fokuset til 

Rovviltnemnda må ligge på de store freda rovviltdyrene vi har i region 8 og for eksempel ikke 

rødreven. Rødreven er jaktbar og har ingen restriksjoner sammenlignet med de andre artene 

av rovvilt. At rovviltnemnda ønsker å innhente mer kunnskap om problematikken rundt 

havørn, synes Troms bondelag er betryggende og det viser at Rovviltnemnda etterstreber god 

kunnskap om alle rovdyr. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har sitt navn av en grunn. Rovviltnemnda mener likevel det alltid 

vil gi større innsikt i egne utfordringer, om en også ser disse i en større helhet.   

 

Nordre Varanger bondelag: 

Leve i Naturen anses ikke for å ha oppnådd ønskede målsetninger og foreslås ikke videreført. 

Her bør midler kunne omprioriteres til effektivt uttak. 

 

Målselv Beitelag: 

9.3.7. Leve i naturen, oppfølging av prosjektet, side 72. Prosjektet - Leve i Naturen, har vært 

kostbart og vi mener att nytten er oppskrytt, jfr. Pkt. 5.3. og en avvikling, eller en mindre 

modell for prosjektet videre, er en mulig vei å gå. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har «slanket» administrasjonen rundt videreføringen av de deler 

av prosjektet Leve i Naturen som rovviltnemnda mener er verdt å videreføre. Dette skal, 

gjennom prosjektet « Dyr i drift» i Troms og prosjektstillinger i kommunene Nesseby og 

Porsanger i Finnmark, være målrettede og kostnadseffektive tiltak.  

 

Reinbeitedistrikt 9: 
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RBD 9 vil poengtere viktigheten av at det avsettes mer ressurser til dokumentering og 

registrering av både rovvilt og tap. Det bør snarest settes i gang organisert registrering av 

gaupe i Finnmark som ellers i landet. Scanlynx- prosjektet har vært positivt for å dokumentere 

gaupens utbredelse og levesett. Prosjektet forebygger konflikt ved at man nå oppnår større 

forståelse for problematikken med rovvilt i beiteområder, og frustrasjonen over økende 

rovviltbestand. RBD 9 er glad for at det sies tydelig at man skal ha en forvaltning så nær 

bestandsmål som mulig, noe så åpner for effektivt og raskt uttak der bestanden overstiger 

bestandsmålet. 

 

Vurdering: Dette er i samsvar med roviltnemndas overordnede målsetting, og berører også 

flere av delmålene. 

 

Finnmark Bondelag: 

Finnmark Bondelag mener at myndighetene må sette inn større ressurser på kartlegging av 

gaupe og jerv i Finnmark. 

 

Vurdering: Det er ett av rovviltnemndas delmål å arbeide for bedre pålitelighet i 

bestandsberegningene av rovvilt. 

 

Vadsø Beitelag: 

Med tanke på de ressurser som er brukt av forvaltningen både på planer og forsøk, ser vi 

heller magre resultater med hensyn til uttak, ordinær jakt og sporing for kartlegging av den 

faktiske bestanden. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda jobber så godt den kan innenfor de rammer den har, dersom det 

innenfor de rammer rovviltnemnda har, finnes en enkel løsning på rovviltnemndas oppgave: 

«innenfor en ramme som sikrer en bærekraftig forvaltning av rovvilt, konkretisert gjennom 

bestandsmålene, ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser», da vil 

rovviltnemnda gjerne høre denne. 

 

Klubvik beitelag: 

Registrering av jerv på Varangerhalvøya har vært forsømt i flere år. Sist vinter var det kun 

registrert DNA på 1 jerv på halvøya. SNO kom inn med helikopter etter påtrykk blant annet 

fra beitelaget. Resultatet var uttak av 8 jerv på 4 dager. Etter uttaket ble det registrert spor 

etter flere dyr. SNO Tana tok ut 2 unger i Syltefjord. Uttak av unger bør fortsette, men ikke 

telle med på den kvote som rovdyrnemda har satt for uttak gjeldende år. DNA registrering bør 

intensiveres slik at vinterbestanden av jerv blir skikkelig registrert. Den skit vi finner i beite 

om sommeren må også DNA registreres. Det vil bety mye for oss om våre jerver blir tatt ut 

eller om vi fortsatt har dem i beite. 

Vurdering: Det hører til rovviltnemndas delmål å bedre påliteligheten i 

bestandsberegningene av rovvilt. Uttak av unger gjøres av SNO, dette etter at 

lisensfellingsperioden er over. Det går frem av rovviltforliket 2011 at restkvote rom mulig 

skal tas ut. Rovviltnemnda er enig i at unger ikke skal telle når en vurderer hvorvidt 

restkvoten er tatt ut. 

 

Østfinnmark politidistrikt: 

For å få bedre oversikt over bjørnestammen bør det settes inn ressurser eller åpnes for jakt i 

hele Karasjok kommune for på den måten å få bedre registrering av bjørnebestanden. Det 

er ikke bjørne eller elgjakt i nasjonalparken og myndighetene vil således ikke kunne danne 

seg et bilde av bestanden ettersom man opererer med kun registrering av individer utenfor 



50 

 

nasjonalparken.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda er klar over denne problemstillingen 

 

 

Forskning 
Norske reindriftsamers landsforbund:  

Scandlynx har vært positivt for å dokumentere gaupenes utbredelse og levesett, dette 

forebygger konflikt. Positivt at det rettes fokus på ørn som predator på rein, og at kongeørn nå 

inngår i overvåkningsprogrammet. Forutsetter at rovviltnemnda jobber videre med å øke 

kunnskapsnivået på ørn, og at en får en mer målrettet forvaltning av ørn. Ønskelig med 

registreringer og bestandsmål på kongeørn. Havørn er også et problem for mange 

reinbeitedistrikter, spesielt i kalvingsperioden. Viktig med forskning på dette temaet. Bør 

igangsettes et organisert registreringsarbeid i forhold til gaupe i Finnmark. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda vil jobbe videre med disse utfordringene. 

 

Mattilsynet: 

Viktig å få mer kunnskap om årsaker til variasjon i normaltap og årsaker til normaltap. Når 

det gjelder tap av rein i Finnmark viser vi til vårt forslag til kap. 7.5. Selv om 

beiteproblematikken er større i Finnmark, kan en ikke generalisere. Eksempelvis har flere 

distrikter i Øst-Finnmark tilpasset reintall til beitegrunnlaget. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig, det er viktig å minimalisere alt tap på beite. 

 

Gratangen kommune: 

Vurdere et Scandlynx prosjekt i Sør-Troms og Nordre Nordland. 

 

Vurdering: Det mangler forskningsdata på gaupe i denne delen av regionen, rovviltnemnda 

vil støtte opp om Scandlynx-prosjekt i denne delen av regionen, dersom det blir aktuelt. 

 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik: 

Når det gjelder forskning på rovdyr som gjøres i Skandinavia er det i våre møter med 

forvaltningen gjort klart at det er forskning i Norge som gjelder for den norske forvaltningen 

av bjørn. Dette er ett standpunkt som distriktet ikke kan se er helt forenlig med en hvordan vi 

oppfatter forskningen som blir gjort i andre land. Forskning på rovdyr i forhold til beitende 

næring tar tid og dermed vil det være naturlig at denne forskningen blir en del av grunnlaget 

for vurderinger som legges til grunn i forvaltningsplan. Herunder også vurdering av vurdering 

av rovdyrs innvirkning på reindrift. Distriktet mener at en omlegging av dagens 

erstatningsordning blir vurdert slik at denne blir mer i samsvar med det tapet som er innenfor 

vår næring. Det er ikke noe i vurderingen av rovdyrene som tilsier at de ikke har rein som en 

del av sitt næringsgrunnlag helt eller delvis. Hvilket også betyr at en kartlagt rovdyrutbredelse 

også vil gi en indikator for den erstatningen som skal tilkjennes de skadelidende. 

 

Vurdering: Når det gjelder bjørn er det hovedsakelig forskning i Sverige som har gitt 

kunnskap. Bischof & Swnson sin bjørnekullsimuleringsmodell er et slik eksempel, metoden er 

utviklet av Det skandinaviske bjørneprosjektet, og bygger blant annet på kunnskap om 

fordeling mellom kjønn og alder i den svenske bjørnebestanden. Et annet prosjekt som har 
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gitt viktig kunnskap om bjørnepredasjon på rein er «Björnepredation på ren och 

förebyggande åteggärder», et sammarbeidsprosjekt mellom Viltskadecenter, Skandinaviska 

björnprosjektet, Udtja skogssameby og Gällivare skogssameby. Det skandinaviske 

bjørneprosjektet har levert flere rapporter som brukes i norsk forvaltning av bjørn, f. eks. 

«Bjørnens status og økologi i Skandinavia, Rapport 2010 – 3.  

 

Rovviltnemnda har sluttet seg til en utredning – erstatningsordning for tamrein. 

Prosjektgruppa mener at en framtidig erstatningsordning bør baseres på tilgjengelig 

kunnskap om rovvilt og reindrift.   

 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik: 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik vil være med på ett prosjekt hvor bjørn sin innvirkning på 

reinflokken når A-området dekker alle årstidsbeiter, her inklusive kalvingsland. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Hjerttind/Fagerfjell/Altevatn reinbeitedistrikt: 

Krav om nøytrale forskningsmiljø, ikke som i dag der DNs organ NINA er de som forsker på 

rovviltproblematikken. Gir ikke tillit eller troverdighet når bukken skal passe havresekken. 

 

Vurdering: Stortinget vedtok å opprette NINA som stiftelse i 1988, ved at 

forskningsavdelingen i Direktoratet for Naturforvalting ble organisert sammen med 

daværende NAVFs program for anvendt økologisk forskning, Økoforsk. NINA er et nasjonalt 

og internasjonalt kompetansesenter innen forskning på natur og samfunn. Hovedaktiviteten er 

å drive forskning, de vektlegger kvalitet og relevans, samarbeid med andre institusjoner, 

tverrfaglighet og økosystemtilnærming. Blant NINA sine oppdragsgivere og 

finansieringskilder finnes offentlig forvaltning, næringsliv og industri samt Norges 

forskningsråd og EU. 

 

Finnmark Senterparti: 

Scanlynx- prosjektet har vært positivt for å dokumentere gaupens utbredelse og tap den 

medfører, og dette arbeidet både dokumenterer skader og forebygger konflikt ved at man nå 

oppnår større forståelse for bønders og reineieres frustrasjon over økende rovviltbestand. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Forvaltning av ørn 
Reindriftsforvaltningen Troms: 

Ber nemnda fortsette sitt arbeid for å få både kongeørn og havørn inn i sitt eget 

myndighetsområde, og dermed også inn i forvaltningsplan for rovvilt. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

 

Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark: 

Planstrategi for kongeørn i Finnmark og Troms, hvor blant annet leveområder og 

bestandsomfang kartlegges bør komme. Det bør fastsettes bestandsmål for kongeørn regionalt 

og nasjonalt.  
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Vurdering: Dette er i tråd med rovviltnemndas mål. 

 

NJFF Troms 

Da bestanden av kongeørn har utviklet seg til en særdeles bærekraftig bestand i vår 

rovviltregion ser NJFF Troms ingen hinder for å beskatte arten og ønsker derfor utredning for 

å iverksette dette. 

 

Vurdering: Dette er i tråd med rovviltnemdas mål. 

 

Mattilsynet: 

Dokumentasjon av tap til ørn understreker behovet for en forvaltningsstrategi for kongeørn i 

regionen, jamfør referansegruppas merknader i 8.1.1. 

 

Vurdering: Dette er i tråd med rovviltnemdas mål. 

 

Tana kommune: 

Ørn bør snarest mulig tas inn i forvaltningssystemet og registrering igangsettes. 

 

Vurdering: Dette er i tråd med rovviltnemdas mål. 

 

Reinbeitedistrikt 9: 

Polmak Flyttsamelag: 

Det er meget bra at kongeørn nå skal prioriteres tatt inn i forvaltningssystemet, og gode 

registreringer må iverksettes snarest. Det må fastsettes bestandsmål også for ørn. Det må og 

forskes mer på havørn som skadevolder. 

 

Vurdering: Dette er i tråd med rovviltnemdas mål. Rovviltnemnda skriver i 

forvaltningsplanen at det må innhentes mer kunnskap om problematikken rundt havørn. 

 

 

Troms Bondelag: 

Forvaltning av kongeørn i Troms og Finnmark; 

Troms bondelag støtter Rovviltnemnda og er enig at nemnda skal bruke tid på dette. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Finnmark Senterparti: 

Det bekymrer oss mye at ørnestammen ser ut til å ha vokst ukontrollert. Derfor er det svært 

positivt at kongeørn nå skal prioriteres tatt inn i forvaltningssystemet. Da er det helt sentralt at 

det det blir gjort gode registreringer og fastsatt bestandsmål også for ørn.  

 

Vurdering: Dette er i tråd med rovviltnemdas mål for forvaltning av kongeørn i Troms og 

Finnmark, og det går frem av forvaltningsplanen kapittel 10.2. 

 

Porsanger kommune: 

Rovviltnemnda bes ta opp saken med den store bestanden av kongeørn, ut fra størrelsen på tap 

av beitedyr. Videre er det kjent at kongeørn predaterer på truede og nær truede arter.  
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Vurdering: Rovviltnemnda har tatt opp saken om forvaltning av kongeørnbestanden i kap. 

10.2. Kongeørn er en naturlig del av økosystemet i regionen. Utover i størst mulig grad å ta 

tamrein og tamme beitedyr ut av det naturlige næringsnettet og tilbake til dyreeier, har 

rovviltnemnda ingen intensjon om å påvirke predator-byttedyr-interaksjoner.    

 

Finnmark Bondelag: 

Finnmark Bondelag støtter Rovviltnemndas forslag om å innhente mer kunnskap om 

havørnbestanden. Vi mener at overvåkningen og regulering av konge- /havørnebestandene på 

langt er nær tilfredsstillende i dag. Finnmark Bondelag mener at det må igangsettes 

forskningsprosjekter som kan se på ørnas rolle som skadevolder i beitenæringa, og som kan 

finne fram til en metodikk som gir korrekte bestandstall for kongeørn. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Troms Sau- og Geit: 

Ørn 

Vi ber om at kongeørn blir tatt med i forvaltningsplanen og at man starter beskatning i en eller 

annen form på denne arten. Ørn er en stor skadevolder spesielt på reinkalv og også til dels på 

lam. Hittil har det kun vært prat og ingen handling på tross av dokumentasjoner i massevis om 

ørn som skadevolder. Bestandsmålet er nådd og nå må noen (les, forvaltningen) ta tak i å få 

gjort noe konkret. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering, det er i trad med rovviltnemndas 

forvaltningsplan. 

 

 

Nord-Senja reinbeitedistrikt: 

Distriktet mener det er positivt at ørn har fått større plass i rovviltforliket og at kongeørn nå 

inngår i overvåkningsprogrammet på lik linje med de øvrige rovviltartene. Nord-Senja rbd. 

viser til at referansegruppen påpeker viktigheten av at kongeørnbestanden blir bedre 

overvåket, og at det kommer en tydelig forvaltningsstrategi for kongeørn i 

regionen. Dette støtter vi fullt ut. Til tross for at rovviltnemda i sin forvaltningsplan for 2007 

fremmer flere gode strategier i forhold til ørn, mener distriktet likevel at det har vært et for lite 

fokus på ørn. Dette håper vi blir endret for kommende periode. Distriktet vil derfor oppfordre 

om at de foreslåtte strategiene fra planen i 2007 blir jobbet videre med, spesielt i forhold til å 

få økt kunnskapsnivået, slik at man får et bedre grunnlag for en bedre og mer målrettet 

forvaltning av ørn. 

 

Nord-Senja rbd. vil vise til at det for kystdistriktenes del ikke bare er kongeørn som utgjør et 

problem, men hvor også havørn utgjør et minst like stort problem. Pr. i dag finnes det lite 

kunnskaper om ørn som predator på rein. Ørn (herunder kongeørn og havørn) utgjør en stor 

trussel mot reindriften, blant annet fordi inngripen fra ørn er direkte ødeleggende for 

flokkstrukturen. Ørn tar i all hovedsak kalv, og det er kalvene til voksne simler som blir tatt 

først fordi disse blir født tidligst på våren. Disse simlene er satt i produksjon fordi de føder 

store og robuste kalver, og gjerne simlekalver. Når de voksne simlene som har mistet kalven 

trekker ned i skogsområdene senere på våren, følger kalvetunge ungsimler med. Skogen 

virker i større grad beskyttende på nyfødte kalver, og ungsimlene berger gjerne kalven som 

følge av dette. Problemet er at disse kalvene er mindre og dermed også mer sårbare for tøffe 

vintre som gjerne er ved kysten. For kystdistriktenes del forårsaker ikke bare ørnen et 

faktisk tap, men får også store negative konsekvenser for drift og flokkstruktur. 
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Det er ikke bærekraftig når ørn tar opp mot 60 % av kalvene, og hvor det kun blir erstattet 

rundt 20 % av de reelle tapene. Dette er i seg selv et bilde på at forvaltningen ikke har tillit til 

reindriftens oppgitte tap som følge av ørn. Når vi som reineiere opplever at man ikke blir 

trodd av forvaltningsmyndighetene i forhold til oppgitte ørnetap, er dette i seg selv en 

situasjon som nødvendiggjør et større kunnskapsgrunnlag for å kunne dokumentere ørn som 

predator på rein. Distriktet støtter derfor referansegruppens ønske om at rovviltnemnda skal 

arbeide for at alt tap over normaltap blir erstattet. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar denne erfaringsbaserte kunnskapen til orientering.  

 

Målselv Beitelag: 

Det må fokuseres på om den store bestanden av havørn er en predator på lam/reinkalver. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda skriver i forvaltningsplanen at det må innhentes mer kunnskap om 

problematikken rundt havørn. 

 

Finnmark Senterparti: 

Det må forskes mere på havørn som skadevolder. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda skriver i forvaltningsplanen at det må innhentes mer kunnskap om 

problematikken rundt havørn. 

 

Bestandsmål 
Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark: 

Registreringer viser at reelle bestandstall er høyere enn vedtatt. Dette skaper unødvendige 

konflikter. Rovdyrforvaltningen må i større grad ta hensyn til grenseoverskridende 

rovviltarter når bestandsmål vedtas. Gaupa i region 8 bør i større grad flyttes sørover og ut av 

reinbeiteområdene. 

 

Vurdering: Det er i rovviltnemndas overordnede målsetting å forvalte rovviltbestandene 

presist på regionens bestandsmål, hvordan er skal regne inn grenseoverskridende rovviltarter 

er det nasjonale føringer på. Rovviltnemnda har selv fremmet forslag om å i større grad flytte 

gaupa sørover og ut av reinbeiteområdene. 

 

Gratangen kommune: 

Bestandsmålene må være et makskrav. I dag er disse ikke under kontroll. Det bør være 

gjensidig, slik at når det er for lite dyr stoppes kvote- og lisensjakt, og når det er mye økes 

uttaket slik at bestandsmålene følges. Dette er med på å skape tillit til forvaltingen og bidrar 

til større forståelse til forvalting av rovdyra. 

 

Vurdering: Bestandsmålene er like mye maksmål som minimumsmål. Rovviltnemnda jobber 

for at kvote- og lisensjakt skal bli så effektivt at det kan regulere rovviltbestandene.  

 

Finnmark Bondelag: 

Rovviltnemnda tar til orde for å jobbe for at metodikken ved beregning av bjørnebestand 

forbedres. Finnmark Bondelag støtter dette.  Vi ber imidlertid om at rovviltnemnda også 
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engasjerer seg i metodikken ved beregninger av jerve- og gaupebestanden, da vi stiller 

spørsmål ved om de er pålitelige. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda ser ingen brist i den teoretiske metodikken for beregning av jerve- 

og gaupebestanden. Her har rovviltnemnda tiltro til at forskninga bruker best tilgjengelig 

data.  For disse artene er det i større grad et spørsmål om å gjøre god nok registrering, om å 

ha tilstrekkelig med ressurser til kartlegging og bestandsovervåking. Dette ønsker 

rovviltnemnda å bidra til å forbedre.  

 

Finnmark Sau og Geit: 

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag: 

Det argumenteres for at forvaltningen skal kunne bruke lokale kjentfolk beitebrukere til å 

registrere rovvilt i de forskjellige beiteområdene. 

 

Vurdering: Mange rovviltkontakter rundt om i regionen har forankring i næringene, det er et 

mål at det skal bli flere. Alle som ferdes ute kan bidra til bedre kartlegging av rovvilt gjennom 

å melde inn observasjoner av rovvilt eller spor, hekkelokaliteter for kongeørn, eller gjennom 

innsamling av hårprøver eller skit fra bjørn.  

 

Finnmark Sau og Geit: 

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag: 

De som samler og sender inn prøver av bjørnemøkk eller hår må bli gitt en tilbakemelding om 

historikken til dyret. Dette for å inkludere de som leverer materiale. 

 

Vurdering: Per i dag kan de selv finne igjen historikken til dyret ved å gå inn på Rovbasen: Vi 

forklarer kort i forvaltningsplanen hvordan en skal kunne finne igjen sin prøve og evt. 

tidligere prøver av samme individ. Nevner arbeidet der SNO sitter i et utvalg som skal 

foreslå en mer brukervennlig oppfølging av de som melder inn prøver. 

 

Finnmark Sau og Geit: 

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag: 

Rovviltnemnda må fortsette arbeidet med å få de regionale måltallene omfordelt, slik at gaupa 

tas ut fra Troms og Finnmark. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda vil fortsette dette arbeidet, det har vi skrevet i kap. 10.1. 

 

Troms Bondelag: 

Pålitelige bestandsestimater: 

I region 8 har dette vært fraværende for lenge. Vi mener at det er særdeles viktig å sette inn 

ressurser for registrering og overvåking av rovdyr, kunnskapsbasert forvaltning. Troms 

bondelag tør påstå at det kun med tilstrekkelig kunnskap om rovviltbestanden, at den kan 

forvaltes på en god måte. 

 

Vurdering: Dette inngår i rovviltnemndas forvaltningsmål. 

 

Nordre Varanger bondelag: 

Beitenæringene bør kunne være med å bidra til bestandskartlegging og sporing på samme 

vilkår som SNO. Egeninteresse er en sterk motivasjonsfaktor. Motorisert ferdsel i denne 

sammenheng anses som en selvfølge. Dette må også gjelde til gjeting, tilsyn og sanking uten 

noen form for begrensninger. Her vises det til hvordan det praktiseres i reindrifta. 
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Vurdering: Mange rovviltkontakter kommer fra beitenæringen. Rovviltnemnda vil ikke 

arbeide for at alle i beitenæringen skal kunne bidra i bestandskartlegging og sporing på 

samme vilkår som SNO.  Rovviltnemnda tror heller ikke flertallet i beitenæringen ønsker 

dette, da det raskt ville fjernet tillitten til bestandskartleggingen. Når det gjelder motorferdsel 

vil rovviltnemnda jobbe for at regelverket for motorferdsel endres slik at Fylkesmannen også 

kan gi tillatelse til nødvendig motorferdsel i forbindelse med fellingsoppdrag. Rovviltnemnda 

tror imidlertid ikke at fri motorferdsel til beitenæringen ville ha løst beitenæringens 

utfordringer i forhold til rovvilt.   

 

Polmak Flyttsamelag: 

BJSS/PFL vil uttrykke det som særlig bra at det sies tydelig at man skal ha en forvaltning så 

nær bestandsmålene som mulig, noe som åpner for effektivt og raskt uttak der bestanden 

overstiger bestandsmålet. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Indre Kåfjord Sankerlag og Manndalen Sausankelag: 

Vi er alle interessert i ett stort naturmangfold hvor også rovdyr hører hjemme. Men, da må 

også rovdyrbestanden være på ett akseptabelt nivå, og ikke kunstig høy pga husdyr på beite. 

Hadde det ikke vært husdyr på beite i vårt område ville det heller nærmest ikke vært rovdyr. I 

vår kommune har generasjoner høstet av naturen for å få seg ett levelig utkommende, men 

med den forvaltningen og rovdyrbestanden som er i dag så fratar staten oss indirekte denne 

muligheten. 

 

Vurdering: Rovviltnemda forholder seg til de bestandsmålene som regionen har fått tildelt. 

Rovviltnemndas oppgave er å forvalte bestandene presist på regionens bestandsmål. Parallelt 

med dette jobber rovviltnemnda for en omfordeling av måltallene for gaupe.  

 

Finnmark Senterparti: 

Finnmark Senterparti er ikke tilfreds med at det IKKE foregår en organisert taksering og 

registrering av gaupe i Finnmark som ellers i landet. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har som delmål å bedre påliteligheten i bestandsberegningene av 

rovvilt. I deler av landet er det opprettet faste nettverk, bestående av tre kilometer lange 

linjer, hvor kryssende spor fra gauper blir registrert hver vinter. I region 8 er det ikke 

organisert noen slik taksering. SNO har nå aktive søk etter gaupefamilier i tillegg til at de 

alltid registrerer gaupefamilier om de kommer over dem/spor ellers i sitt arbeid. Ved 

vurdering av hvilke metoder som rovviltnemnda vil støtte framover må nemnda se på effekt i 

forhold til kostnad.  

Rødrev 
Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark: 

Kommunene bør ha skuddpremier på rødrev. Rødrevbestanden bør reguleres da rødrev gjør 

skade på nyfødte reinkalver. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har i forvaltningsplanen oppfordret kommunene til å ha 

skuddpremier på rødrev. 
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NJFF Troms 

Når det gjelder rødrev så viser gjeteprosjekter i bl.a sør Troms regionen at rødrev er en 

formidabel predator på lam på utmarksbeite og vi i NJFF Troms ønsker å støtte opp med 

faglig ekspertise med kursing innen jakt/fangst på denne arten. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tror det kan være et viktig bidrag til å redusere alt tap på beite. 

 

Målselv Beitelag: 

9.2. Forvaltningsmål og strategi, side 58, Målselv Beitelag er enig i rovviltnemnda i att det 

bør fokuseres mer på rødrev som en faktor i tap av lam på vårbeite. Vi støtter nemndas 

strategi for å inkludere kommunene i å redusere bestanden av rødrev. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

Urfolksrettigheter 
Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark: 

Det må gå tydelig frem at reindrift er tradisjonell samisk reindrift som drives av et anerkjent 

urfolk. 

 

Finnmark sau og Geit: 

I Finnmark har man også behov for et utmarksbasert landbruk og man må ta hensyn til ILO-

konvensjonens intensjoner om å ivareta urbefolkningens nærings- og kulturtradisjoner, når 

man lager en forvaltningsplan for rovvilt. 

 

Vurdering: Det går frem av forvaltningsplanen kap. 7.7. at samer er anerkjente som urfolk i 

Norge, og at urfolksrettigheter etter rovviltnemndas syn vil ha betydning for 

rovviltforvaltningen. 

Enkeltdeler som bør tas ut/endres 
Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark: 

Denne setningen bør omskrives eller tas bort, i kap 7.5. s.46 Mattilsynets kartlegging…) 

«Sykehistoriene inneholder ofte opplysninger om vanskelige beiteforhold», da slike 

antakelser ikke hører hjemme og er ikke passende i en slik plan.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda fjerner denne setningen fra forvaltningsplanen. 

 

Fylkesmannen i Finnmark: 

Kap. 3.4: Foreslår at figur 2 på side 7 byttes ut med Direktoratet for Naturforvaltning sin figur 

over aktører i rovviltforvaltningen. Mener figuren ikke klargjør ansvarsfordelingen og 

involverte i rovviltforvaltningen. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda bruker i stede figuren fra forrige forvaltningsplan.  

 

Kap. 6: Viser til kart over reinbeiteområdene. Figur 18: Foreslår at sommersiidagrensene for 

reinbeitedistrikt 16 tas med i planen da dette distriktet er svært stort og inndelt i 

sommersiidaer som er av størrelse på egne distrikter. 
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Vurdering: Dette er gjort slik av effektivitetshensyn i tillagingen av forvaltningsplanen, for 

ytterliggere informasjon er det henvist til «kart.reindrift.no»   

 

Kap. 7.6: 2. avsnitt: Foreslår at 2. avsnitt skrives om. Her refereres det til at skremming av 

bjørn som forvaltningstiltak har medvirket til at bjørn har blitt enda mer nærgående. Foreslår 

at dette presiseres noe, vedrørende om dette er befolkningens oppfatning eller konklusjon av 

SNO som har gjennomført skremmingen.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda fjerner denne setningen fra forvaltningsplanen. 

 

Kap. 8.1.2: Fylkesmannens oppgaver: Første og andre setning i dette avsnittet bør presiseres. 

Det bør komme tydeligere frem hva rovviltnemnda vil arbeide for.  

 

Vurdering: Dette er skrevet under referansegruppas anmodning, her kan ikke rovviltnemnda 

røre noe. Rovviltnemnda kan imidlertid vurdere å skrive noe konkret ang. dette i kap. 8.2. 

rovviltnemndas presiseringer til referansegruppas anmodning. 

 

Kap. 9.3.1: Om beredskapsarealer: I Finnmark er det en utfordring at beitenæringa ønsker å 

opprette beredskapsarealer, mens reindriftsnæringen ikke ønsker at reindriftsarealer gjerdes 

inn. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar med dette aspektet i forvaltningsplanen. 

 

Om vokterhund: Foreslår at følgende tilføyes i avsnittet: Kunnskap hos hundefører og 

sosialisering av hund er sannsynligvis et viktig suksesskriterium. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar med tilføyelsen. 

 

Kap. 10.2–10.8: Støtter i hovedsak Rovviltnemndas vurdering av tema som er viktige å ha 

fokus på videre. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Finnmark Bondelag: 

Mener at uttak av jervevalper ikke skal telle med i beregningene for bestandsregulering av 

jerv. Finnmark Bondelag mener at forvaltningsmyndighetene må bli mer bevisste på dette i 

sin formidling av statistikk for uttak av rovdyr. Nemnda bes se gjennom tabell 4 på s. 20, og 

utelate uttak av unger i tallmaterialet. Dette vil etter Finnmark Bondelag sitt skjønn gi et 

riktigere bilde av bestandsreguleringa. 

 

Vurdering: Målet er at bestanden skal forvaltes presist på regionens bestandsmål. Av 

ressurshensyn har sekretariatet ikke gått gjennom hvert enkelt individ for å finne ut om dette 

var en valp eller ikke. Rovviltnemnda ser at det bør være lettere å skille mellom valper og 

voksne i rovbasen, og vil spille dette inn til DN. Vi vil også lage en oppdatert oversikt over 

uttak av voksne og valper for de siste årene. 

 

Finnmark Bondelag: 

I forslaget til forvaltningsplan s.43, 2. avsnitt siste setning heter det at: I 

Finnmark, hvor beitene generelt er mer presset, forutsetter Mattilsynet at dyreeier 



59 

 

iverksetter tilleggsfôring ved behov. Finnmark Bondelag mener at denne påstanden er 

unyansert. Etter det vi kjenner til er det ingen sauebønder som bedriver tilleggsfôring av sau 

på utmarksbeiter. Reindrifta har imidlertid i enkelte områder sett seg nødt til å tilleggsfôre 

særlig om våren. Vi ber derfor om at Rovviltnemda presiser er dette. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda skriver: I Finnmark hvor reinbeitene generelt er mer presset 

forutsetter Mattilsynet at reineier iverksetter tilleggsfôring ved behov.  

 

Evt. Stryker denne setningen, da den er den eneste setningen som i dette avsnittet handler 

om rein. 

 

Troms Bondelag: 

I kapittel 7.2 Rovvilt og driftsforhold i næringene, 2.avsnitt, påstår Rovviltnemnda at man i 

Troms utnytter beiteressursene dårlig. Troms bondelag kan ikke se at dette er tilfellet for 

sauenæringa i fylket.  Vi mener at avsnittet gir galt bilde av fakta, det må en presisering inn 

om hvilken næring som utnytter beiteressursene dårlig, og hva som er årsaken til det. Troms 

bondelag mener at for sauenæringa er det rovdyr som i størst grad legger hinder for full 

utnyttelse av ressursene.  

Vurdering: Rovviltnemnda skriver: Troms er et av de fylkene i landet med høyest kvalitet på 

utmarksbeitene, rovvilt er en betydelig årsak til at langt i fra hele beitepotensialet blir 

utnyttet. 

 

Troms Bondelag: 

I Finnmark er det ingen saueeiere som tilleggsfôrer dyrene sine, dette er kun tilfelle hos 

reindriftsnæringa.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda fjerner siste setning i andre avsnitt i kap. 7.2. 

 

Troms Bondelag: 

Videre i kapittel 7.2, 5 avsnitt, så viser man til at beitedyra under rovviltangrep blir urolige og 

spres over store områder. Reindrifta har i dag mulighet til å bruke motorisert ferdsel i utmark, 

blant annet for å kunne samle inn flokken effektivt ved rovdyrangrep. Troms bondelag mener 

at det i de samme tilfellene ved rovdyrangrep, bør sauebonden også ha samme rett til å bruke 

motoriserte kjøretøy.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda tror ikke rovviltproblematikken vil løses ved å tillate bruk av 

motorisert ferdsel. I all hovedsak går sauene spredt, skal en endre på dette er målrettet avl og 

bruk av gjeterhund tiltak som rovviltnemnda ser som mer hensiktsmessig enn gjeting med 

motorisert kjøretøy på barmark i sauebeiteområder som ofte er i vanskelig fremkommelig 

terreng. Rovviltnemnda vil ikke jobbe for en generell tillatelse til å benyttet motoriserte 

kjøretøy for å samle sau ved rovdyrangrep.     

 

Troms Bondelag: 

Under kapittel 7.5 om dyrevelferd, 1 avsnitt, registrer vi at det kun omtales rein. Dette avsnitt 

mener Troms bondelag må endres til også å gjelde sau. For eksempel må det sau inn i siste 

setning; ”……..ved at reinen og sauen får redusert beitero.” 

 

Vurdering: Rovviltnemnda skriver avsnittet på følgende måte: 

«Rovvilt kan skade sau og rein, utsette dem for langvarig og smertefull avliving eller drepe 

mordyr med det resultat at fortsatt moravhengige avkom overlates til seg selv. I tillegg skaper 
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ofte rovvilt i beiteområder betydelig frykt og uro. Økt stress gir redusert dyrevelferd, lavere 

tilvekst og økt risiko for tap som indirekte skyldes rovvilt. Det er et interessant spørsmål 

hvorvidt det eksisterer en klar sammenheng mellom dyrenes kondisjon og omfanget av 

rovdyrtap. Her er det behov for mer kunnskap i form av målrettet forskning. Rovdyr vil bidra til 

at allerede marginale beiter blir enda mer marginale, ved at rein og sau får redusert beitero.» 

 

Oppdatert informasjon i planen 
Fylkesmannen i Finnmark: 

Anbefaler at oppdaterte yngletall for jerv, gaupe, bjørn og erstatningstall for 2012 for sau og 

erstatningstall for reindriftsåret 2011/2012, samt fellingstall for 2012/2013 innarbeides. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig, dette gjøres 

 

Fylkesmannen i Finnmark: 

Foreslår at det blir laget et 2-4 siders utdrag i «mini-brosjyre format» som synliggjør mål, 

forvaltningsområder og forvaltningsstrategier. 

 

Vurdering: Et bra forslag, men av ressurshensyn vil rovviltnemnda nå prioritere å bli ferdig 

med forvaltningsplanen, så kan en evt. mini-brosjyre komme i etterkant. 

Endring av jakttiden for gaupe 
Finnmarkseiendommen: 

FeFo er positive til at jakttida for gaupe forlenges med to uker, slik at jakttiden blir 1.2.–15.4. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Gratangen kommune: 

Støtter utspillet om utvidet jakt på gaupe fram til 15.04, samt at SNO også tar ansvaret for 

ekstraordinær jakt på alle rovdyr. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Finnmark Bondelag: 

Støtter rovviltnemndas forslag i kap 10.3.og 10.4, om endring av jakttid for gaupe, og SNO 

sin rolle ved uttak av gaupe. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Troms Bondelag: 

Endring av jakttid for gaupe: 

Troms bondelag mener at kvotejakt på gaupe utvides til å gjelde fra 1.januar og ut april 

måned. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Nordre Varanger bondelag: 

Nordre Varanger bondelag stiller seg svært positiv til forslaget om å utvide 
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ordinær jakttid på gaupe til 15. april. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Målselv Beitelag: 

10.3. Utvidelse av jakttid på gaupe, side 76. Målselv Beitelag er helt enige med nemnda om 

att jakttid for gaupe bør utvides med 2 uker til 15. April. Dette stemmer og overens med 

avslutning av jakttiden i Norrbotten. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Klubvik beitelag: 

Forlengelse av jakttid for gaupe ut april er en annen sak som er viktig. Dersom gaupekvoten 

ikke blir tatt ut ved jakt bør den taes ut ved skadefelling. Gaupe er en fremmed art i vårt 

område og bør således ikke forvaltes for å få opp bestanden. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda skriver på s. 65, nederst under «restkvoter skal tas ut at 

Rovviltnemnda vil arbeide for at eventuelt resterende gaupekvote blir tatt ut etter endt 

kvotejakt: Forslag: Rovviltnemnda flytter dette til kapittel 10, «Utfordringer i 

forvaltningen» 
 

Endret regelverk for bruk av kamera/elektronisk overvåking ved 

båsfangst: 
Finnmarkseiendommen: 

FeFo er positive til en oppmykning i gjeldende regelverk, hvor det kreves fysisk besøk ved 

båsene to ganger daglig så lenge båsene er i bruk. Få veier og store avstander gjør båsfangst 

av gaupe lite attraktivt for finnmarksjegerne. Bruk av tilgjengelig teknologi for elektronisk 

overvåkning bør være et godt alternativ som samtidig ivaretar dyrevelferden. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

NJFF Troms 

«Den teknologiske utviklingen går raskt, og viltkamera brukes i dag i stort omfang av mange 

aktører i forbindelse med aktiviteter og arbeid i naturen. Båsfangst av jerv kan være et viktig 

virkemiddel for å kunne klare å gjøre de vedtatte uttak i lisensfellingsperioden. Dagens 

regelverk hvor det kreves fysisk besøk ved båsene to ganger daglig så lenge båsene er i bruk 

oppleves som unødvendig stivbeint i vårt område med store avstander og få veier. Mange 

vegrer seg for å bruke dette virkemiddelet. Rovviltnemnda vil jobbe for at regelverket endres 

slik at det i større grad blir tilpasset de mulighetene som elektronisk overvåkning gir.» 

NJFF Troms støtter rovviltnemda region 8 fullt ut. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar NJFF sin støtte til orientering. 

 

Troms Bondelag: 

Endret regelverk for bruk av kamera/elektronisk overvåking ved båsfangst: 

Troms bondelag er enig i at Rovviltnemnda jobber for at regelverket endres slik at det i større 

grad tilpasses de mulighetene som elektronisk overvåking gir.  
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Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Finnmark Bondelag:  

Det er per i dag ikke tillatt med elektrisk varslingssystem for tilsyn av jervebås, til tross for at 

vi har teknologi for dette. Ved å åpne for dette blir det enklere å oppfylle kravene om tilsyn 

morgen og kveld for jervebåser som ligger langt til fjells. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar Finnmark Bondelag sitt syn til orientering. 

 

Tidligere kunngjøring av lisensfellingskvoter 
Finnmarkseiendommen: 

FeFo og lisensjegerne opplever hvert år at lisensfellingskvoten for bjørn først blir gjort kjent 

en eller to dager før lisensfellingsperioden starter. Dette skaper unødig stress rundt jaktstarten. 

FeFo har forståelse for at kvoten ikke fastsettes lang tid i forveien, men en kunngjøring av 

kvotene seinest en uke før jaktstart vil kunne gi jaktrettshaver noe mer tid til å kvalitetssikre 

informasjonen ut til jegerne, og jegerne vil kunne få mer tid til å planlegge jakta. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. Rovviltnemnda skal forsøke å bidra til at 

kvoten kommer ut tidligere i fremtiden. 

Har forvaltningsplanens måloppnåelse blitt innfridd? 
NJFF Troms 

«Referansegruppa ser at det er en del momenter som bidrar til at uttaket av rovvilt ikke er så 

effektivt som det burde. Motorferdselloven og sen saksbehandling i avgjøring om 

dispensasjon til bruk av motorferdsel er en bremsekloss. Raskere saksbehandling ved søknad 

om uttak av bestemte individer som gjør skade vil bidra til større suksess, dermed kan man 

minimalisere uetiske metoder som felling fra helikopter og hiuttak av jerv.» 

Viktig moment som bør saksbehandles hurtigst mulig med tanke på eventuelle skadefellinger 

2013. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda ser dette er viktig, og det er også nedfelt i rovviltforliket at 

saksbehandlingen skal bli raskere ved skadefellingssøknader. Det er Fylkesmannen evt. DN 

som behandler disse søknadene. 

Økt forutsigbarhet og lokal medvirkning 
Finnmark Bondelag: 

I planforslaget s. 50. 2. avsnitt siste setning heter det at «Referansegruppa imøteser en 

innføring av stimuleringstiltak ovenfor lokale jegere». Finnmark Bondelag støtter 

referansegruppas syn og ber Rovviltnemnda om å gi eksempel på slike tiltak i planforslaget. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda støtter over FKT-midler kurs og opplæring i rovviltjakt. 

Rovviltnemnda oppfordrer kommunene til å gi skuddpremie på rødrev. Gaupe, jerv eller bjørn 

er det ikke anledning til å gi skuddpremie på. Når det gjelder godtgjøring ved forøk på 

skadefelling er det klare føringer fra MD om at godgjøring bare kan utbetales til deltagere i 

kommunale eller interkommunale fellingslag. Rovviltnemnda imøteser også videre 

stimuleringstiltak ovenfor lokale jegere, og vi tar imot forslag.  
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Troms Bondelag: 

4. avsnitt, siste setning, sier Roviltnemnda at ”Referansegruppa imøteser en innføring av 

stimuleringstiltak ovenfor lokale jegere”. Troms bondelag ber om at Rovviltnemnda 

presiserer hvilke tiltak det her er tenkt.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda har ikke mulighet til å presisere hvilke tiltak refereansegruppa 

tenkte på. Troms Bondelag var selv med i referansegruppa, og kunne selv ha tatt til orde for å 

presisere dette i «referansegruppas anmodning ovenfor rovviltnemnda»  Rovviltnemnda 

støtter over FKT-midler kurs og opplæring i rovviltjakt. Rovviltnemnda oppfordrer 

kommunene til å gi skuddpremie på rødrev. Gaupe, jerv eller bjørn er det ikke anledning til å 

gi skuddpremie på. Når det gjelder godtgjøring ved forsøk på skadefelling er det klare 

føringer fra MD om at godgjøring bare kan utbetales til deltagere i kommunale eller 

interkommunale fellingslag. Rovviltnemnda imøteser også videre stimuleringstiltak ovenfor 

lokale jegere, og vi tar imot forslag.  

 

 

NJFF Troms 

«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.» 

Støttes av NJFF Troms og bør behandles politisk for hurtigst mulig iverksettelse. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda støtter over FKT-midler kurs og opplæring i rovviltjakt. 

Rovviltnemnda oppfordrer kommunene til å gi skuddpremie på rødrev. Gaupe, jerv eller bjørn 

er det ikke anledning til å gi skuddpremie på. Når det gjelder godtgjøring ved forøk på 

skadefelling er det klare føringer fra MD om at godgjøring bare kan utbetales til deltagere i 

kommunale eller interkommunale fellingslag. Rovviltnemnda imøteser også videre 

stimuleringstiltak ovenfor lokale jegere, og vi tar imot forslag.  

 

Mattilsynet: 

Regionkontoret slutter seg til at organisering og tilslutning til beitelag kan bli bedre. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Regelverk for motorferdsel i forbindelse med fellingsoppdrag 
NJFF Troms: 

«Rovviltnemnda vil jobbe for at regelverket for motorferdsel endres slik at Fylkesmannen 

også kan gi tillatelse til nødvendig motorferdsel i forbindelse med fellingsoppdrag.» 

I tillegg til rovviltnemda i region 8 sitt forslag skulle vi også ønske at Fylkesmannen kunne gi 

tillatelse til nødvendig motorferdsel mht. kontroll av bås samt utkjøring av åte. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. Rovviltnemnda vil tilføye kontroll av bås 

og utkjøring av åte til kap. 10.8.  

 

Gratangen kommune: 

Støtter innspillet om at regelverket for motorferdsel endres slik at fylkesmannen kan gi 

tillatelse til nødvendig motorferdsel i forbindelse med skadefellingsoppdrag 
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Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Finnmark Bondelag: 

Mener at det må åpnes for bruk av snøskuter for å føre tilsyn med jervebås og for å legge ut 

og etterse åte for jervejakt. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda vil tilføye kontroll av bås og utkjøring av åte til kap. 10.8.  

 

Troms Bondelag: 

Regelverk for motorferdsel i forbindelse med fellingsoppdrag: 

Troms bondelag er enig med Rovviltnemnda sitt forslag, i tillegg mener vi de kommuner som 

danner kommunale/interkommunale fellingslag, må få automatisk tillatelse til bruk av 

kjøretøy, for eksempel scooter.  

 

Vurdering:  

 

Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 
NJFF Troms 

Denne samarbeidsavtale ser vi i NJFF Troms ubetinget positivt. Avtalen er en «milepæl» for 

beitenæringer i omtalte områder. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Troms Bondelag: 

Forvaltningsgrensene for gaupe i nordlige Nordland og Troms er slått sammen. Troms 

bondelag er positive til dette og forventer et bedre forvaltningsresultat fremover.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Forbedringer til fremstillingen av data/annet som bør tas med: 
Mattilsynet: 

Selv om en har falt ned på en modell hvor bestandsmål kommuniseres i form av ynglinger og 

det går fram av tekst hvordan det defineres for den enkelte art, hadde det vært ønskelig at en 

også i tabells form synliggjorde hva x antall ynglinger for den enkelte art betyr i form av 

estimert total bestand. 

 

Vurdering: Dette kan gjøres for gaupe og jerv. 

 

Mattilsynet: 

En bør kanskje si noe om føringer når det gjelder spesielt verdifulle streifdyr av ulv, genetisk 

sett, i kap. 4.1.1. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda legger inn en henvisning til «Felles retningslinjer for 

forvaltning av genetisk verdifulle individer i den skandinaviske ulvepopulasjonen» i kap. 

4.1.1. 
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Mattilsynet: 

Kap. 5.2. fig. 14, kalvingsområder i Indre Troms er ikke tegnet inn. 

 

Vurdering: Datasettet som er brukt på dette kartet har ikke kalvingsområdene for svenske 

samebyer tilgjengelig. Dermed ville det blitt en betydelig jobb å fått lagt inn disse. 

 

Mattilsynet: 

Det skaper et galt og gunstigere inntrykk av den reelle situasjonen når en samler alle tallene 

fra hvert fylke i en tabell. Både tabell 9 og tabell 10 tar med i beregningene tall fra 

besetninger både i og utenfor områder med rovdyrplager. Dermed kan en få inntrykk av at 

problemene er mindre enn de egentlig er. Alternativt kunne tabellene avgrense seg til de 

områder som har rovdyrplager, eller aller helst med to tabeller fra hvert fylke slik at en får 

demonstrert forskjellene tydelig. 

 

Vurdering: Enkelte steder er kongeørn den største skadevolderen blant rovdyrene, kongeørn 

finnes over hele regionen, så en slik inndeling ville blitt problematisk. I A-områder for bjørn 

er det svært få besetninger med sau, disse har ofte gjort betydelige tilpasninger i drifta. I 

områder utsatt for jerv er det ofte tidlig nedsanking, dette som en tilpasning til jerverisikoen. 

Gaupa bruker store områder, og er kanskje den arten det er vanskeligst å holde innenfor A-

områdene. Det er veldig vanskelig å definere hvilke områder som har rovdyrplager. Derfor 

har rovviltnemnda valgt å vise statistikk på fylkesnivå.  

 

Mattilsynet: 

Regionkontoret anser at det ikke er usannsynlig at de store forskjellene i terreng- og 

skogforhold mellom de to fylkene er en viktig årsak til at dokumentasjonsgraden er høyere i 

Finnmark enn i Troms. Regionkontoret savner refleksjon omkring dette, og kanskje et 

synspunkt om at en naturlig bør ta hensyn til dette når en vurderer erstatninger. Denne 

faktoren har utvilsomt betydning også for dokumentasjonsgrad av tap av tamrein. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar med en setning om terreng – og skogforhold som faktor ved 

variasjoner i dokumentasjonsgrad. 

 

Mattilsynet: 

Det legges ikke fram noen data som sier noe om omfanget av tap i sommerbeiteområdene og 

kalvings- og sommerbeiteområder i Indre Troms. Forvaltningen kan ikke utdefinere denne 

dyrevelferds- problematikken ved å tilskrive dyr «nasjonalitet» 

 

Vurdering: Så vidt rovviltnemnda kjenner til finnes det ingen data om tapsomfang i 

sommerbeiteområdene og kalvings- og sommerbeiteområder i indre Troms. Rovviltnemnda 

skulle gjerne ha hatt tilgang til slike data. Det handler ikke om utdefinere noe ved å tilskrive 

dyr nasjonalitet.   

 

Mattilsynet: 

I kap 6.1. kan reintall og organisering i Indre Troms med fordel også fremstilles i tabells 

form. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda skulle gjerne gjort dette, dersom vi hadde dataene tilgjengelig. 

 

Mattilsynet: 
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Forslag til ny overskrift i kap. 6.2: Tap av beitedyr til rovvilt og erstatning  

 

Vurdering: Overskrift: Tap av beitedyr til rovvilt og erstatning 

 

Mattilsynet: 

I kap. 6.2. underkommuniseres tap når det ikke foreligger tall eller estimat over tap av rein på 

sommerbeite i indre Troms. 

 

Vurdering: Så vidt rovviltnemnda kjenner til finnes det ingen data om tapsomfang i 

sommerbeiteområdene og kalvings- og sommerbeiteområder i indre Troms. Rovviltnemnda 

skulle gjerne ha hatt tilgang til slike data. 

 

Mattilsynet: 

Ta med i kap 7.4: Det er massivt press på arealressursene i regionen. Når bestandstallet for 

rovvilt opprettholdes samtidig som beitedyr og rovdyr trenges på stadig mer marginale areal, 

øker skadepotensialet og gir konfliktskjerpende effekt for rovvilt/beitedyrproblematikk. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar med dette i kap. 7.4 

 

Mattilsynet:  

I kap. 7.5. tredje avsnitt: feil opplysning: forskriften stiller krav om at småfe skal være 

minimum 16 uker på «egnet beite» ikke «utmarksbeite». 

 

Vurdering: Dette rettes opp 

 

Mattilsynet: 

Regionkontoret er ikke sikre på om mattilsynet er riktig sitert når det står at totaltapet av rein i 

regionen ville bli redusert «betydelig» dersom reinen hadde vært i bedre kondisjon. En må her 

dessuten skille mellom Troms og Finnmark på dette punktet. Så langt mattilsynet kjenner til, 

er ikke avmagring og dårlig kondisjon en problemstilling i Troms, men tapene er like fullt 

høye. 

 

Vurdering: Dette tas bort 

 

Mattilsynet: 

Kap .7.6: Pasvik med en s 

 

Vurdering: Dette rettes 

 

Mattilsynet: 

Tredje avsnitt i kap 8.1.1: Begrepet «uetiske metoder» må avklares. Dersom avlivinga skjer 

på en akseptabel måte i tråd med kravene i dyrevelferdsloven, er det Regionkontorets 

oppfatning at avlivinga er etisk akseptabel. Lidelsene rovdyrene utsettes for ved uttak bør 

også avveies mot risiko for beitedyras lidelse. 

 

Vurdering: Referansegruppa har i sin anmodning til rovviltnemnda brukt ordene «uetiske 

metoder» og da i en setting der en ønsker å minimalisere slike metoder som felling fra 

helikopter og hiuttak av jerv. Hele referansegruppa har gått god for det som står i 

referansegruppas anmodning. Rovviltnemnda kan ikke legge i dette, verken mer eller mindre 

enn det som står skrevet. 
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Mattilsynet: 

Anbefaling av beiteområder for sau: 

«Det finnes heller ingen offisiell definisjon av rovviltutsatte områder» Dette ønskes 

konkretisert. 

 

Vurdering: Det er ikke rovviltnemndas oppgave å konkretisere dette.  

 

Mattilsynet: 

Definisjon av «normaltap» savnes. Dersom en har en slik definisjon, for eksempel tap <4,5 % 

for sau, vil rovdyrutsatte område gi seg selv i de tilfelle hvor en ikke sliter med 

sykdomsrelaterte tap på beite. I region 8 vil dette i alle fall stemme. I andre regioner kan det 

eventuelt defineres høyere prosentsatser som normale dersom en har belegg for det. 

Vurdering: I Forvaltningsplanen er det skrevet følgende: «I lavrisikoområder er det vanlig å 

regne med et normaltap på omkring fire prosent for lam og to prosent for sau på utmarksbeite 

i snitt over flere år.» Det er ikke rovviltnemndas oppgave å definere normaltap. 

 

Mattilsynet: 

10. Utfordringer i forvaltingen 

God gjennomgang, men vi savner avklaring av havørnen sin rolle som predator. 

Nemnda er selv inne på dette på side 58 i planforslaget der de seier at: 

«Havørn forårsaker også tap på beite, i hvor stor grad er omdiskutert. Rovviltnemnda mener 

det må innhentes mer kunnskap om problematikken rundt havørn.» 

I vår kontakt med sauebøndene og reineiere får vi mange rapporter om at havørna tar lam og 

nyfødde reinkalv. 

 

Vurdering: For å kunne avklare havørnen sin rolle som predator på beitedyr er 

rovviltnemnda avhengige av mer kunnskap om problematikken rundt havørn, derfor mener 

rovviltnemnda at det må innhentes mer kunnskap om denne problematikken. 

 

Mattilsynet: 

Forvaltning av grenseområdet mellom region 7 og 8 

Konklusjonene fra møtene er gode og viktige. Dette har fram til nå vært et vanskelig område 

siden dyrene vandrer fram og tilbake over fylkesgrensen. Bestandene hører naturlig sammen 

med de i Troms. Tjeldøya bør være med i de områdene avtalen omfatter. Så vidt Mattilsynet 

kjenner til, vandrer gaupe mellom fastlandet og øya (bruforbindelse/lite forstyrrelser). 

Reindrifta på Tjeldøya har enkelte år hatt tap til gaupe. 

 

Vurdering: Hvorvidt Tjeldøya skal være med i de områdene avtalen omfatter, kan tas opp når 

avtalen skal vurderes videreført. Denne avtalen gjelder per nå til 1.6.2015. 

 

Troms Bondelag: 

Nytt forvaltningsmål: 

«Grunneiers beiterett må ikke overstyres og neglisjeres for å beholde en rovdyrbestand. Det 

må også tas hensyn til at en tradisjonsrik næring skal eksistere og utvikle seg.»  

 

Troms bondelag støtter at regionens bestandsmål skal holdes så presist som mulig.  

 

Ansvaret for beitedyrenes velferd hviler på eieren. Samfunnet må ta ansvar og definere 

rammebetingelser som beitenæringa kan leve med.  
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Vurdering: Dette er i tråd med rovviltnemndas overordnede målsetting: Rovviltnemnda vil 

forvalte gaupe, jerv, bjørn og ulv presist på regionens bestandsmål samtidig som hensynet til 

næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser ivaretas på best mulig måte. 

 

Troms Bondelag: 

Rovviltnemnda har foreslått 8 delmål: 

Troms bondelag støtter de ulike målene, og har følgende innspill å komme med: 

 

Pkt 2: Der står det skrevet ”……..minimalisere tap av dyr på beite”. Vi mener at det bør stå 

”….eliminere tap av dyr til rovdyr på beite.” 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tror ikke det er mulig å ha rovviltbestander på dagens 

bestandsmål, samtidig som en har dagens beitenæringer med rein og/eller sau som beiter 

over nesten hele regionen, uten at en vil oppleve tap av beitedyr til rovvilt. Rovviltnemndas 

oppgave er å opprettholde beitenæringen samtidig som rovviltet forvaltes presist på 

regionens bestandsmål. Dersom tap av beitedyr til rovvilt ble eliminert er rovviltnemnda redd 

det ville bety at den har mislyktes med en av sine oppgaver.  

 

Pkt 3: Så lenge bestanden er over bestandsmålet, må vi øke uttak ved hjelp av SNO. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Pkt 5: Vi ønsker følgende endring; ” Umiddelbart uttak av rovvilt som representerer 

skadepotensiale i B-områdene, men meldeplikt i etterkant. ” 

Det bør ikke være søknader for dette.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette innspillet til orientering. En slik endring ville kreve 

omfattende endringer i flere lover, det er ikke noe rovviltnemnda vil arbeide for.  

 

Pkt7: ”Mer kunnskap om ”rovvilt-beitedyr-samfunn” i forvaltning og befolkning” 

Troms bondelag stiller seg undrene til hvem som skal ha ansvaret og hvilken kunnskap fra 

hvem? Dette må presiseres. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda viser her til underoverskrifter i kap. 9.2: Arenaer for dialog, 

Kunnskapsbasert forvaltning samt Formidling. Rovviltnemnda vil gjennom sitt arbeid/sin 

bruk av FKT-midler skissert i kapittel 9.3 – Virkemidler, arbeide for mer kunnskap i alle ledd. 

 

Pkt 8: ”Lett tilgjengelig informasjon om økonomiske virkemidler overfor næring og 

privatpersoner”. Troms bondelag er usikker på hva de økonomiske virkemidlene skal brukes 

til, vi ber Rovviltnemnda utdype dette.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda viser her til kapittel 9.3 – Virkemideler. 

 

Mattilsynet: 

Ønsker å bytte ut kapittel 7.5. med dette: 

 

«7.5 Dyrevelferd i rovdyrbelastede beiter 
 

Norge har internasjonale forpliktelser når det gjelder dyrevelferd. I Forskrift om velferd hos 
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produksjonsdyr, produksjonsdyrforskrifta (som gjennomfører EU - direktiv 98/58), står det i § 

8, 5.ledd: ”Dyr som holdes varig eller regelmessig utendørs, skal om nødvendig og mulig, 

beskyttes mot ugunstige værforhold, rovdyr og andre helsefarer i området ”. 

 

Rovdyrskader er den største enkeltårsak til dyrelidelse på beite i Troms. I Finnmark er bildet 

noe mer komplekst i det reinen i enkelte områder kan utsettes for sult på grunn av 

overbelastede beiter. Likevel er rovdyrskader også i Finnmark en vesentlig enkeltårsak til 

dyrs 

lidelse. 

 

Dyrevelferd i rovdyrbelastede beiter - sau 

Bruk av utmarksbeite ivaretar sauens helse og velferd på en god måte. Tap som følge av 

sykdom er mindre i beitesesongen enn ellers i året. Det er likevel store utfordringer ved bruk 

av utmarksbeite i form av tap av sau på grunn av rovdyr, jamfør tapsutvikling beskrevet i 

kapittel 5.3. 

 

Å bli jaget av rovdyr er forbundet med alvorlig stress og frykt. Sauen har svært godt syn og 

kan oppdage rovdyr på lang avstand i åpent terreng. Sauen tyr primært til flukt i stedet for 

motstand, men dersom det ikke nytter å springe fra faren, danner den en forsvarsring med 

lammene innerst. Sau i lite oversiktlig terreng får for kort fluktdistanse og er svært sårbare for 

angrep av rovdyr. Sauen føler smerte omtrent som mennesker, men som et byttedyr er den 

flink til å skjule smerte. 

 

Erfaringer viser at sameksistens mellom sau og store rovvilt medfører overskuddsdreping og 

betydelig mer skadebiting uten avliving, enn det som skjer i vill fauna. Rovdyrenes opplæring 

av avkom innebærer ofte betydelig skadebiting. Riv- og bittskader blir fort betente og kan 

angripes av fluemark. Skadde dyr kan bli gående med smertefulle skader i lang tid før de dør 

av skadene eller sulter/tørster i hjel. 

Sauen bruker normalt en tredel av døgnet på beiting. Rovdyrangrep skaper uro og reduserer 

aktiv beitetid selv om de ikke fysisk kommer til skade. Slikt stress gir dermed redusert 

dyrevelferd, lavere tilvekst og økt risiko for indirekte tap. Lam, som mister eller kommer bort 

fra moren, er ekstra utsatt både for rovdyrangrep og underernæring. Sau som mister 

avkommet risikerer å utvikle jurbetennelse, en svært smertefull og ofte langvarig lidelse. 

 

Dyrevelferd i rovdyrbelastede beiter - rein 

Tamreinen lever et fritt liv og utnytter utmarksressursene godt. Rapporterte totaltap og 

omsøkte erstatning fra næringen pga. tap til rovdyra det siste tiåret, gir en pekepinn om at 

tapene av rein har vært store over lang tid i begge fylkene. Årsakssammenhengen er både 

sammensatt og til dels ukjent. Det er likevel viktig å være oppmerksom på mulige forskjeller 

mellom Troms og deler av Finnmark når det gjelder tapsårsaker. 

I Troms er beiteressursene gode og dyretallet er under normale vinterforhold godt innenfor 

tilgjengelig beitekapasitet. Sult er derfor kun svært unntaksvis en problemstilling. I tillegg er 

tilleggsfôring om vinteren blitt svært vanlig. Sommerbeitene er svært gode. 

 

I noen områder i Finnmark er reintallet derimot så stort at beitekapasiteten i deler av året 

overskrides. Dette reduserer reinens kondisjon, og gjør den mer utsatt for å omkomme av 

andre påkjenninger. En del dyr dør som direkte følge av avmagring. Målrettet forskning er 

likevel nødvendig for å avklare nærmere hvilken sammenheng det er mellom dyrenes 

kondisjon og tapsomfang som skyldes rovdyr. 
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Tamrein er utsatt for rovdyr i alle reinbeitedistriktene i Troms og Finnmark gjennom hele 

året. 

Dette medfører at reinen samlet sett risikerer større belastninger i løpet av året enn sauen. Vi 

snakker også her om indirekte tap som følge av redusert beitetid, mor og kalv som kommer 

fra hverandre med tilsvarende følger som de som er beskrevet for sau. Rein er også utsatt for 

overskuddsdreping og skadebiting. Rovdyr i kalvingsområdene representerer, i tillegg til de 

direkte lidelsene de måtte forårsake, store belastninger i en fase da reinen særlig trenger ro. En 

rekke forhold er bestemmende for hvilke områder som kan nyttes som kalvingsområder for 

rein; tidlige barflekker med tilgjengelige beiteressurser for simla, innlært driftsmønster, andre 

siidaers driftsmønster, osv. Få områder har slike kvaliteter og reineier vil ikke ha mulighet til 

å flytte flokken som ledd i forebyggende arbeid når det oppstår problemer med rovvilt i 

kalvingsområder. 

 

Dyrevelferd i rovdyrbelastede beiter – regelverk 

Velferdskravene som gjelder for dyr på utmarksbeite er regulert i følgende bestemmelser: 

 dyrevelferdsloven § 3 om generelle krav til å beskytte dyrene mot unødige 

påkjenninger og belastninger 

 dyrevelferdsloven § 5 om generell varslingsplikt for enhver som har grunn til å tro at 

dyr lider 

 dyrevelferdsloven § 24 om tilsyn og stell med krav om å sikre at dyr beskyttes mot 

skade, sykdom, parasitter og andre farer 

 dyrevelferdsloven § 30 om Mattilsynets rett til å fatte vedtak som regulerer dyreholdet, 

herunder bruk av beiter 

 dyrevelferdsloven § 31 om dyreeiers krav til økonomisk kompensasjon ved 

inngripende vedtak om beiterestriksjoner 

 forskrift om velferd for småfe § 19 om tilsynsplikt med dyr på utmarksbeite 

 forskrift om velferd for småfe § 24 om krav til mosjon og utendørs beite 

 forskrift om velferd for produksjonsdyr § 8 om at dyr som holdes varig utendørs har 

krav på beskyttelse mot ugunstige værforhold, rovdyr og andre helsefarer 

 reindriftsloven § 1 om lovens formål om å bidra til å sikre forsvarlig dyrevelferd for 

tamrein både i og utenfor det samiske reinbeiteområdet 

 

Velferdsregelverket legger i utgangspunktet ansvaret for dyrenes ve og vel på dyreeier. 

Mattilsynets vedtak må derfor i utgangspunktet rette seg mot denne. Det er likevel slik at 

dyreeier i sin mulighet for å etterleve bestemmelsene, er prisgitt de rammer som samfunnet 

trekker opp. Når det gjelder bruk av utmarksbeite er det motstrid mellom det regelverket 

rovviltforvaltningen skal følge og de krav velferdsregelverket setter, og det blir i mange 

tilfeller umulig for rein- og saueeiere å oppfylle velferdskravene. Eksempler på dette er når A-

områdene er definert slik at de omfatter utmarksbeiter generelt og kalvingsområder for rein 

spesielt. 

 

Varslingsplikten etter dyrevelferdsloven § 3 gjelder etter vår vurdering også for personer 

ansatt i forvaltningen. Hovedintensjonen med dyrevelferdsregelverket er å forebygge unødige 

lidelser. Melding til Mattilsynet bør derfor gå ut i samme øyeblikk som miljømyndighetene 

får kjennskap til at en rovdyrsituasjon er under oppseiling i et område, både i situasjoner med 

særlig skadegjørende individer, men også når det samlede rovviltpresset i et område gir høyt 

tapspotensiale. 

 

Dyrevelferd i rovdyrbelastede beiter - Mattilsynets rolle 

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med etterlevelsen av dyrevelferdsregelverket for alle 
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dyrearter i Norge, og skal sammen med andre forvaltningsmyndigheter bidra til 

rammebetingelser som gjør det praktisk og økonomisk mulig for dyreeierne å oppfylle 

dyrevelferdslovens intensjon. 

 

Med tanke på rovdyrproblematikken vil det være en viktig oppgave å passe på at de tiltakene 

som treffes for å ivareta velferden til en dyreart ikke samtidig fører til en forverring for en 

annen. Både på grunn av dette og i forhold til andre problemstillinger er det viktig med god 

kontakt mellom Fylkesmannen og Mattilsynet for å finne løsninger. Brev datert 28. juli 2006 

fra departementene LMD og MD påpeker også dette spesielt. 

 

Fra og med 2011 er en viktig del av grunnlaget for Mattilsynets vurderinger de 

tapsregistreringer som gjøres i de enkelte distrikter og beitelag. Med bakgrunn i disse kan 

Mattilsynet gi pålegg til den enkelte gårdbruker om å gjennomføre risikoreduserende tiltak. 

Mest aktuelt er vedtak om beiterestriksjoner i spesielt utsatte områder. Tidlig nedsanking er 

mest aktuelt, men i særlige tilfeller vil Mattilsynet kunne vedta forbud mot å bruke spesielle 

beiteområder. 

 

Mattilsynets vurderinger bør også innhentes og være en naturlig del av saksgrunnlaget ved 

fordeling av midler til forebyggende tiltak mot rovdyrskader (FKT).» 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har tidligere i sak 30/12 den 22.6.2012 vedtatt følgende angående 

Mattilsynets egne ord i forvaltningsplanen: «Mattilsynets egne ord i forvaltningsplanen 

sendes ikke på høring. Mattilsynet omarbeider til å kunne være et vedlegg. Endringer 

vurderes etter høringsrunden» Rovviltnemnda var på nemndsmøtet 22.5.2013 enige om at 

forslag til kapittel 7.5 ikke skulle settes inn i forvaltningsplanen, dette fordi det skal være 

rovviltnemndas egne ord som står i forvaltningsplanen, og fordi det skal være likebehandling 

mellom andre aktører. Derimot vil rovviltnemda i forvaltningsplanen lage en link til 

Mattilsynets forslag til kap. 7.5, så frem til at Mattilsynet legger dette ut på egne nettsider.  

Forvaltning 
Mattilsynet: 

Det er viktig at fylkesmannen kjenner sin rolle og er lojal mot de vedtak nemnda fatter. 

 

Vurdering: Det krever også rovviltnemnda. 

 

Mattilsynet: 

Betydningen av andre avtaler nevnes, men utdypes/drøftes i liten grad seinere i meldingen. 

 

Vurdering: Her har rovviltnemnda gjort en avveining angående hvor omfattende 

forvaltningsplanen skulle være. Naturmangfoldloven er en nasjonal konkretisering av flere av 

de internasjonale avtalene Norge har sluttet seg til. Rovviltnemnda tar med 

naturmangfoldloven § 1 i kapittel 3.2: Naturmangfoldlovens formålsbestemmelse (§ 1) 

lyder: Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 

mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den 

gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for samisk kultur.  
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I forlengelsen av dette ser rovviltnemnda at vi også vil ha med formålsparagrafen i 

rovviltforskriften i forvaltningsplanen. Denne setter vi inn under kapitel 7. Den todelte 

målsettingen.  

 

Mattilsynet: 

Mattilsynet skal kanskje ikke ha noen mening ut om erstatningsutbetalinger. Regionkontoret 

noterer seg like fullt dom i Sør-Trøndelag tingrett. Selv om bevisbyrden ikke er snudd, gir 

dommen noen signaler om bevisvurdering og sier «i utgangspunktet skal det ikke gjøres 

fradrag for annet enn normaltapet, med mindre det kan sannsynliggjøres at 

normaltapsårsakene har endret seg vesentlig». Rettens anførsel understreker ytterligere 

betydningen av økt kunnskap om normaltap og årsaker til variasjon. 

 

Vurdering: Det er ikke rovviltnemnda som behandler søknader om erstatning. 

 

Mattilsynet: 

Dyrevelferd og forebyggende tiltaksmidler: 

Full støtte til alle de fire punktene som er listet opp. Det er fremdeles forbedringspunkter når 

det gjelder informasjonsflyt mellom sektormyndighetene. Samarbeidet kan eventuelt sikres 

gjennom instruksfesting. 

 

Vurdering: En evt. instruksfesting kan gjøres uten at dette er nedfelt i forvaltningsplanen.  

 

Finnmark Bondelag: 

Finnmark Bondelag mener at rovviltpolitikkens todelte målsetning ikke oppfylles i forslaget 

til forvaltningsplan. Beitenæringas behov for rovdyrfrie beiteområder er etter vårt skjønn ikke 

tatt tilstrekkelig hensyn til, samt at forslag til forebyggende og konfliktreduserende tiltak ikke 

er tilfredsstillende. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. I løpet av høringsrunden har vi fått mange 

gode innspill, og noen justeringer er foretatt, rovviltnemnda mener høringsrunden har bidratt 

til en bedre forvaltningsplan. 

 

Porsanger kommune: 

Porsanger kommune har stor forståelse for viktigheten av å sikre bestanden av rovdyr men 

populasjonen må holdes på et minimumsnivå. Dette for å sikre en økonomisk bærekraftig 

beitenæring i regionen og kommunen. 

 

Vurdering: I Følge forvaltningsplanen skal indre deler av Porsanger kommune være A-

område for gaupe, her skal bestandsmålet på 4 familiegrupper totalt i Finnmark nås og 

opprettholdes samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser 

ivaretas på best mulig måte. Hele Porsanger kommune er B-område for jerv og bjørn. Dette 

betyr at det ikke er ønskelig med jerv eller bjørn som representerer et skadepotensial i 

kommunen. Kongeørn har ikke noen forvaltningssone, slik at den skal kunne leve i hele 

kommunen.   

 

Porsanger kommune: 

Den omtalte prosjektstillingen som skal overta for Leve i Naturen bør om mulig søkes til 

Porsanger kommune da kommunen har en stor andel av aktører innenfor sau og 
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reindriftsnæringen. Porsanger kommune opplever også at aktører innenfor beitenæringen 

legger ned sin drift på grunn av de store rovdyrtapene. Dette gjenspeiler seg også i 

rovdyrerstatningen for sau som har en oppad gående trend. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig, kommunene Porsanger og Nesseby har fått tildelt 

prosjektstilling. 

 

Troms Sau- og Geit: 

Rovviltforliket ” I B- områder skal det ikke være rovdyr som representerer et 

skadepotensiale”. Her har vi opplevd at Miljø Departementet har laget en egen vri og tolket 

det slik at rovdyret må ha gjort skade (dokumentert) før tiltak iverksettes. I direkte samtale 

med leder av Stortingets miljøkomité Erling Sande, ble det på det sterkeste understreket at 

Stortinget har ment at det IKKE skal være fredet rovvilt i B-området. Ordet skadepotensiale 

ble brukt fordi et hvert rovdyr som befinner seg i områder med husdyr og rein har 

skadepotensiale uavhengig av om skade er gjort eller ei. Denne tolkningen er vi nødt til å få 

gjennomslag for, ellers har rovviltforliket ingen verdi og vi kommer fortsatt til å ha en 

rovviltforvaltning der dyreeierne må betale for at vi skal ha en rovdyrstamme. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda må forholde seg til de føringer som Miljødepartementet legger. 

 

Gratangen kommune: 

Samarbeid mellom kommunene bør utvikles for å kunne løse/forvalte tiltakene bedre. 

 

Vurdering: Dette vil nemnda forsøke å bidra til for eksempel gjennom opprettelse av 

interkommunale skadefellingslag. 

 

Målselv Beitelag: 

Viser til midt på side 79. Sitat. ”Rovviltnemnda vil gjennom forvaltningsplan sikre en 

bærekraftig forvaltning av rovvilt samtidig som hensynet til næringsutøvelse og 

samfunnsinteresser ivaretas blant annet slik at en i størst mulig grad kan fortsette med 

beitedyr i utmark” Sitat slutt. Vi vil opplyse om at vi her har uthevet skriften med det som 

Målselv Beitelag mener er en fallitterklæring mot beitenæringen. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda stryker «i størst mulig grad» Derimot må vi stå fast på at vår 

oppgave også er å sikre en bærekraftig forvaltning av rovvilt. Rovviltnemnda skriver i kapittel 

9.3.5 om anbefaling av beiteområder for sau: «Rovviltnemnda anbefaler alle beiteområder 

hvor det per 2012 er sau på utmarksbeite som aktuelle også videre framover. Imidlertid finnes 

det områder rovviltnemnda ikke anbefaler brukt til beiteområde for tradisjonelt sauehold. I 

Dividalen, Kirkesdalen, og Rostadalen i Troms er det ikke lengre sauebruk i drift. I 

Pasvikdalen i Finnmark er også det tradisjonelle saueholdet basert på store utmarksområder 

borte. En av hovedårsakene til dette er store tap av sau til rovvilt over lengre tid. I disse 

områdene har det over tid utviklet seg, dog ufrivillig, en form for arealdifferensiert 

forvaltning. I områder innenfor forvaltningssone A for bjørn anbefaler rovviltnemnda at det 

ikke gjenopptas et utmarksbasert sauehold.»   

 

Tana kommune: 

Det er viktig med tiltak som styrker dialog mellom næringer og forvaltninger, og at lokal 

kunnskap vektlegges i større grad. 

 

Vurdering: Dette er rovviltnemnda opptatt av. 
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Finnmark Bondelag: 

På s.51, 5 avsnitt, siste setning tar referansegruppa til orde for en speilvendt 

bevisførsel. Finnmark Bondelag har ved en rekke anledninger foreslått dette og støtter derfor 

gruppas syn i saken. Vi tror at utfordringene og ressursbruken i forbindelse med 

bestandsregistrering og– regulering, ville fått et økt fokus hos myndighetene. I dag er det 

beitenæringa som bærer byrden med en feilslått rovviltpolitikk. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har i våre «presiseringer til referansegruppas anmodning» gjort 

rede for vårt syn angående erstatningsordningen for sau tapt til rovvilt. 

 

Troms Bondelag: 

Utfordringer i forvaltningen: 

Rovviltnemnda har foreslått at gaupa, med hensyn til nylig kjent biologi, i større grad flyttes 

sørover. Troms bondelag støtter Rovviltnemnda sitt syn på dette og vil gi all støtte til et slikt 

arbeid fremover. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Troms Bondelag: 

Uttak av gaupe som ikke blir tatt ut under ordinær jakt: 

Vi mener at det mest effektive blir å få uttaket av gaupa inn i SNO sin regi. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering.  

 

Troms Bondelag: 

Forbedre metodikken for beregning av reell bjørnebestand: 

Troms bondelag støtter Rovviltnemnda sitt syn på at modellen er mangelfull og ønsker at 

nemnda jobber for at den videreutvikles før den tas i bruk. Vi ønsker reduksjon av 

bestandsmålet for bjørn i region 8. 

 

Vurdering: Modellen er allerede tatt i bruk, rovviltnemnda ønsker likevel å jobbe for at den 

videreutvikles. Rovviltnemnda sendte høringsbrev ang. at vi ønsket reduksjon i bestandsmålet 

for bjørn. Reduksjonen ble ikke gitt til region 8.   

 

Troms Bondelag: 

Driftsomstillinger grunnet rovvilt: 

Troms bondelag er enig med rovviltnemnda sitt forslag. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 

 

Troms Bondelag: 

Til slutt oppfordrer vi Rovviltnemnda til å ta med bjørn, gaupe og jerv fra Finland inn i sine 

beregninger, før man setter antall. 

 

Vurdering: Ynglinger av jerv eller gaupe som registreres på grensen til naboland telles som 

norske. Bjørn telles som en prosentandel norsk, avhengig av hvor stor del av beregnet 

hjemmeområde som er i Norge. Det finnes ikke tilsvarende rovviltdata fra Finland som vi har 

i Norge. Rovdata jobber for en felles skandinavisk overvåkning og rovviltnemnda stiller seg 

positive til dette. 
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Polmak Flyttsamelag: 

Det er viktig for å få aksept innenfor befolkningen at forvaltningen av rovdyr blir ivaretatt på 

en slik måte at en ikke ødelegger livsgrunnlaget for beitenæringer som har eksistert over lang 

tid. Dette er en forvaltningsplan for rovvilt, men denne må også se på de konsekvenser en 

påfører den enkelte næringsutøver som har sitt utkomme fra beitedyr i de områder hvor 

rovdyrene også skal eksistere. Det samfunnsmessige og hensynet til utøverne innenfor 

utmarksbeitenæringer må også være en del av vurderingen som må vektlegges slik at 

forvaltningsplan for rovdyr ikke raserer næringsvirksomhetene som er del av grunnlaget for 

bygdene/utkantstrøk. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig. Vi prøver gjennom overordnet målsetting, strategier og 

virkemidler å ivareta disse hensyn så godt som mulig innenfor de rammer vi har. 

 

Troms Sau- og Geit: 

Bjørn 

pr. dags dato skal vi ha 6 ynglinger av bjørn i region 8, for at bestandsmålet er nådd. 

Det skal være 4 i Finnmark og 2 i Troms. Etter rovviltforliket i Stortinget ble det klart 

at vi i region 8 risikerer å få mer bjørn enn tidligere på grunn av nye formler for 

kjønns-sammensetning. Vi vet at bjørn kan være en stor skadevolder på sau. Troms er 

sauefylket i region 8, (ca. 140.000 på beite), Finnmark har ca 35.000. På denne 

bakgrunn er det rimelig sett ut i fra TSG’s synspunkt å be om at man skal ha kun 1 – 

EN bjørneyngling i Troms, det vil si man flytter 1 – EN bjørneyngling fra Troms til 

Finnmark. Bjørn gjør, ifølge reineierne vi har kontaktet, relativt liten skade på rein. 

Troms har i tillegg en betydelig større andel av jerv, bestandsmål 10 (7 i Troms og 3 i 

Finnmark). Vi har stor forståelse og medfølelse for de sauebønder som blir rammet av 

slagbjørn. Men skadepotensialet er minst i Finnmark kontra Troms. 

 

Vurdering: I kalvetiden kan bjørn gjøre betydelig skade på rein, At A-området for bjørn i 

Troms er i kalvingsland for svensk rein, og at dette området også er A-området for jerv og 

gaupe, er den viktigste årsaken til at nemnda vedtok å flytte en bjørneyngling til indre 

områder av Karasjok og Kautokeino. De siste årene har bjørn vært et større problem for 

sauehold i Finnmark enn for sauehold i Troms.  

 

Troms Sau- og Geit: 

Rovviltnemndas leder nevnte i sitt innlegg at man ønsker å fjerne gaupa fra region 8. 

Motivasjonen for dette er at gaupa lever stort sett i kalvingsområder for rein og 

beiteområder for sau, altså stikk i strid med det som er rovviltforlikets intensjon og også det 

man kan kalle som sunn fornuft. Fra næringa, både for sau og rein, ser vi gjerne at en slik 

løsning gjennomføres. Men, og det er et stort MEN, hvis prisen er flere jerveynglinger i 

region 8, stiller saken seg annerledes. Man har hittil ikke lykkes i å forvalte verken gaupe eller 

jervebestanden i henhold til det bestandsmålet vi har i dag. Og vi frykter at resultatet kan bli 

at vi får en kraftig økning i rovviltbestanden totalt dersom dette gjennomføres. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. Rovviltnemnda mener «en gaupeyngling» 

vil gjøre mer skade på reindrifta enn «en jerveyngling» For sau er det nok motsatt, men det er 

forutsatt at sau og rovdyr er i samme området. Gaupa bruker større områder enn jerven, og 

det er vanskeligere å holde gaupe og sau adskilt enn jerv og sau.    

 

Målselv bondelag: 



76 

 

Støtter fullt ut forslaget om at bestandsmålet for bjørn reduseres med 1 yngling i Troms. 

 

Vurdering: Støtten tas til orientering, dette er allerede vedtatt av rovviltnemnda. 

 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik: 

Distrikt 5A/C Pasvik har erfart at det tall grunnlaget for å angi reproduksjon av rovdyr i vårt 

område ikke er i samsvar med tallgrunnlaget som forvaltningen opererer med. Når antallet 

binner med unger er angitt så er dette lavere en det reelle tallet som er i Pasvik. Dette viser at 

forvaltningen ikke har det korrekte antallet oppgitt i offisielle dokumenter. Med bakgrunn i 

dette er det viktig å få kartlagt hvor i forvaltningen skjer det en reduksjon av tallgrunnlaget fra 

virkeligheten til rapport. Det er viktig for å ha tiltro til forvaltningen at tallgrunnlaget som det 

blir operert med er reelt ellers har forvaltningen ikke tiltro i befolkningen. Dessuten vil ett feil 

i tallgrunnlaget gi uheldige ringvirkninger med tanke på en økologiske bærekraftig 

rovdyrforvaltning. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda mener at modellen for å beregne antall ynglinger gir et bilde av en 

lavere bjørnebestand enn vi i virkeligheten har. Dette vil rovviltnemnda fortsette sitt arbeid 

for å bedre. Rovviltnemnda har imidlertid full tillitt til at tallene som rovviltforvaltningen 

bruker er korrekte. At tallene blir «lave» tror nemnda kommer både av at ikke all bjørn blir 

fanget opp av registreringssystemet, og av svakheter i «bjørnekullsimuleringsmodellen» bl.a. 

så tar ikke modellen hensyn til «fangst–gjenfangst» mellom år. Modellen er også slik laget at 

til tross for at det observeres flere binner med årsunger for eksempel i Pasvik, så betyr ikke 

dette at disse er helnorske. Modellen beregner et hjemmeområde basert på funn av DNA, 

gjennom avføring eller hårprøver. Dette gjør at et hjemmeområde kan bli for eksempel 25 % 

norsk, da trengs det fire 25 % norske ynglinger for å kunne telle en norsk yngling. Dette gjør 

seg særlig gjeldende i Pasvik hvor et hjemmeområde for en bjørn gjerne kan være både norsk, 

finsk og russisk.    

 

Reinbeitedistrikt 5 A/C Pasvik: 

Distriktet anbefaler at bruken av viltkamera hvorpå det legges ut åter ikke tillates i så stor 

grad som i dag. Når en ser på kartet så er området smalt og unødvendig foring av rovdyr er 

uheldig med tanke på tamhetsgraden som blir hos rovdyr. 

 

Vurdering: Dette har ikke rovviltnemnda mulighet til å regulere. Den norske delen av 

området i Pasvik er smalt, men for en bjørn utgjør Finland, Norge og Russland et stort 

sammenhengende område.  

 

Hjerttind/Fagerfjell/Altevatn reinbeitedistrikt: 

Dagens politiske forvaltningsorgan, rovviltnemnden, kan ikke sies å ha vært ei vellykket 

ordning, snarere tvert i mot. De berørte næringene må tas med i forvaltningen av rovvilt. 

 

Vurdering: Det er flere enn de berørte næringene som kunne tenkt seg å forvalte 

rovviltbestandene. Noen vil ha større bestander, andre vil ha mindre bestander. 

Rovviltnemnda forholder seg til de fastsatte bestandsmål, og vi prøver så godt vi kan innenfor 

de rammer vi er gitt å forvalte rovviltbestandene presist på regionens bestandsmål. 

 

Målselv Beitelag: 

Under 4.1.2 Brunbjørn- overvåking og bestandssituasjon. Side 15. Miljøverndep. Bruker en 

annen modell, BKS- modell for utregning av antall binner med kull enn det som 
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rovviltforliket sier. ( 6,5 binner / yngling). Det er uheldig att MD ikke retter seg etter 

rovviltforliket som Stortinget vedtok. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har gitt sin høringsuttalelse til MD ang. bruk av BKS-modellen. 

Høringsuttalelsen er datert 29.3.2012. Konklusjonen i uttalelsen var: «Vi støtter en reduksjon 

i bestandsmålet for bjørn i region 8. Vi mener fangst–gjenfangst estimater må tas inn i BKS-

modellen dersom den skal brukes til å simulere antall bjørnekull som fødes i den enkelte 

region. Rovviltnemndas myndighet bør baseres på data fra siste tre år også når det gjelder 

bjørn.» Utover at vi har gitt vår uttalelse forholder vi oss til de føringer vi får. 

 

Målselv Beitelag: 

4.1.4 Gaupe, side 22. Det kan synes som om att utregning for familiegrupper av gaupe er 

usikker, da antall familiegrupper varierer for mye, jfr. tabell 7. Merk årene 2003-2004 og 5, 

årene 9-10 og 11. 

 

Vurdering: Det er en usikkerhet knyttet til registrering av rovvilt. Også om alt av gaupe 

hadde bitt fanget opp av registreringer tror rovviltnemnda at det ville vært til dels store 

variasjoner mellom år i antall familiegrupper. Trolig er det store variasjoner mellom år i 

hvor stor andel av hunngaupene i bestanden som føder unger, og sikkert også stor variasjon 

mellom år i hvor stor andel av de ungene som fødes som overlever frem til/og igjennom 

registreringsperioden. Det er altså ingen selvfølge at antall gauper ute i terrenget varierer 

like mye som antall familiegrupper, forholdstallet 6,14 mellom antall familiegrupper og antall 

individer i bestanden vil neppe være korrekt hvert år, kanskje er det i nærheten av 

virkeligheten sett som et gjennomsnitt over flere år. Så langt er forholdstallet 6,14 det beste 

estimatet vi har. 

 

Finnmark Senterparti: 

Finnmark SP vil minne om den psykiske belastningen et høyt rovviltpress kan medføre, både 

med å finne skadde og drepte dyr, merarbeid og frykt og uforutsigbarhet, og med det vise til 

hvor viktig det er med en forutsigbar forvaltning. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar vår oppgave på alvor, og vi gjør hva vi kan innenfor gjeldende 

rammer for å gi en forutsigbar forvaltning.  

 

Helligskogen Reinbeitedistrikt: 

Skibotn Saubeitelag: 

I sørlige områder utenfor Arktis er artsmangfoldet mye større i naturen og det er mer for 

Gaupa å leve av. Sør i Norge, skandinavia og i andre land som for eksempel Estland er det 

rike forekomster av hjort, rådyr og villsvin, hare og kanin som gaupa kan leve av. Her har 

gaupa sitt naturlige habitat. Det er per i dag over 1000 gauper i et lite land som Estland. Mye 

Ulv og Bjørn også. Men ingen Jerv. I vårt område er det kun rein og sau som kan gi næring til 

gaupa. Våre beitedyr blir nå i stadig større utstrekning desimert av dette dyret, som 

myndighetene har fredet. Hvis man fortsatt skal ha gaupe her i vårt område uten utsett av 

alternative byttedyr slik at gaupene står uten næringsgrunnlag må det settes opp 

foringsstasjoner for dem. 

 

Gaupe er et dyr som på ingen måte hører hjemme i vårt arktiske område. Den kommer fra 

skogsområder i sør. Før siste istid, for over 20 000 år siden var reinen etablert her. Tamsau 

er dokumentert i landet for over 5000 år siden. Av dyrelivet før siste istid som naturlig hører 

hjemme i Arktis er det få overlevende. Et eksempel er Moskusen, som er en arktisk sau 
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beslektet med tamsau, er gjenutsatt i et område av landet. Reinen har vært godt beskyttet av 

mennesket mot gaupe for å kunne overleve som en av de få av den opprinnelige faunaen. 

Uten menneskenes kamp mot innvandrede arter som gaupa ville beitedyrene ikke kunnet leve 

her. Vi mener først og fremst at gaupe bør totalutryddes i region 8. Som det subsidiære 

vil vi påstå at for Gaupe må kjerneområdet flyttes slik at det ikke bare blir reindrift og 

sauedrift i de samiske og kvenske områdene som ødelegges av dette dyret. Tromsø 

området, Lenvik, Vesterålen mfl områder må kunne ta sin del av bestanden av dette dyret. 

Og da ville bestanden kunne kalles en norsk bestand hvis man politisk ønsker «norske» 

gauper. De gaupene vi har er fellesbestand med nabolandene. Bare i vårt beiteomåde er det 

3 radiomerkede og et antall umerkede gauper per i dag. Det er dokumentert at deres diett er 

våre beitedyr og knapt noe annet. 

 

Vurdering: Som rovviltnemnda skriver i forvaltningsplanen kap. 10.1, har vi gjennom vedtak 

henvendt oss til MD og DN og bedt om at de regionale måltallene blir omfordelt slik at gaupa 

i større grad blir flyttet sørover og ut av reindriftsområdene. Dette er et arbeid rovviltnemnda 

vil fortsette med. Status per i dag er at det skal være ti årlige ynglinger av gaupe i regionen, 

dette forholder rovviltnemnda seg til. Rovviltnemnda vil gjennom forvaltningsplanen forvalte 

gaupe presist på regionens bestandsmål samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre 

samfunnsinteresser ivaretas på best mulig måte. Dette er krevende, rovviltnemnda har blant 

annet sett til forvaltningens erfaringer og referansegruppas anmodning når vi i større grad 

enn i forrige forvaltningsplan har unntatt kystområder fra A-sonen for gaupe. 

Beitenæringene 
Gratangen kommune: 

Samarbeidet mellom beitelagene som ligger opptil hverandre må bli bedre. Her er det viktig at 

nedsankingen starter samtid og utføres på en effektiv måte. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig. Dette presiseres i forvaltningsplanen. 

  

Gratangen kommune: 

Samarbeid mellom landbruk og reindriften på lokalplan bør styrkes og utvikles. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig. Dette presiseres i forvaltningsplanen. 

 

 

Gratangen kommune: 

Prosjekt "Leve i Naturen" må videreføres i en form som gjør at næringen føler at 

problemstillinger og utveksling av erfaring tas opp i de lokale miljøene og utvikles i samme 

omfang som prosjektet hadde. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda håper og oppnå dette gjennom oppstarten av nye prosjekter som 

skal videreføre det beste fra Leve i naturen. 

 

Gratangen kommune: 

Styrking av forebyggende tiltak og kompetanseheving i næringen. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda prøver å bruke FKT-midler så formålseffektivt som mulig. Et av 

rovviltnemndas delmål er «Mer kunnskap om «rovvilt–beitedyr–samfunn» i forvaltning og hos 

befolkning». I dette ligger også et mål om kompetanseheving ang. dette temaet i næringen. 
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Gratangen kommune: 

Samarbeidet med mattilsynet må bli bedre, og økt fokus på dyrevelferd før og rundt 

beiteslipp. Samarbeidet mellom mattilsynet og miljøforvaltingen må utvikles. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig. Rovviltnemnda har ved rullering av forvaltningsplanen 

samarbeidet tett med Mattilsynet. Mattilsynet har vært en del av rulleringssekretariatet som 

har bistått sekretariatet i arbeidet med rullering av forvaltningsplanen. Rovviltnemnda har i 

forvaltningsplanen angitt hvordan samarbeidet mellom Mattilsynet og miljøforvaltningen skal 

ivaretas og utvikles.  

 

Finnmark Bondelag: 

Rovviltnemnda vil i framtida søke å få på plass en tett dialog med næringa. I dag erfarer vi at 

mye av dialogen mellom forvaltning og næring går direkte mellom Fylkesmann og 

beitebruker. Finnmark Bondelag mener at når det i framtida skal opprettes dialogarenaer må 

faglagene for landbruket inkluderes.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda er også opptatt av å inkludere faglagene i landbruket. Et skritt i 

den retning er at det fra 2013 vil bli etablert referansegrupper for rovviltnemnda i hvert 

fylke der blant andre landbruksnæringene vil bli invitert: «På oppstartsmøtet for Dyr i Drift 

vedtok styringsgruppen (som også nemnda er en del av) en prosjektbeskrivelse for 

prosjektet. Under satsingsområdet 5) informasjon og formidling står det bl.a.:  

 

Prosjektet er også ansvarlig for å arrangere samling for referansegruppen en gang i året. 

Referansegruppen skal også fungere som en referansegruppe for Rovviltnemnda når det 

gjelder Troms fylke. Samlingene avholdes fortrinnsvis i siste halvdel av januar, etter at 

fersk tapsstatistikk foreligger og i god tid før rovviltnemnda har møte om årets FKT-

prioriteringer. På disse samlingene skal det informeres om bl.a. utviklingen i prosjektet 

samt fremtidige aktiviteter og prioriteringer. I tillegg skal gruppen ha muligheter til å gi 

tilbakemeldinger til forvaltningen når det gjelder mål og strategier samt prioriteringer av 

FKT-midler.»   

   

Finnmark Bondelag: 

I planforslaget (s. 62) blir prosjektet fra Troms som skal styrke beitebruken gjennom 

beitebruksplaner nevnt. Finnmark Bondelag ber om at et lignende prosjekt for Finnmark 

vurderes. På samme måte som i Troms, har heller ikke Finnmarkskommunenes planverk 

ivaretatt sauenæringas behov i tilstrekkelig grad. 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette ønsket til orientering. Rovviltnemnda vil fortløpende 

vurder hvordan midler skal prioriteres til det beste for å oppnå rovviltnemndas overordnede 

målsetting. Rovviltnemnda vil vise til kapittel 9.2 hvor vi under overskriften «Prioritere 

ressurser der de virker» skriver følgende: «Midler og ressurser skal settes inn der de har 

størst effekt. Og de som selv tar initiativ og viser vilje til tiltak for at den enkelte og regionen 

skal nå den overordnede målsettingen vil bli prioritert.. Rovviltnemnda vil stimulere til 

samarbeid innen og mellom beitenæringene og de ulike arenaene i Troms og Finnmark».  

 

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag: 

Det argumenteres for at det bør opprettes en felles arena for kommunikasjon og dialog 

mellom de forskjellige parter. Dette kan gjøres ved å legge opp til 2 årlige møter – ett 

planmøte før beiteslipp og ett evalueringsmøte på høsten. Møtedeltagere bør være næringene 

(sau og rein), FM, kommunene, SNO, Mattilsynet, Forskning, Rovviltnemnda med mer. Dette 
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bør være møter som gjennomføres på «Beitelagsnivå» og bør være i de beitelagene som har 

de største problemene med rovdyr.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig i at dette hadde vært ideelt. Men, med begrensede 

ressurser både med tanke på prioritering av FKT-midler, og med tanke på personalressurser i 

forvaltningen har rovviltnemnda nå besluttet å etablere referansegrupper for rovviltnemnda i 

hvert fylke, der blant andre landbruksnæringene vil bli invitert til møte én gang i året. 

 

Vadsø Beitelag: 

Vadsø Beitelag mener at alt tap utover normaltap skal dekkes av staten. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. Rovviltnemnda har i kapittel 8.2 sagt at vi 

slutter oss til konklusjonen i «Innstilling fra ekspertutvalg vedrørende endringer i 

erstatningsordningen for rovviltskade på husdyr.  

 

Finnmark Senterparti: 

Finnmark SP finner det uholdbart at så mange sauebruk avvikles, og der rovvilt oppgis som 

en av hovedårsakene. Mange områder i reindrifta sliter og er under et så stort press av rovvilt, 

at næringen ikke oppnår tilstrekkelig bærekraft. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda vil gjennom sin overordnede målsetting, strategier og virkemidler 

jobbe for at hensynet til næringsutøvelse ivaretas på best mulig måte, samtidig som 

rovviltbestandene forvaltes presist på regionens bestandsmål. 

FKT-ordninger 
Gratangen kommune: 

Akutt tidlig nedsanking må kun utføres der det er skadedyr inne og har påført skader. 

Planlagt tidlig nedsanking må fjernes. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har skrevet i forvaltningsplanen: «Rovviltnemnda mener det i 

områder hvor beitedyr skal ha prioritet framfor en rovviltart, ikke er akseptabelt med en 

situasjon der planlagt tidlig nedsanking blir en nødvendig fast strategi for å unngå tap til 

denne rovviltarten. Rovviltnemnda vil presisere at både planlagt tidlig nedsanking og akutt 

tidlig nedsanking er frivillige ordninger som det er mulig å søke på. Rovviltnemnda eller 

Fylkesmannen pålegger ingen tidlig nedsanking. Dette presiseres i forvaltningsplanen.  

 

Finnmark Sau og Geit: 

I prosjekter, som iverksettes med økonomiske midler fra forebyggende og konfliktdempende 

tiltak mot rovviltskader, blir flere av prosjektene ikke finansiert 100 %. Høyesterett slo fast 

følgende i sin dom i Rendalssaken 8.september 2006: ”Vår rovviltpolitikk bygger på den 

oppfatning at den enkelte borger ikke skal påføres omkostninger ved påført skade eller ved 

tiltak for å forebygge skade”. Ut ifra overnevnte, må det være et krav om at prosjekter som 

iverksettes med økonomiske midler fra forebyggende og konfliktdempende tiltak mot 

rovviltskader, må prosjekteres uten egenandel og at søker får 100 % dekning. 

 

Vurdering: Midlene som rovviltnemnda disponerer til forebyggende og konfliktdempende 

tiltak er begrenset. Rovviltnemnda prøver å bruke disse midlene på en formålseffektiv måte 

for å oppnå den overordnede målsettingen.   
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Reindriftsforvaltningen Troms: 

FKT-midler bør i sterkere grad enn i dag være knyttet til at reindriften drives etter gjeldende 

bestemmelser og regler. Når søknader om FKT-midler i reindrifta skal behandles bør 

Reindriftsforvaltningen bes om en uttalelse.   

 

Vurdering: I følge § 8 i «forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak» fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013, skal det 

settes krav om at drift og hold av produksjonsdyr er i samsvar med dyrevelferdslovens og 

reindriftslovens bestemmelser for at tilskudd skal kunne gis. Det er Fylkesmannen og ikke 

rovviltnemnda som behandler den enkelte søknad om tilskudd. Rovviltnemnda tar gjerne imot 

en reindriftsfaglig vurdering fra reindriftsforvaltningen forut for at vi skal gi føringer til den 

enkelte fylkesmann for bruken av midlene.   

 

Mattilsynet:  

Forebyggende og konfliktdempende tiltak, fjerde avsnitt: Få frem at rein vil ha både 

vinterbeite, sommerbeite og kalvingsområder innen forvaltningssone A. 

 

Vurdering: Dette omskrives slik at det kommer tydelig frem. 

 

Troms Bondelag: 

Virkemidler for å oppnå målene: 

Pkt 1: Administrasjon: 

Troms bondelag er enig i at det er Rovviltnemnda som skal fordele og sette kriterier for 

bruken av midlene.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. At det skal være slik går frem av § 8 i 

kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak. Dette legges inn i forvaltningsplanen under 9.3.1. administrasjon. 

 

Troms Bondelag: 

Pkt 2: Søknadsprosedyrene og fylkesmannens behandling: 

Vi mener at kommunene også her må på banen. Troms bondelag mener den enkelte kommune 

skal være i stand til å ha informasjon og kunne gi veiledning på dette området. Vedrørende 

annonsering oppfordrer Troms bondelag, Fylkesmannen i Troms, til å gjøre som 

Fylkesmannen i Finnmark, annonsere via radio etc. 

 

Vurdering: Søknader som innebefatter bruk av landbruksfaglige midler eller som har 

landbruksfaglig karakter skal sendes kommunens landbruksavdeling for uttalelse før den 

sendes videre. Rovviltnemnda er opptatt av at informasjon om tilskuddsordningene når ut til 

alle søknadsberettigede så raskt og kostnadseffektivt som mulig. Rovviltnemnda vil i dialog 

med fylkesmennene gjøre en vurdering av de lokale tilpasninger som er gjort mellom 

Finnmark og Troms.  

 

Troms Bondelag: 

Pkt 3: Kriterier for prioritering av midler: 

Troms bondelag støtter at det brukes mye midler til å etterstrebe bestandene så nært gitte 

bestandsmål som mulig. Uansett kjente forebyggende tiltak, er det ingen andre tiltak som er 

mer forebyggende enn å holde rovdyr borte fra beiteområdet, ref, B-områdene. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 
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Troms Bondelag: 

Forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau: 

Troms bondelag mener at uttak av de uønska rovdyrene må prioriteres. 

 

Vurdering: Rovviltnemda prioriterer en stor andel av FKT-midlene til tiltak som skadefelling 

og kompetanseheving i jakt og skadefelling.   

 

Troms Bondelag: 

Tidlig nedsanking: 

Troms bondelag har tidligere spilt inn til Fylkesmannen i Troms, at det er uakseptabelt at 

planlagt tidlig nedsanking bestemmes i januar og brukes sammenhengende år etter år. Vi 

støtter Rovviltnemnda sitt forslag om at tidlig nedsanking ikke skal brukes som fast strategi 

for å unngå tap av beitedyr til rovdyr. Sauedrift har vært, er og skal fortsatt være en 

utmarksnæring i Troms. Det er utmarksressursene som gjør det mulig å drive med sau i Nord-

Norge. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har skrevet i forvaltningsplanen: «Rovviltnemnda mener det i 

områder hvor beitedyr skal ha prioritet framfor en rovviltart, ikke er akseptabelt med en 

situasjon der planlagt tidlig nedsanking blir nødvendig for å unngå tap til denne rovviltarten. 

Rovviltnemnda vil presisere at både planlagt tidlig nedsanking og akutt tidlig nedsanking er 

frivillige ordninger som det er mulig å søke på. Rovviltnemnda eller Fylkesmannen pålegger 

ingen tidlig nedsanking. Dette presiseres i forvaltningsplanen.  

 

Troms Bondelag: 

Utvidet tilsyn: 

Troms bondelag mener at tilsyn og gjeting ikke er tiltak som i seg selv reduserer antall 

rovdyr. Vi mener de bidrar til å kunne gi en sikrere dokumentasjon av tap. Vi er ikke negativ 

til at det settes av mer midler til gjeting, utfordringen er å kunne gjete over så store areal som i 

Troms og Finnmark. 

 

Vurdering: Utvidet tilsyn alene er heller ikke i «forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak 

mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak» et tiltak med direkte tapsreduserende effekt.  

Rovviltnemnda oppdaterer forvaltningsplanen i forhold til ny forskrift om FKT-midler: 

 

9.3 Virkemidler 

 

9.3.1 Forebyggende og konfliktdempende tiltak 

 

Administrasjon 

Hvert år overfører Direktoratet for naturforvaltning midler til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak (FKT-midler) til rovviltnemnda i region 8. Rovviltnemnda sin 

oppgave er å fordele midlene mellom fylkesmennene i Troms og Finnmark. I tillegg skal 

nemnda, innenfor rammene av regelverket, sette kriterier for tildeling av midler.  

 

I 2006 fikk regionen 4,6 millioner kroner, etter dette har summen økt betraktelig. I 2010 fikk 

regionen 16 millioner, 15 millioner i 2011 og 14,5 millioner i 2012. Det blir likevel søkt om 

langt mer enn det som blir tildelt regionen, og rovviltnemndas oppgaver blir stadig mer 

omfattende. Rovviltnemnda har ingen andre midler enn de FKT-midlene som årlig blir tildelt. 

For disse midlene skal nemnda drifte seg selv, sekretariatet, egne prosjekter, støtte til 
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forskning samt til direkte tapsreduserende og konfliktdempende tiltak. Rovviltnemnda vil 

jobbe opp mot Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet for å synliggjøre 

at det er behov for en økonomisk ramme som gjør rovviltnemnda i stand til å drive en 

forsvarlig og forutsigbar forvaltning.  

 

Søknadsprosedyre og fylkesmannens saksbehandling 

Fylkesmennene i Troms og Finnmark behandler søknader fra søkere i hvert sitt respektive 

fylke. Informasjon om tilskuddordningen blir annonsert på egne hjemmesider. I Finnmark blir 

det i tillegg annonsert i alle lokalavisene, og på lokalradioen både på samisk og norsk. 

Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet en nettbasert søknadsløsning. Søknader og 

rapporter skal inn på denne nettsiden https://soknadssenter.dirnat.no/. På nettsiden finner en 

informasjon om ulike tiltak.  

 

Søknader som innebefatter bruk av landbruksfaglige midler eller som har landbruksfaglig 

karakter skal sendes kommunens landbruksavdeling for uttalelse før den sendes videre.  

 

Kriterier for prioritering av midler 

Nemnda forsøker å balansere fordelingen av de ulike forebyggende tiltakene til sau og rein. 

Prioriteringen av de tiltakene det blir søkt midler til, vil være basert på egen forskrift, tidligere 

erfaringer med forebyggende tiltak, samt erfaringer på landsbasis.  

 

Potten med forebyggende midler er begrenset. Det innebærer at fylkesmannen normalt krever 

en egenandel ved søknader som innebefatter investeringer. På denne måten kan en sikre at 

flere brukere får støtte, og i tillegg at søker er motivert for å gjennomføre tiltaket. Størrelsen 

på egenandelen vil variere med omfang og type prosjekt. 

  

Selv om det gjennom differensiering i størst mulig grad søkes å holde beitedyr og rovdyr 

atskilt i tid og rom, er dette vanskelig å få til. En ønsker ikke etablert bestand av rovvilt i 

forvaltningssone B, men det vil være streifdyr i disse områdene. Rein vil ha både vinterbeite, 

sommerbeite og kalvingsområder innenfor forvaltningssone A, hvor bestandsmålet for 

rovviltarten skal opprettholdes. Grensene mellom A- og B-områder er i prinsippet veiledende 

når det skal fordeles forebyggende midler. Bestandsmålene skal nås innenfor A-områdene, det 

er ønskelig at store deler av midlene blir satt inn hos de sauebrukene eller reinbeitedistriktene 

som ligger innenfor, eller nær A-områdene. Avhengig av tapssituasjonene i B-områdene vil 

det fortsatt være åpning for tildeling av midler her.   

 

Tiltakstyper 

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, ble 

fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013. Forskriftens §§ 5–7 angir de 

tiltakstyper det kan søkes midler til. Forskriftens § 5 lyder: 

 

§ 5 Tiltak med direkte tapsreduserende effekt 

Foretak med produksjonsdyr i landbruket kan søke om midler til tiltak som har en direkte  

tapsreduserende effekt, eller der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av tiltak. For tiltak  

hvor nasjonale standarder er utarbeidet, skal standarden følges om ikke annet er bestemt i 

vedtak om tilskudd. 

 

Som direkte tapsreduserende tiltak regnes 

a) tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr: 

- tidlig nedsanking av sau 

https://soknadssenter.dirnat.no/
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- forsinket slipp på utmarksbeite 

- flytting av sau eller tamrein til mindre rovviltutsatte beiteområder 

- hjemmebeite 

- beredskapsareal 

- rovdyravvisende gjerder 

- kalving i gjerde 

 

b) utvidet tilsynsaktivitet i kombinasjon med andre tiltak 

Utvidet tilsynsaktivitet alene skal ikke støttes økonomisk, men kan støttes ved 

- bruk av vokterhund 

- planlagt utvidet tilsyn som en nødvendig del av tiltak nevnt i § 5a) 

- kortvarig intensivt tilsyn som utføres kveld, natt og morgen når det er oppdaget akutte 

rovdyrskader og i kombinasjon med bruk av f. eks. kadaverhund eller nattkve 

- fôring av tamrein i korte perioder av året for å samle flokken med formål å unngå 

rovvilttap 

 

c) andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende 

 

d) driftsomstillinger grunnet rovvilt 

 

Tiltak hvor nasjonale standarder er utarbeidet gjelder akutt og planlagt tidlig nedsanking, 

beredskapsarealer, bruk av vokterhund og bruk av rovviltsikkert gjerde. Standardene finnes på 

www.rovviltportalen.no.  

 

Eksempler på «andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende» er kursvirksomhet som har 

som målsetting å gi opplæring i jakt på store rovdyr eller effektivisering av rovviltjakt. 

Rovviltnemnda i region 8 har over flere år prioritert og gitt tilskudd til opplæring i gaupe-, 

jerv- og bjørnejakt. I tillegg er det satt i gang utdanning av hundeekvipasjer for sporing av 

bjørn. Målet er at disse ekvipasjene kan påvise tilstedeværelse av bjørn, samt spore bjørn fram 

til gjennomført felling. 

 

Det er også anledning til å søke om midler til ulike prosjekter for å øke kunnskapsgrunnlaget 

(§ 6).  

 

§ 6 Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag  

Utvikling av praksis og erfaring som senere kan danne grunnlag for iverksettelse av nye tiltak 

kan prioriteres innenfor ordningen. Som slike tiltak regnes  

- utprøving av nye forebyggende tiltak mot rovviltskader, samt evaluering av effekter av  

igangsatte tiltak  

- tiltak som avklarer tapsforhold, herunder elektronisk overvåking  

- forsknings- og utredningsoppgaver som bidrar til utvikling og iverksettelse av  

effektive forebyggende tiltak 

 

I tillegg til å søke om midler til problematikken ”beitedyr – rovvilt” (§§ 5 og 6) er det mulig å 

søke om midler til tiltak rettet for eksempel mot lokalsamfunn, ”samfunn – rovvilt” (§ 7).  

 

§ 7 Konfliktdempende tiltak 

Det kan gis tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner for tiltak som har til hensikt å 

dempe konflikter forårsaket av rovvilt. Tiltaket skal bidra til økt kunnskap om og forståelse  

for rovvilt og/eller rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres. 

http://www.rovviltportalen.no/
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Tidligere er det for det meste forsøkt ulike konflikt- og fryktdempende tiltak i områder med 

ulv og bjørn.  

 

Fylkesmennene i Troms og Finnmark har gitt tilskudd til ulike forebyggende tiltak. Gjennom 

årene, både i region 8 og på landsbasis, har en sett at det er enkelte tiltak som er mer effektive 

enn andre. En må imidlertid være klar over at tiltakene kan ha visse begrensninger, og ikke 

alle tiltak er egnet i alle situasjoner eller områder. Rovviltnemnda vil trekke lærdom av 

erfaringene som er gjort til nå, slik at framtidige FKT-midler kan settes inn der de gjør størst 

nytte. 

 

Forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau  

Tidlig nedsanking  

Rovviltnemnda vil presisere at både planlagt tidlig nedsanking og akutt tidlig nedsanking er 

frivillige ordninger som det er mulig å søke på. Rovviltnemnda eller fylkesmennene pålegger 

ingen tidlig nedsanking. Tidlig nedsanking er et tiltak som kan iverksettes ved potensielle og 

akutte skadesituasjoner. Planlagt tidlig nedsanking er i Troms satt fra 20. august til 10. 

september. Ordningen går ut på å sanke ned sauene mellom 14 dager og en måned tidligere 

enn gjennomsnittlig dato for nedsanking i regionen. Brukeren får tilskudd på kr. 7.- per 

nedsanket dyr per dag frem til 10. september. I mange områder har dette hatt stor effekt, 

spesielt i forhold til jerv. Forskjellen mellom akutt og planlagt tidlig nedsanking er beskrevet i 

Standard for forebyggende tiltak mot rovviltskade utarbeidet av Norsk viltskadesenter ved 

Bioforsk Tjøtta: 

 

Akutt tidlig nedsanking:  

Innvilgelse av tilskudd til akutt tidlig nedsanking vurderes av vedtaksmyndigheten i hvert 

enkelt tilfelle. Momenter som vil være vesentlige i en slik vurdering er bl.a. påvist 

skadeomfang i området, det aktuelle områdets skadehistorikk, skadevoldende art(er), andre 

tiltak aktuelle for iverksetting osv. Ved tidlig nedsanking som akutt tiltak må hele besetningen 

sankes ned fra utmarksbeitet i løpet av et kortest mulig tidsrom.  

 

Planlagt tidlig nedsanking:  

Tidspunkt for planlagt tidlig nedsanking er basert på en kombinasjon av lokal kunnskap om 

når rovvilt begynner å skape store skadesituasjoner, og observasjoner av døde og skadde 

husdyr ved tilsyn i beiteområdet. I likhet med akutt tidlig nedsanking, må alle sauene i 

skadeområdet (alle besetninger i et fellesbeite) bli sanket ned fra utmarksbeitet raskest mulig. 

 

For å kunne sette av midler om det skulle oppstå akutte rovviltskader i løpet av beitesesongen, 

blir ikke hele potten fordelt til planlagt tidlig nedsanking. På grunn av at midlene er begrenset, 

kan en ikke støtte alle søknader. Enkelte områder prioriteres foran andre. Per 2013 jobber 

fylkesmennene med å involvere beitelagene/sankelagene sterkere i prioriteringen. Kriterier for 

tildeling av midler vil bli utarbeidet av fylkesmennene. Rovviltnemnda mener det i områder 

hvor beitedyr skal ha prioritet framfor en rovviltart, ikke er akseptabelt med en situasjon der 

planlagt tidlig nedsanking skal være nødvendig for å unngå tap til denne rovviltarten.  

 

Når det gjelder tidlig nedsanking er det utfordrende å finne tilgjengelige arealer om det 

oppstår en akutt situasjon. De fleste kommuner i Troms og Finnmark har ikke 

beredskapsarealer tilgjengelig, og det er en utfordring å opprette slike.  Det er mulig å gjerde 

inn utmark, eller rydde eller dyrke opp nye områder som kan brukes til formålet. Hvis 

arealene blir store nok vil man kunne høste vinterfôr, og samtidig ha nok fôr til å ta sauene 
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tidlig ned fra fjellet i akutte situasjoner. Direktoratet for naturforvaltning har presisert at 

brukere som får tilskudd for å opprette beredskapsareal, ikke kan regne med å få årlige midler 

til tidlig nedsanking.  

 

Utvidet tilsyn  

Beitelag må søke om midler til utvidet tilsyn i forkant av beitesesongen. I følge forskriften er 

det ikke lenger mulig å få støtte til utvidet tilsynsaktivitet alene, ettersom utvidet tilsyn i seg 

selv ikke anses å ha en direkte tapsreduserende effekt. Tilskudd til utvidet tilsyn kan gis når 

det kombineres med andre tiltak som i følge forskriften har direkte tapsreduserende effekt, 

som for eksempel tidlig nedsanking, hjemmebeite og forsinket slipp.  

 

Bruk av kadaversøkekvipasjer eller elektronisk overvåking for å øke kunnskapsgrunnlaget 

I enkelte områder hvor man for eksempel over flere år har hatt store tap av beitedyr uten at 

man har klart å finne tapsårsak, men mistenker at rovvilt forårsaker tap, kan man gjøre nytte 

av elektronisk overvåkning i en begrenset tidsperiode for å få et bedre kunnskapsgrunnlag. Ut 

fra dette kan det prioriteres midler til elektronisk overvåking. Midlene må imidlertid målrettes 

mot områder der slik overvåking kan bedre kunnskapsgrunnlaget. Kadaverhund kan også 

brukes i områder der tapsårsaker er dårlig kjent, for å bedre kunnskapsgrunnlaget. 

 

Bruk av radiobjeller har økt i region 8. Bruk av elektronisk overvåkningsutstyr kan ha stor 

nytteverdi for den enkelte bruker, og for hele næringen. I 2012 og for 2013 har Landbruk nord 

ansvar med å organisere bruk av radiobjeller i Troms. Fylkesmannen vil prioritere utlån av 

radiobjeller etter gitte kriterier.  

 

Fylkesmannen i Finnmark har kjøpt inn radiobjeller, lånt de ut til brukere og dekket alle 

løpende utgifter med bjellene. I beitesesongene 2010 og 2011 ble det satt av midler til en 

koordinator via Finnmark sau og geit, som har stått for den praktiske biten av driften med 

radiobjelleprosjektet i Finnmark.   

 

Ekstraordinært tilsyn/Akutt tilsyn 

Ekstraordinært tilsyn kan det etter søknad gis midler til dersom akutte situasjoner oppstår i 

beitesesongen. Ekstraordinært tilsyn skal iverksettes raskt. Formålet er både å forhindre 

ytterligere tap og å få oversikt over og dokumentere skadesituasjonen. Ekstraordinært tilsyn 

utføres normalt ved bruk av kadaverhundekvipasje.   

 

Bruk av vokterhund  

Bruk av vokterhund er et tiltak som kan være effektivt hvis man bruker hunden på begrensede 

områder, og i et spesielt område hele beitesesongen gjennom. Fylkesmannen i Troms har gitt 

tilskudd til bruk av vokterhund i noen år, samt ”prosjekt vokterhund” i 2010, der 

enkeltbesetninger deltok. Erfaringen fra dette prosjektet og andre lignende tilfeller i Troms, 

viser imidlertid at det per 2010 ikke var noen som brukte hundene sine som anbefalt. 

Utmarksområdene blir ikke dekket godt nok med den arbeidsinnsatsen hver enkelt har hatt 

mulighet for å gå inn med.  

 

I Finnmark er det i et beiteområde forsøkt med en gjeter som disponerte to vokterhunder. 

Erfaringen var at dette ikke fungerte optimalt. Mest sannsynlig fordi området var for stort for 

en gjeter med to vokterhunder. Hundene var leid inn for sesongen, og burde trolig hatt lengre 

tilvenningsperiode hos besetningen før sauene ble sluppet på utmarksbeite. 

 

Prosjekt Beitebruk i utmark 



87 

 

Du blir hva du spiser – eller rettere sagt hva maten din spiser. Kvalitet på eksempelvis 

lammekjøtt påvirkes i stor grad av hva lammet har spist. I Troms ligger det, tross marginale 

forhold for landbruksproduksjon generelt, godt til rette for grovfôrbaserte produksjoner som 

melk- og kjøttproduksjon på sau og storfe. Det er den korte og kjølige vekstsesongen med lys 

24 timer i døgnet som gir unike vekstforhold til naturens grøder i nord. I sær er det store 

områder med fantastisk kvalitet på utmarksbeitene, noe som blant annet gir de gode 

resultatene på lammekjøtt fra nord.  

 

Utmarksbeitene representerer en viktig ressurs for landbruket i landsdelen, en næring som 

bidrar med en betydelig sysselsetting i hele Troms, i tillegg til å utføre en av verdens viktigste 

oppgaver: Å produsere mat! Hvordan legger man til rette for en fremtidsrettet, moderne 

beitenæring samtidig som andre interesser som fritid, turisme, rovdyr og annet ivaretas på en 

god måte?  

 

Under arbeid med forebyggende og konfliktdempende tiltak har rovviltnemnda erfart at flere 

tiltak ikke fungerer når beitelagene ikke har en god organisering, og samarbeidet ikke 

fungerer. Høsten 2011 gjennomførte Fylkesmannen i Troms, i samarbeid med Leve i Naturen, 

en serie med regionmøter i Troms. Tema på møtene var organisert beitebruk, forebyggende 

og konfliktdempende tiltak – forventninger til beitelag og kommune, og hva Leve i Naturen 

kunne bidra med. Det ble gjennomført i alt sju møter der 26 beitelag og 16 kommuner deltok. 

Fylkesmannens tilbakemelding var at dette var gode, positive og konstruktive møter. Fakta, 

erfaringer og gode ideer ble delt og formidlet. Utfordringer og muligheter i beitenæringen ble 

også diskutert. Rovviltnemnda ser at organisert beitebruk trolig er det beste forebyggende og 

konfliktdempende tiltaket rettet mot sau på utmarksbeite.  

 

Et resultat av beitelagsmøtene og erfaringer fra disse, er et 3-årig prosjekt for å styrke 

beitenæringen «Beitebruk i utmark». Økt og målrettet aktivitet i fylkets mange beitelag, 

kompetanseheving innen tema dyrevelferd i utmark, driftsledelse samt etablering av 

beitearealplaner i det kommunale planverktøy er stikkord for prosjektet.  

 

Driftsomstillinger grunnet rovvilt 

Rovviltnemnda mener det er av stor verdi for regionen, både økonomisk, estetisk, og med 

tanke på naturmangfoldet at husdyr kan beite i utmark. Utmarksbeite har også store 

dyrevelferdsmessige fordeler, ved at tamme beitedyr får muligheten til å utøve naturlig 

adferd. Nemnda ser likevel at dette i noen tilfeller blir så konfliktfylt at midler til 

driftsomstillinger kan være å foretrekke. Midler til driftsomstillinger fra sau kan brukes der en 

i fremtiden vil kunne forvente vedvarende store rovviltskader, uansett hvilke andre aktuelle 

tiltak som iverksettes. Områder med utfordringer i forhold til bjørn skal prioriteres, men også 

andre områder plaget av andre rovviltarter skal vurderes. Tanken om en differensiert og 

forutsigbar forvaltning skal ligge til grunn, men det er ikke et krav å være innenfor et A-

område for rovvilt.  

 

Inntil det foreligger en standard for driftsomstillinger grunnet rovvilt, vil rovviltnemnda legge 

rapport av 1. april 2011, fra arbeidsgruppe oppnevnt av LMD og MD ”Driftsomstillinger 

grunnet rovvilt” til grunn. 

 

Forebyggende tiltak mot rovviltskade på rein 

De fleste forebyggende tiltak som er beskrevet omhandler sau på beite. Når det gjelder rein 

som beiter ute hele året blir problemstillingen annerledes. I både Troms og Finnmark er det 

http://www.bioforsk.no/arktisklam
http://www.bioforsk.no/arktisklam
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prøvd ut ulike tiltak rettet mot rein. Den mest sårbare perioden for rein vil være i 

kalvingstiden, samt under dårlige vinterforhold.  

 

Rovdyravvisende gjerder og kalving i gjerde regnes, i følge forskriften, som direkte 

tapsreduserende tiltak. I tillegg har en mulighet til å gi tilskudd til utvidet tilsyn i kombinasjon 

med andre tiltak. Tidlig samling og slakting av rein kan være et tiltak med direkte 

tapsreduserende effekt. Intensjonen er å ta ut slaktedyr tidlig på høsten for å hindre at disse 

blir tatt av rovvilt i perioden fram mot ordinær slakting senere på høsten. Kalving i gjerde er 

forsøkt i Finnmark, men dette er svært arbeidskrevende og passer best i små distrikter 

(Troms) eller innad i siidaer (Finnmark). Det vil være ulike utfordringer for ulike distrikter og 

reinbeiteområder. 

 

Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget 

I enkelte reinbeiteområder meldes det årlig inn store tap, og det er et stort sprik mellom de tap 

som meldes som drept av rovvilt, og det fylkesmannen finner grunnlag for å erstatte med 

dagens regelverk. Kartlegging av taps- og strukturforhold i reinbeitedistrikt med spesielt store 

tap er derfor fortsatt nødvendig, for å bidra til utvikling av effektive forebyggende tiltak. 

 

Rovviltnemnda erkjenner at det per 2013 finnes få eller ingen effektive generelle tiltak for å 

forebygge rovviltskade på rein, nemnda ønsker derfor å fortsette arbeidet med å utvikle og 

prøve ut nye former for forebyggende og konfliktdempende tiltak rettet mot 

reindriftsnæringen. Driftsomstillinger vil være langt mindre aktuelt for denne næringen enn 

for småfenæringen. De ulike distriktene må forsøke å finne et forebyggende tiltak som er 

tilpasset deres driftsform og miljø.  

 

I 2008 publiserte Bioforsk rapporten Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til 

rovvilt. Evalueringen ga ikke noe entydig svar. I konklusjonen sier Bioforsk at hva som 

regnes som det mest effektive tiltaket mot rovdyrrelatert tap av rein, varierer mellom brukere 

og fra region til region. Forebyggende tiltak som kan bidra til å sikre økt overlevelse av 

reinkalvene, anses som viktige for å sikre næringa i et langsiktig perspektiv. Flere av de 

forebyggende tiltakene som benyttes i dag vurderes av reindriftsutøvere som delvis gode, og 

blir akseptert i ulike distrikt. Rovvilt anses av næringen som den viktigste tapsårsaken. 

Næringen er samlet om at det beste tiltaket på lang sikt er mindre rovvilt og bedre kontroll på 

rovviltet i beiteområdene.  

 

Dyrevelferd og forebyggende tiltaksmidler 

Mattilsynet har en aktiv rolle i forhold til dyrevelferd, og kan i områder med store tap på beite 

pålegge besetninger tiltak som akutt nedsanking, inngjerding av beiteområder med mer. Slike 

pålegg kan medføre store belastninger for den enkelte beitebruker, både praktisk og 

økonomisk.  Utgiftene til slike tiltak skal, så langt det er mulig, prioriteres innenfor budsjettet 

til forebyggende og konfliktdempende tiltak.  

 

I skriv fra MD og LMD datert 28. juli 2006, om beitebruk og rovviltforvaltning – samarbeid 

mellom offentlig forvaltning og andre berørte parter, slås det fast at fylkesmenn og 

Mattilsynet, i dialog med beitebrukerne, skal komme fram til mulige tiltak før en 

dyrevernsituasjon oppstår. I LMD sitt brev til Mattilsynet av 10.2.2012, Rovviltforliket og 

oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite, blir det videre presisert 

hvordan Mattilsynet skal følge opp saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite.  
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Både parallelt med og i forkant av et eventuelt vedtak etter dyrevelferdsloven kan dyreeier få 

tilbud om midler til forebyggende tiltak. Dette forutsetter imidlertid tett samhandling og 

planlegging. Nemnda ser for seg følgende fremgangsmåte: 

 

1. Samordning mellom fylkesmennene og Mattilsynets distriktskontorer ved gjensidig 

informasjonsutveksling om utvikling av skadesituasjoner, og iverksetting av akutte 

forebyggende tiltak. 

 

2. Involvere Mattilsynets distriktskontor i prosessen med tildeling av FKT-midler, slik at 

Mattilsynets vurderinger også inngår som del av beslutningsgrunnlaget.   

 

3. Fortsette med årlige kontaktmøter mellom fylkesmennene og Mattilsynets distrikts- og 

regionkontor. 

 

4. Mattilsynet skal rutinemessig inviteres med på møter som Fylkesmannen og/eller 

rovviltnemnda har med representanter for næringsutøverne og vice versa. 

  

Det er viktig at det er bred enighet om de løsninger som velges før Mattilsynet fatter et 

eventuelt vedtak. Det vil si at en må komme frem til praktiske løsninger som er akseptable for 

alle parter. Beiterestriksjoner skal være siste utvei etter at andre alternativer er vurdert. 

 

I april 2011 sendte Mattilsynet informasjonsbrev om mulige beiterestriksjoner i 2012 til flere 

besetninger i Norge. Dette på bakgrunn av at disse besetningene i gjennomsnitt hadde hatt 

over 20 prosent tap den siste treårsperioden. I Troms sendte distriktskontorene 47 brev. I 

Finnmark ble det sendt ut 14 slike brev. Mattilsynet informerte videre om at framtidige vedtak 

vil kunne komme til å rette seg mot besetninger med betydelig lavere tapsprosenter. Dersom 

tapene i beitesesongen 2011 fortsatte i samme størrelsesorden, ville Mattilsynet vurdere å 

varsle pålegg om tidsbegrenset restriksjon med hensyn til bruk av utmarksbeite i forkant av 

beitesesongen 2012. Mattilsynet besluttet senhøstes 2011 å avvente effekten av rovviltforliket 

2011. Mattilsynet vurderte derfor ikke å fatte forebyggende vedtak om beiterestriksjoner i 

2012 grunnet tap til fredet rovvilt. 

 

Fra og med 2007 er det over Landbruks- og matdepartementet sitt budsjett satt av midler til 

oppfølging av dyrevernmyndighetenes vedtak om beiterestriksjoner. 

 

Troms Bondelag: 

Ekstraordinært tilsyn: 

Troms bondelag er usikker på om man klarer å hindre tap ved hjelp av ekstraordinært tilsyn. 

Vi mener at en isolert sett kan få bedre oversikt over situasjonen, men igjen mener vi at dette 

ikke forhindrer tap. Vi mener det er bedre å bruke midlene på fellingslag som tar ut 

skadedyrene.  

 

Vurdering: Ekstraordinært tilsyn alene er heller ikke i ny FKT-forskrift, definert som et tiltak 

med direkte tapsreduserende effekt. Uttak av skadedyr på barmark, er svært ressurskrevende, 

ofte vil det heller ikke lykkes til tross for at det blir gitt fellingstillatelse.   

 

Troms Bondelag 

Bruk av vokterhund: 

Bruk av vokterhund mener vi fungerer bra ved enkelte saueraser, men generelt går sauen 

spredt og over store områder. Tiltaket mener vi passer best på begrenset inngjerdet områder. 
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Med knapphet på tilgang til midler er det viktig å prioritere det som har størst og best 

virkning. Troms bondelag mener dette er uttak av rovdyr. 

 

Vurdering: Bruk av vokterhund vil neppe fungere for alle, men kanskje for noen. Også når en 

kommer dit at rovviltbestandene forvaltes på bestandsmålene vil det være utfordringer knyttet 

til rovvilt. Det vil aldri kunne garanteres at B-områdene er frie for rovvilt, da mener 

rovviltnemnda det er viktig å også ha andre tiltaksmuligheter enn uttak av rovvilt.  

 

Troms Bondelag: 

Radiobjeller og lammenoder: 

Det bør gis midler til å utvikle nye og bedre tekniske hjelpemidler for å overvåke beitedyr 

digitalt. De eksisterende radiobjellene og lammenodene er i dag for store og ikke optimal med 

hensyn til dyrevelferd. Eksempel: lammeklavene blir for små gjennom beitesesongen. Vi ser 

for oss en merking lik øreklipsformatet.  

 

Troms bondelag mener tiltaket vil hjelpe bonden å få effektiv og rasjonell nedsanking. 

Perioden fra sankestart til sankeslutt vil reduseres betraktelig.  

 

Vi finner det beklagelig at ikke Fylkesmannen i Troms også er villig til å prøve ut 

radiobjeller, til tross for at dette skaper noe merarbeid.  

 

At Fylkesmannen i Troms fra 2013 vil prioritere å gi tilskudd til den enkelte gårdbruker som 

kan gå til innkjøp av radiobjeller er greit. Men, at dette skal gå på bekostning av tilskudd til 

drift er vi ikke enig i, vi mener det må på plass egne midler til dette. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har også tro på at en forbedret og videreutviklet versjon av 

radiobjeller og lammenoder vil være et viktig tiltak for bedre tilsyn samt, effektiv og rasjonell 

nedsanking. Dette vil likevel ikke være et direkte tapsforebyggende tiltak.  

 

Troms Bondelag: 

Beitelagsmøter - prosjekt beitebruk i utmark: 

Troms bondelag mener at ethvert samarbeid og organisering mellom beitelag fører noe 

positivt med seg. Når disse igjen har kontakt med nødvendige myndigheter som for eksempel 

Fylkesmannen eller Leve i Naturen, vil en lettere nå frem, og en vil på en bedre måte få 

synliggjort utfordringene vi har i beiteområdet. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er enig, derfor har vi fokus på å skape gode arenaer for dialog, 

samt å stimulere til samarbeid.  

 

Troms Bondelag: 

Driftsomstillinger grunnet rovvilt: 

Troms bondelag mener bestandsmålet må holdes så nært vedtatte bestandsmål, at det skal 

være mulig å drive med sau i et B-område. 

 

Vurdering: Dette jobber også rovviltnemnda for.  

 

Troms Bondelag: 

Dyrevelferd og forebyggende tiltak: 

Troms bondelag støtter Rovviltnemnda sitt forslag om at slike tiltak dekkes over overnevnte 

budsjett.  
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Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering 

 

Troms Bondelag: 

Uttak av kongeørn og havørn må aktualiseres. Det må på plass bestandsreguleringer for 

begge. Derfor haster det med å få på plass bestandsregistreringer og reguleringer. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda har i kapittel 10.2 skrevet hva vi ser behov for å øke 

kunnskapsnivået om kongeørn, for i neste omgang å sikre en bedre og mer målrettet 

forvaltning av kongeørn. Vi har foreslått en strategi for dette. Rovviltnemnda har også skrevet 

i Forvaltningsplanen at vi mener det må innhentes mer kunnskap om problematikken rundt 

havørn.  

 

Troms Bondelag: 

Troms bondelag mener at myndighetene må tidligere inn å ta ut restkvotene, dette arbeidet 

mener vi må legges til SNO og prioriteres til beiteområdene.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda har i kapittel 10.4 skrevet at vi vil jobbe for at SNO utfører 

ekstraordinære uttak også på gaupe. Når det gjelder jerv og bjørn blir dette gjort per i dag. 

Rovviltnemnda jobber for at SNO starter uttaket av jerv enda tidligere i sesongen, altså så 

raskt det er gunstige forhold på senhøsten/førjulsvinteren. B-områder og kalvingsområder for 

rein, samt særlig viktige vinterbeiteområder for rein blir prioritert når rovviltnemnda gir 

anbefalinger til DN om hvor uttaket bør tas.    

 

Troms Bondelag: 

Lav terskel for uttak av rovvilt i prioriterte beiteområder: 

Troms bondelag mener at tilstedeværelsen av rovdyr i B-område er uønsket, rovdyra må som 

nevnt tidligere tas ut umiddelbart, med meldeplikt i etterkant. Vi mener det bør være 

nulltoleranse for å ha rovdyr i et B-område, så lenge bestanden er over bestandsmålet.  

 

Vurdering: Rovviltnemnda ønsker ikke rovvilt som representerer et skadepotensial i B-

områdene, rovviltnemnda ser imidlertid at det vil være rovvilt innenfor B-områdene, og at det 

ofte er svært vanskelig å ta ut rovviltet, rovviltnemnda ser også at det er andre tungtveiende 

hensyn som skal vurderes, slik som hensynet til den tiden rovvilt har moravhengig avkom. 

Rovviltnemnda vil ikke jobbe for en helårs skadefellingstillatelse for alle, på alt rovvilt i B-

områdene. Dette både fordi vi ikke tror rovviltproblemet vil løses på denne måten, og fordi 

det ville stride mot nasjonale lover og bestemmelser samt internasjonale forpliktelser Norge 

har. Rovviltnemnda vil heller jobbe mot mål vi mener vi kan påvirke. 

 

Troms Bondelag: 

Betinget skadefelling: 

Vi mener at terskelen må være lavere i et B-område enn i et A-område. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda er også opptatt av en tydelig differensiert forvaltning, da skal 

terskelen for skadefelling være lavere i et B-område enn i et A-område. Rovviltnemnda mener 

skadefellingshistorikken i regionen også tilsier at fylkesmennene har hatt en lavere terskel for 

skadefelling i B-områder enn i A-områder. 

 

Troms Bondelag: 

Godtgjørelse ved forsøk på skadefelling: 
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Når det er vedtatt at man skal ha permanente fellingslag, må det innføres et lønnssystem som 

står i forhold til annen virksomhet.  Sett i betraktning av dette, er ikke 1 400 kr i døgnet nok. 

Troms bondelag mener at dette ikke gir stabilitet rundt fellingslagene.  

 

Vi er enig i at 15 000 kr er tilstrekkelig om hvert fellingsforsøk som har ei tidsbegrensing på 

ei uke. Utover dette må det bevilges ytterligere 15 000 kr. 

 

Troms bondelag ser at det er like mye organisering på et kommunalt fellingslag som et 

interkommunalt lag. Det er slik vi ser det kommunens størrelse som begrenser muligheten til 

opprettelse av kommunale eller interkommunale fellingslag. Troms bondelag mener at å 

forfordele den ene typen fellingslag fremfor den andre, ikke blir rett. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar Troms Bondelag sin mening angående lønn og godgjøring til 

orientering. Adgangen til å bruke FKT-midler til å lønne skadefellingspersonell er ny siden 

forrige forvaltningsplan. I forrige forvaltningsplan kapittel 9.2 skrev nemnda at vi ville jobbe 

for at det blir adgang til å bruke FKT-midler til å lønne skadefellingspersonell. Nå er dette 

fastsatt i rovviltforskriften, her er også satsene fastsatt. Rovviltnemnda mener 

interkommunale skadefellingslag er å foretrekke, dette gir flere fellingsoppdrag til hvert lag 

og det gjør det mindre kostbart med kompetansehevende tiltak, faktorer som nemnda mener er 

vesentlige for å lykkes med skadefellingsoppdrag. Kommunale lag gir totalt mindre 

administrasjon for kommunene, mindre administrasjon for Fylkesmannen ved at 

fylkesmannen slipper å forholde seg til flere kommuner til tross for at skadefellingsområdet 

dekker flere kommuner. Interkommunale skadefellingslag gjør at de som administrerer i 

kommunene får flere årlige oppdrag, og dermed blir mer kompetent på området. 

Rovviltnemnda kan ikke se at det er en eneste kommune i regionen som er for stor til å kunne 

administrere et interkommunalt skadefellingslag. Rovviltnemnda mener interkommunale 

skadefellingslag på sikt vil gi mer kompetente jegere, mer effektivt uttak ved 

skadefellingstillatelser og en mer formålseffektiv bruk av FKT-midler.  

 

Troms Bondelag: 

Anbefaling av beiteområder for sau: 

Troms bondelag mener at når bestandsmålene blir oppnådd i et område må områdene kunne 

justeres til fordel for næringa.  

 

Vurdering: I regionen er alle A-områder for rovvilt i en eller flere årstider også beiteområder 

for tamme dyr. Rovviltnemnda ønsker å ha en tydelig differensiert forvaltning, men vi ønsker 

også A-områder som er så store at rovviltbestandene kan reguleres innen A-områdene. 

Rovviltnemnda ønsker å ha A-områder som er så store at det kan gis skadefelling også i A-

områdene ved ekstraordinære skadesituasjoner. Når det gjelder jerv har regionen de siste 

årene hatt en bestand høyt over bestandsmålet, dette løses ikke ved å innskrenke A-områdene, 

dette løses gjennom en mer effektiv beskatning av jervestammen.  

 

Troms Sau og Geit: 

Bruk av FKT-midler: 

I møtets første fase, der man hadde anledning til å utveksle meninger verbalt, ble det pekt på 

at man må se på hva som virker og hva som ikke virker angående dette. Vi sitter igjen med 

den følelsen at på tross av et stort engasjement og ditto pengebruk går ikke tapene ned. Og det 

er vel det som er hensikten med FKT-midler, eller? Vi vet hva som virker: beitedyr og rovvilt 

adskilt. 
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Vurdering: Rovviltnemnda er opptatt av en formålseffektiv bruk av FKT-midlene. Også 

gjennom ny «forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak» er det spesifisert hvilke tiltak som har en direkte tapsreduserende 

effekt, eller der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av tiltak. Det er slike tiltak FKT-

midler kan brukes til. En kan for eksempel ikke gi tilskudd til utvidet tilsyn alene.  I tillegg til 

direkte tapsforebyggende tiltak kan det gis midler til tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget og 

til konfliktdempende tiltak. Rovviltnemda prøver gjennom en tydelig differensiert forvaltning 

å i størst mulig grad holde beitedyr og rovvilt adskilt.    

 

Nordre Varanger bondelag: 

Det bør fortsatt prioriteres midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak, men i større 

grad til felles tiltak innen beitelagene. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar denne anmodningen til orientering. 

 

Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik: 

Distriktet mener at midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak må økes i takt med den 

økende rovdyrstammen innenfor region 8. 

 

Vurdering: Det er ikke rovviltnemnda som avgjør potten som kan brukes til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak. Rovviltnemnda jobber for at rovviltbestandene skal forvaltes på 

bestandsmålene.  

 

Hjerttind/Fagerfjell/Altevatn reinbeitedistrikt: 

Krav om at der det settes inn tapsforebyggende tiltak, skal tiltaket også innbefatte reduksjon 

av rovvilt. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda vil forvalte gaupe, jerv, bjørn og ulv presist på regionens 

bestandsmål. Når vi klarer dette vil vi fortsatt ha utfordringer knyttet til rovvilt. Da vil 

rovviltnemnda fortsette å jobbe og bruke FKT-midler slik at hensynet til næringsutøvelse og 

andre samfunnsinteresser ivaretas på best mulig måte. 

 

Målselv Beitelag: 

9.3.1. Virkemidler - forebyggende og konfliktdempende tiltak, side 62. 

Fylkesmannen vil fra og med 2013 prioritere tilskudd til innkjøp av radiobjeller. 

Målselv Beitelag var så heldige å få prøve ut 120 radiobjeller i 2012. Vi er veldig fornøyd 

med opplegget, og trur dette er av de få virkemidler i FKT opplegg som har fremtiden foran 

seg. Målselv Beitelag slutter seg til reindriftas konklusjon, side 63, om at det beste tiltaket 

som nytter for å få ned tapstall, er mindre rovvilt og bedre kontroll på rovviltet i 

beiteområdene. 

 

Vurdering: Rovviltnemnda tar dette til orientering. 


