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Nytteverdi – opplevelsesverdi - egenverdi

Etikk l li h t   l l di  f  Etikk - valgmuligheter og opplevelsesverdier for 
kommende generasjoner – artenes egenverdi

Vi baserer vår eksistens på de tjenestene som naturen 
gir – vårt verdigrunnlag

Rovdyrs økologiske funksjoner: 

•evolusjonært viktig i næringskjedene. Samspillet 
mellom artene har gitt oss den naturen vi har i dag

•Evig kappløp mellom rovdyr og byttedyr som også Evig kappløp mellom rovdyr og byttedyr som også 
er viktig for byttedyras evolusjon/utvikling 

•Kadaver viktig for mange arter

Vi ønsker oss ikke en natur hvor mennesket er eneste 
predator  predator. 

At vi har en art som jerv i den norske fjellheimen er et 
kvalitetsstempel på norsk natur!

2



Vi har 2010-målet om å stanse tap av naturmangfold, vi har 

internasjonale forpliktelser i henhold til 

bi di it t k j   i h  å fått å l  t biodiversitetskonvensjonen – og vi har nå fått på plass et 

lovverk som klart og tydelig sier vi skal ta vare på 

naturmangfoldet. 

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål for arter er: 

at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og 

at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige 

å å å åutbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette 

målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de 

øvrige økologiske betingelsene som de er avhengig av. (NML §

5, 1. ledd)

Rovdyra skal i denne sammenheng betraktes på lik linje med 

alle andre arter. 
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Arealinngrep

Store rovdyr er arealkrevende. De stiller også krav til kvaliteten på 
leveområdene, som f.eks. jervens valg av ynglehi i ”inngrepsfrie” 
områder. Arealinngrep er en stor trussel mot naturmangfoldet.områder. Arealinngrep er en stor trussel mot naturmangfoldet.

Forurensning

For de fire store er det relativt uklart for meg hvordan dette vil 
kunne slå ut, men ved å trekke parallellen til isbjørn, vet vi at 
miljøgifter kan få dramatiske konsekvenser.

Overhøstingø g

Store uttak av rovdyr (kombinert med arealinngrep) har gjort at vi 
i dag ser mange eksempler på små isolerte bestander. I tillegg til 
lovlig uttak kommer et relativt stort omfang av ulovlig jakt. 
Resultatet er innavlstrusler som i den skandinaviske ulvestammen. 

Fremmede organismer

For store rovdyr kan fremmede organismer være en trussel f.eks. i 
form av overførbare sykdommer. Eks rabies fra mårhund.

Klima

Klimaendringer vil i tiden fremover bli en stadig større trussel mot 
mangfoldet i naturen.  
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De fire store rovdyra – brunbjørn, gaupe, jerv og ulv –

er utbredt over store deler av den nordlige halvkule. 

Kartene viser i grov skala forekomsten av de ulike 

artene i Europa, og vi ser at relativt små isolerte 

bestander preger mye av Europakartet.

Utfordringer knyttet til å forvalte bestander av store 

rovdyr er ikke spesielt for Norgerovdyr er ikke spesielt for Norge.
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På verdensbasis er ingen av de fire store rovdyra truet på nåværende tidspunkt. I Norge 

er imidlertid situasjonen annerledes, og samtlige fire arter er klassifisert som truede 

(forklaring: Arter som klassifiseres som sterkt truet, kritisk truet og sårbar benevnes ( g , g

alle som truede)

Norge har gjennom Bernkonvensjonen forpliktet seg til å gjennomføre nødvendige tiltak 

for å sikre bevaring av store rovdyr. Selv om bestandene er grenseoverskridende med 

våre naboland  har vi et selvstendig ansvar for å ha deler av bestandene på norsk våre naboland, har vi et selvstendig ansvar for å ha deler av bestandene på norsk 

territorium. Noe av hensikten med internasjonale avtaler er nettopp å sikre at alle land 

bidrar til å opprettholde våre felles naturverdier. 

Under Bernkonvensjonen er ulv, jerv og bjørn oppført på liste II, mens gaupe er oppført 

på liste III. Liste II omfatter om lag 700 dyrearter som skal beskyttes mot fangst, jakt 

og innsamling av egg. Medlemslandene er forpliktet til å frede artene og til å sikre deres 

leveområder. Liste III omfatter de fleste av de europeiske arter av dyr som ikke står på 

liste II. Artene på liste III kan bare utnyttes på en slik måte at bestandene ikke blir 

truet. Reguleringen kan skje ved fastsettelse av fredningstider, regulering av jakt, 

midlertidig eller lokale forbud mot utnyttelse og kontroll med innenlands handel. 
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I 1845 ble det i forbindelse med den nye jaktloven, innført 
skuddpremie på rovvilt. Ettersom utbetalingene var relativt høye, er 
det grunn til å tro at de fleste jegere rapporterte det de hadde skutt.

Gaupe: I 1980 ble ordningen med helårsjakt og statlig skuddpremie 
avviklet.  I 1992 ble gaupa fredet i Sør-Norge inntil kvotejakten ble 
innført i 1994. 

Bjørn: Skuddpremieordningen varte fram til 1932  Da ble bjørnen Bjørn: Skuddpremieordningen varte fram til 1932. Da ble bjørnen 
fredet under vintersøvnen. I 1973 ble bjørnen totalfredet i Norge.

Ulv: Skuddpremie opphørte i forbindelse med fredningen i 1971.

J Sk dd i  h  i f bi d l  d f d i   bl  Jerv: Skuddpremie opphørte i forbindelse med fredningen, som ble 
innført i Sør-Norge i 1973. Jerv ble fredet i hele landet i 1982. 

Andre arter:

Fjellrev fredet i 1930.

Bever ble i Norge fredet første gang i 1845. I dag er den norske 
bestanden robust, og med utgangspunkt i den norske bestanden er 
beveren gjeninnført både i Sverige og Finland. Arten er nå jaktbar 
igjen, og er et eksempel på en art vi har lyktes å bygge opp igjen.
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Hovedtrekkene i stortingsforliket om rovviltpolitikken fra 2004 

skal videreføres - todelt målsetting står fast.

Soria Moria II om den todelte målsettingen:

Den todelte målsettingen skal sikre rovviltbestandenes 

overlevelse, og næringsdrift basert på beitebruk i utmark. 

Regjeringen mener at det fortsatt skal være mulig med 

levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med 

rovvilt.

Naturmangfoldloven § 5:

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang 

sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine 

naturlige utbredelsesområder  Så langt det er nødvendig for å naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å 

nå dette målet ivaretas også artenes økologiske 

funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de 

er avhengig av. 9



Sentralt i naturmangfoldloven står kravet om at all 

forvaltning av natur skal være kunnskapsbasert. Dette 

gjelder også forvaltning av rovvilt. 

Dette omhandler både vitenskapelig kunnskap og Dette omhandler både vitenskapelig kunnskap og 

erfaringsbasert kunnskap.
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I 2009 ble det bevilget hele 15,7 millioner til 

bestandsovervåkingen - en økning på over 10 millioner 

kroner siden 2005

Vi har et av verdens beste overvåkingsprogram for 

rovvilt, men likevel er det avvik mellom rapporteringen 

fra overvåkingsprogrammet og lokale oppfatninger om fra overvåkingsprogrammet og lokale oppfatninger om 

rovviltbestandenes størrelse. Det er viktig at vi tar 

denne utfordringen på alvor. Uten mest mulig felles 

virkelighetsoppfatning er det vanskelig å redusere 

konfliktene.

Vi vil aldri komme på et nivå der vi har kontroll på 

absolutt alle individer  Forvaltningsmessig er dette heller absolutt alle individer. Forvaltningsmessig er dette heller 

ikke nødvendig. Før eller siden nærmer vi oss et nivå i 

overvåkingsarbeidet hvor økt økonomisk innsats ikke 

lenger vil være fornuftig. 
11



Den horisontale streken representerer bestandsmål - 39 årlige 
ynglinger av jerv, og 65 årlige ynglinger av gaupe.

Med unntak av 2002 har vi i perioden 2001-2009 ligget noe over 
bestandsmålet for jerv. Trekker vi fra antall hiuttak (rød del av 
søylene) ser vi at ”netto antall” ynglinger i denne perioden 
befinner seg relativt nær bestandsmålet.

For perioden 1996-2009 ser vi at gaupebestanden har svingt en 
del med et minimumsnivå i 2004 og en ny topp i 2009. 

Når det gjelder ulv har vi tre ganger hatt 3 helnorske ynglinger av 
ulv, men ikke noen av årene har vi nådd målet om 3 ynglinger 
innenfor det som i dag er grensene for ulvesona.

Ynglinger i 2000: Atndalen, Koppang og Moss/Våler.

Ynglinger i 2004: Gråfjell, Julussa, Koppang.

Ynglinger i 2008: Osdalen, Julussa, Kynna.

For bjørn er det påvist mellom 0 og 6 ynglinger de siste årene. 
Overvåking av bjørn er problematisk, men som dere kjenner godt 
til jobber vi nå med å finne en løsning på dette med en ny 
beregningsmodell for antall årlige ynglinger.
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I Soria Moria II slås det fast at vi skal styrke 

bestandsregistrering av rovdyr ytterligere. Dette skjer blant 

annet gjennom årlig DNA-registrering av bjørn og jerv over 

hele landet.

Bildet viser postkassene på Svanhovd miljøstasjon, der en 

av de grønne kassene er for innsamling av bjørnemøkk. 

Både lokalbefolkning og soldater fra den militære 

grensestasjonen er aktive med å levere prøver de har funnet grensestasjonen er aktive med å levere prøver de har funnet 

på turer i området.   

Vi skal også se på mulige forbedringer med tanke på økt Vi skal også se på mulige forbedringer med tanke på økt 

lokal deltagelse, og involvering i DNA-innsamling kan være 

et slikt eksempel.
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Sentralt i det videre arbeidet står også utviklingen av ny 

modell for å vurdere antall årlige ynglinger av bjørn. 

Som ledd i arbeidet med å styrke rovviltovervåkingen, tar vi 

også sikte på en gjennomgang av organiseringen av Nasjonalt 

overvåkingsprogram for rovvilt. overvåkingsprogram for rovvilt. 

Styrket kommunikasjon av resultater fra 

overvåkingsprogrammet blir sentralt i tiden fremover.

Bildet viser Paul Aspholm fra Bioforsk på Svanhovd

miljøsenter i Pasvik. Han viser fram prøver av bjørnehår og 

bjørnemøkk samlet inn til DNA-registrering. 
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I vurderingen av nye bestandsmål for ulv og bjørn 

legges det opp til en bred prosess med debatt og 

involvering av ulike aktører. 

Jeg er opptatt av at best mulig tilgjengelig kunnskap 

legges til grunn i de vurderingene som skal gjøres. legges til grunn i de vurderingene som skal gjøres. 

Eksempelvis er det viktig å se på genetiske utfordringer i 

ulvebestanden.

F llfø i    b t d i t i   t d i   Fullføring av ny bestandsregistrering og utredning av 

modell for beregning av antall ynglinger av bjørn .

Nye bestandsmål må også selvfølgelig befinne seg 

innenfor rammen av de forpliktelsene vi har 

internasjonalt gjennom Bernkonvensjonen.
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Vi skal samarbeide med Sverige om fordeling av grenseulv.

Vi må også sette oss inn i den nye rovviltpolitikken i Sverige 

(behandlet 21. oktober 2009) og ta med oss dette inn i videre 

vurderinger.

Sentralt blir også kontakten med Sverige omkring grenserevir 

av ulv. Kartet er hentet fra siste statusrapport om ulv vinteren 

2008/2009 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for 

rovvilt, og viser utstrekningen av skandinaviske ulverevir. De 

mørke feltene viser utbredelse av ulveflokker, og lys skravering mørke feltene viser utbredelse av ulveflokker, og lys skravering 

viser revirmerkede ulvepar.

De revirene som sist vinter strakk seg på tvers av riksgrensa, 

er Juvbergsreviret (nr 29)  Rotnareviret (nr 40) og Dals Eder Juvbergsreviret (nr 29), Rotnareviret (nr 40) og Dals Ed-

Halden reviret (nr 4).

Regjeringen vil innen utgangen av 2010 invitere Stortinget til et 

bredt forlik om bestandsmål for ulv og bjørn. 16



Kartet viser nordlige deler av Hedmark og 
rovviltnemndas ulike 
soneinndelinger/arealdifferensiering  soneinndelinger/arealdifferensiering. 
(Gul=Prioritert rovviltområde, Grønn=Prioritert
beiteområde, Blått=Differensiering mellom viktige 
beiteområder og viktige rovviltområder.)

Når det gjelder evaluering av gjeldende arealdifferensiering i 
årovviltregionene, kommer jeg i første omgang til å be 

rovviltnemndene foreta en egen evaluering. Det bør være 
spesielt fokus på den geografiske samordningen av områder 
som er prioritert til henholdsvis rovvilt og beitebruk i 
grenseområdene mellom forvaltningsregionene. 

Det er rovviltnemndenes hovedansvar å utarbeide 

forvaltningsplaner for rovvilt i de ulike regionene. Jeg mener 

det er viktig, så langt som mulig, å unngå en overstyring av 

å årovviltnemndene. Jeg tar sikte på å starte dette arbeidet 

gjennom et oppdrag til nemndene i løpet av vinteren. 
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Effektivisere skadefelling - Blant annet skal det offentliges ansvar forsterkes 

og klargjøres. Økonomisk kompensasjon til kommunale fellingslag fra første 

dag, samt økt satsing på opplæring og kompetanse lokalt/regionalt er g, g p pp g g p g

sentrale elementer i videre prosesser. 

I perioden 2008–2009 er det gjennomført en midlertidig ordning med 

godtgjørelse for deltakere i kommunale skadefellingslag. Etter Soria Moria II 

skal deltakerne få økonomisk kompensasjon fra første dag. Det tas sikte på å 

ha en ny ordning på plass i løpet av våren 2010. Forslag til permanent 

ordning vil etter samråd med Landbruks- og matdepartementet bli sendt på 

høring rundt årsskiftet. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i Hedmark under ledelse av Fylkesmannen 

med oppdrag å foreslå ulike tiltak for å effektivisere skadefelling av rovvilt. 

Arbeidsgruppa skal rapportere til Miljøverndepartementet i februar 2010, og 

rapporten blir et naturlig utgangspunkt for oppfølging av regjeringens 

målsetting om å effektivisere skadefelling av rovvilt.
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Forutsatt at det ikke er skadelig for bestandens 

overlevelse er det i dag en meget lav terskel for uttak av g g

skadevoldende individer i områder som er prioritert til 

beitebruk. 

Skadefellingstillatelser gis hurtig (ofte kun snakk om 

minutter) og som regel er det tilstrekkelig med et fåtall 

kadaverfunn før tillatelse til felling gis i områder som er 

prioritert til beitebruk. 

Sommerens situasjon med Galventispa var helt spesiell, 

og må ikke anes som hovedregelen – det er det 

motsatte som har vært og vil være tilfellet i tiden som 

kommer. Soria Moria II gir klare føringer for dette. 
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For å få med mest mulig av det fantastiske slektstreet for ulv 

har vi måttet sy sammen to sider i dette lysarket.

Når det gjelder fremtidig håndtering av genetisk viktige 

individer av ulv vil det bli utarbeidet en egen strategi for dette. 

D  l ti t lill   t kt i l d  k di i k  Den relativt lille og sterkt innavlede skandinaviske 

ulvestammen krever at vi gir finsk/russiske innvandrere et 

strengt vern, men for å gjennomføre dette med et lavest mulig 

konfliktnivå mener jeg det er nødvendig med en tydelig og 

forutsigbar strategi.

I Sverige legges det nå opp til en strategi hvor det skal 

t t  i  l  f  N d S i   t Fi l d/R l d  transporteres inn ulv fra Nord-Sverige og evt Finland/Russland. 
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Regjeringen vil endre erstatningsordningen for husdyr, 

med sikte på at faktisk rovdyrtap skal erstattes  med sikte på at faktisk rovdyrtap skal erstattes. 

I det videre arbeidet med dette, er det viktig med 

grundige utredninger og inngående kunnskaper om ulike 

t å k   f t  di  tapsårsaker og omfanget av disse. 

Erstatningsordningene må også i framtiden være 

kunnskapsbasert, etterprøvbare og i størst mulig grad 

bredt forankret.
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Det vil bli foretatt en gjennomgang og iverksatt Det vil bli foretatt en gjennomgang og iverksatt 

nødvendige tiltak både innenfor rovviltforvaltninga og 

reindrifta med sikte på å sikre situasjonen for sørsamisk 

tamreindrift. 

Rapporten fra arbeidsgruppa i Nord-Trøndelag, vil være 

et naturlig utgangspunkt for videre oppfølging. Denne 

rapporten er nå til behandling i Miljøverndepartementet  rapporten er nå til behandling i Miljøverndepartementet, 

og det tas sikte på snarlige konsultasjoner med 

Sametinget om videre oppfølging av de foreslåtte 

tiltakene.
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Miljøverndepartementet er nå i sluttfasen av arbeidet med en lovproposisjon. 
Saken fordrer avveining mellom tunge hensyn. Forslag til lovendring vil etter 
planen fremmes for Stortinget innen utgangen av året. 

R j i  f l  i b  i  kk f l dRegjeringens forslag innebærer i grove trekk følgende:

Dersom bestanden av jerv, gaupe og bjørn i en 3-årsperiode har vært klart over 
det bestandsmål som er fastsatt av Stortinget, skal adgangen til å felle disse 
artene i nødverge utvides. Felling skal da kunne skje dersom felling må anses 
påkrevet for å fjerne en umiddelbar og betydelig fare for skade på bufe, 
tamrein og gris  Med dette senkes terskelen for felling sammenlignet med det tamrein og gris. Med dette senkes terskelen for felling sammenlignet med det 
som i dag gjelder. Dersom bestanden av jerv, gaupe og bjørn deretter i en 3-
årsperiode ligger klart under bestandsmålet, strammes fellingsadgangen inn 
igjen, inntil vilkårene for utvidet fellingsadgang på nytt er oppfylt. 

Bjørnebestanden er i dag under bestandsmålet. Regjeringen vil foreslå en 
overgangsbestemmelse som sikrer at fellingsadgangen for bjørn utvides første 
gang bestandsmålet nås. Etter at fellingsadgangen er utvidet vil de ordinære 
reglene gjelde. Når det gjelder jerv og gaupe er vilkårene for utvidet nødverge 
oppfylt med dagens bestandssituasjon. 

I tillegg utvides adgangen til å felle rovdyr, uavhengig av art, som befinner seg 
i rovdyrsikkert hegn. Felling skal kunne skje når det er påkrevet for å fjerne en 
aktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hundaktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hund.
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Hund omfattes i dag ikke av nødvergebestemmelsen. 

Regjeringens forslag innebærer at hund vil omfattes når 

den befinner seg i rovdyrsikkert hegn. 

I tillegg vil det arbeides videre med spørsmålet om en I tillegg vil det arbeides videre med spørsmålet om en 

generell innlemmelse av hund i nødvergebestemmelsen.

Det vil blant annet være ønskelig å se nærmere på 

k  f i  å åd t  svenske erfaringer på området. 
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Regjeringen vil ha en fortsatt sterk satsing på forebyggende og 

k flik d d  il k i il f l i   i konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, og gi 

omstillingsmidler i prioriterte rovdyrområder når dette anses 

hensiktsmessig.

Jeg føler at vi gjør mye godt arbeid på forebyggende tiltak. Når 

det gjelder konfliktdemping, mener jeg at vi har mye å gå på. 

Her er jeg spesielt interessert i forslag og innspill fra dere til j g p g g p

videre arbeid. Dere representerer de mest sentrale 

næringsinteressene, miljøverninteressene og brukerne av 

naturmangfoldet. Dere setter i stor grad dagsorden, og er 

opinionsdannende i synet på rovviltforvaltningen  opinionsdannende i synet på rovviltforvaltningen. 
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I høst ble det for fjerde gang åpnet for lisensjakt på bjørn i Norge, hvor ni bjørner 

skutt. Dyktige jegere lokaliserte dyrene med hjelp av nysnø og tips fra elgjegere. I 

avisene kan vi se bilder av stolte jaktlag og ivrige hunder. ”Den ultimate

j kt l l ”  tt lt    j  G j kt  h  i fl  å  h tt t  i t  jaktopplevelse”, uttalte en av jegerne. Gaupejakta har i flere år hatt stor interesse 

blant jegerne, og det samme begynner nå å bli tilfellet også for jerv og bjørn. Dette 

er forsiktige skritt i retning av å alminneliggjøre felling og jakt på rovvilt. 

Kanskje kan det synes paradoksalt, men jakta kan bidra til at å bevare rovdyra i 

Norge. Konfliktnivået rundt gaupa har avtatt etter hvert, og i Sverige, der de årlig 

skyter rundt 100 bjørner, er ikke bjørnen lenger noen særlig kontroversiell art. I 

sterk motsetning til ulven, som setter sinnene i kok også i Sverige på tross av at det 

ikke er vesentlige problemer i forhold til beiteinteresser. 

Lisensfelling (ulv, bjørn, jerv): Ikke jakt, men skademotivert virkemiddel for å g ( j j ) j

begrense veksten og/eller utbredelsen av en bestand av jerv, bjørn og ulv. Artene er 

fredet og tilfredsstiller ikke jaktbarhetskriteriene. Vedtak om lisensfelling kan fattes 

etter nml §18 og rovviltforskriften.

Kvotejakt (gaupe): Ordinær jakt i den forstand at jakten utøves på en art som 

oppfyller jaktbarhetskriteriene Jaktbar ihht viltloven § 9  Vedtak om kvotejakt kan fattesoppfyller jaktbarhetskriteriene. Jaktbar ihht viltloven § 9. Vedtak om kvotejakt kan fattes 

etter viltloven § 9, nml § 16 og rovviltforskriften.

26



Jeg kjenner til at kontaktutvalget tidligere har hatt illegal jakt på 
dagsorden, og jeg er veldig glad for at utvalget samlet seg om å 
ta avstand fra slik alvorlig miljøkriminalitet.

Illegal jakt er en alvorlig trussel mot små bestander, og for den 
skandinaviske ulvestammen kan det i verste fall få dramatiske 
konsekvenser på kort tid. 

Illegal jakt kompliserer forvaltningen av rovviltbestandene, og det 
er viktig at vi gjør det vi kan for å forebygge slik kriminalitet

Vi har i samarbeid med justisministeren satt fokus på dette, og 
det ble blant annet holdt et seminar hos Riksadvokaten i februar 
2009 med illegal jakt på ulv som tema.

Så langt har det vist seg vanskelig å etterforske slike saker, og 
det er vanskelig for politiet/økokrim å få tilgang på nødvendige 
opplysninger. Temaet må ha høyt fokus også i tiden fremover pp y g øy g
med mål om å redusere omfanget av illegal jakt betraktelig.
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Regjeringen har signalisert at hovedtrekkene i 

rovviltforliket fra 2004 ligger fast. Samtidig er 

rovviltpolitikken i utvikling – og noen endringer og nye 

vurderinger varsles i Soria Moria II. Det bereder grunnen 

for krevende – men spennende – debatter og prosesser i 

tiden som kommer.tiden som kommer.

Jeg ønsker konstruktive tilbakemeldinger på ting som 

kan gjøres bedre. 

Hvordan skal vi få tapstallene ned, hvordan skal vi nå 

bestandsmålene, og ikke minst hvordan kan vi oppnå et 

l  k flik i å? lavere konfliktnivå? 

Vi må i felleskap søke løsningene – ikke problemene.
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