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Uttalelse til forslag om endringer i rovviltforskriften - 
skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter 
 

Vi viser til høringsbrev fra Klima- og miljødepartementet av 21. juni 2017 med høring av 
endringer av skadefellingsbestemmelsen for kongeørn i rovviltforskriften og om kongeørn-
prosjekter på Fosen og i Troms. 
 
Departementets høring på forslag til endring i rovviltforskriften av skadefellings-
bestemmelsen for kongeørn (tilføyelse til forskriften § 12 inkl. kommentarer) er oppfølging 
av beslutninger i Stortinget. Foreslått endring er midlertidig og geografisk avgrenset, og 
berører ikke vårt fylke eller region direkte. Den er likevel åpenbart konfliktfylt slik 
departementet selv antyder i høringsbrevet. Vi kjenner ikke detaljene i situasjonen på Fosen 
eller i Troms, men under forutsetning av at dette blir en tids- og geografisk avgrenset 
prøveordning der målet er å innhente kunnskap for eventuelt seinere og nye reelle faglige 
vurderinger, har vi ingen konkrete merknader til selve endringsforslaget.  
 
Ut over noen sentrale elementer framgår det ikke av høringsbrevet noen detaljer rundt 
utformingen av prosjektene. Vi forutsetter at en eventuell endring i skadefellings-
bestemmelsen for kongeørn baseres på målrettete og godt faglig komponerte og forankrete 
prosjekter som kan bidra til økt generell kunnskap til beste for framtidig forvalting av arten. 
 
Selv om kunnskapen om kongeørn er relativt god, registrer vi at den ikke er på nivå med de 
øvrige artene som omfattes av rovviltforskriften. Kongeørn er også først nylig integrert i det 
nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Denne kunnskapskløften bør lukkes gjennom et 
bredere faglig og mer landsdekkende prosjekt. Vi viser i den sammenheng til innspill til 
Klima- og miljødepartementet om forvaltningen av kongeørn og evaluering av regional 
rovviltforvaltning i felles brev fra fylkesmennene i rovviltregion 2 av 13. februar 2017. 
Videre angir Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 Sør-Norge (april 2017) behov for økt 
kunnskap om kongeørnas eventuelle predasjon på sau (lam).  
 
 
Med hilsen 
 
Helge Nordby 
fagsjef 
 

  Even Knutsen 
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