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Ref. 16/219 Høring av endringer i rovviltforskriften - 

skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter - 

Uttalelse fra Sametinget. 
 
Bakgrunn. 
 
Klima- og miljødepartementet har den 21.06.2017 sendt på høring forslag til endringer i § 12 i 
forskrift om forvaltning av rovvilt 18. mars 2005 nr. 242. Også kommentarene til bestemmelsen 
vil bli endret.  Departementet ønsker også innspill til overordnede føringer for gjennomføring av 
kongeørnprosjekter på Fosen og i Troms.  
 
Sametingets uttalelse. 
 
Tap av rein og sau forårsaket av rovvilt er i ferd med å frata livsgrunnlaget for de samiske 
beitenæringene. Rovdyrtapene fører til store økonomiske og psykiske belastninger for reineiere 
og sauebønder. Mange reineiere har så store tap at det ikke er kalver nok til å opprettholde 
bestanden på et forsvarlig nivå. De store rovdyrtapene har ført til at mange saueholdere har 
valgt å slutte. Når det materielle grunnlaget for beitenæringene trues så vil dette også gå utover 
bevaring og utvikling av samisk språk og kultur. Inneværende år har reindriftsnæringen nok en 
gang sett store tap av reinkalver forårsaket av angrep fra ørn. Ut fra egne erfaringer og 
observasjoner beskriver næringene et rovdyrtrykk og tapstall som er større enn det som 
forskningen og forvaltningen presenterer. Sametinget kjenner til at reineierne hevder at 
kongeørnbestanden er betydelig høyere enn tallene som forskningen og myndighetene viser til. 
Under reinkalvingsperioden inneværende år har Sametinget fått tilbakemeldinger om at 
situasjonen er kritisk i flere av kalvingsområdene for rein. Reindriftsnæringen beretter om 
ørneangrep både på voksne simler, fjorårkalv og nyfødte kalver og det er også lagt ut bilder av 
ørneangrep på sosiale medier. Næringen observerer også at havørn forårsaker tap av 
reinkalver. Utover sommeren er det meldt det om lav kalvingsprosent i flere områder. 
 
Sametinget mener det i utgangspunkt er positivt at det vurderes å sette i gang forsøksordninger, 
slik som det foreslås i Fosen og i Troms, men forslagene til endringer i rovviltforskriften 
gjenspeiler ikke den alvorlige situasjonen som er i beitenæringene på grunn av tapene som ørn 
forårsaker. Det er behov for betydelig sterkere virkemidler og det eneste som virker er store 
reduksjoner i ørnebestanden.  Sametinget forslår at det settes i gang tiltak som medfører at all 
ørn tas ut i enkelte områder. På denne måten kan man måle tap av beitedyr før og etter uttak av 
ørn. Resultatene av dette vil danne relevant kunnskap både om kongeørn og havørn som 
skadevolder på beitedyr. 
 
Sametinget forventer at Klima- og miljødepartementet gjennomfører konsultasjoner både med 
Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om de foreslåtte endringene i 
rovviltforskriften. 
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Solveig Ballo Jørn Gunnar Olsen 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
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