
Til Miljødepartementet  

Ved Solveig Paulsen      Målselv 08.03.2012 

 

 

Høring rovviltforskriften : Målselv Bondelag har registrert følgende forslag til endringer i 

rovviltforskriften:  

I forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) gjøres følgende endringer:  

§ 3 første ledd første punktum skal lyde: 

I Norge skal det årlig være 65 ynglinger av gaupe, 39 ynglinger av jerv og 13 ynglinger av bjørn. 

§ 4 skal lyde: 

§ 4. Forvaltningsregioner og nasjonale bestandsmål for regionene Det skal være åtte forvaltningsregioner med tilhørende 

nasjonale mål for antall årlige ynglinger innenfor regionens grenser 

g) Region 7 – Nordland: 10 ynglinger av gaupe, 10 ynglinger av jerv og 1 yngling av bjørn 

h) Region 8 – Troms og Finnmark: 10 ynglinger av gaupe – hvorav 4 i Finnmark, 10 ynglinger av jerv – hvorav 3 i Finnmark 

og 5 ynglinger av bjørn. 

Målselv Bondelag er svært tilfreds med forslaget om å redusere 1 yngling med bjørn fra 6 til 5 i region 

8 og hadde helst sett at det ble slått fast i forskriften at reduksjonen skulle være i Midt-Troms, jamfør § 

4 punkt h. Målselv jordbruket har allerede tatt store konsekvenser av at vi har A-område for jerv fra E 

6 og hele resten av kommunen øst for E 6. Belastningene på sauenæringa har vært svært store og de 

har tatt konsekvensen av det – de har sluttet. Kun en besetning med sau beiter nå øst for E 6.  Det 

resulterer i at svært store og viktige beiteområder ikke blir nyttet til produksjon av norsk kjøtt. Det 

beklager Målselv bondelag svært sterkt.(Troms har de beste lammeslaktene i verden på grunn av svært 

gode beiter) 

Til tross for at sauebøndene har gitt seg, har vi melk og kjøttprodusenter øst for E 6. Vi har store bruk 

som satser på landbruksnæringa. Målselv har elvesletter med store og godt arronderte jorder som gjør 

forutsetningene for å drive jordbruk svært gode.   

Vi har hatt hendelser med bjørn i storfeflokkene i både A og B området som er svært belastende for 

gårdbrukerne. Vi er kjent med at Rovviltnemnda for region 8 ønsker å utvide A- område for bjørn i 

Midt-Troms/Målselv i forbindelse med rullering av forvaltningsplanen.  Målselv Bondelag ønsker ikke 

utvidelse av A-område for bjørn i Målselv 

Vi ber Miljøverndepartementet holde fast på sitt forslag om reduksjon av en yngling av bjørn i 

forvaltningsregion 8, jamfør § 4 punkt h og vi ser helst at det tydeliggjøres i forskriften at 

reduksjonen skal være i Midt-Troms. 

Vennlig hilsen 

Mette Pedersen Anfeltmo, Leder Målselv Bondelag 


