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Endringer i rovviltforskriften. Høring 

Det vises til Deres oversendelse 03.01.2012. 
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag behandlet saken i møte 27.03.2012 som sak 55/12 
Endringer i rovviltforskriften. Høring 
 

Nord-Trøndelag fylkeskommune viser til fylkestingets vedtak 08.12 2011, som 
tidligere er sendt Miljøverndepartementet i sakens anledning, og ber om at 
disse forhold legges til grunn ved den sentrale rovviltforvaltning. 
 
Fylkeskommunen vil poengtere og gjenta følgende: 
Nord-Trøndelag fylkeskommune framholder at tapssituasjonen innen 
beitenæring/reindrift i fylket er uholdbar. Fylkeskommunen poengterer videre 
rovviltforlikets betoning av at rovdyr ikke bør prioriteres innen kalvingsområder 
for rein. Innen ynglingsområdet for bjørn i Nord-Trøndelag/Region 6 finnes 
slike områder av særverdi for reindriftsnæringa.  
Måltall for antall årlige ynglinger av bjørn må derfor reduseres innen Region 6; 
fra 4 til 3. Dette må inntas i rovviltforskriftens § 4. 
Fylkeskommunen vil poengtere rovviltforlikets betoning og styrking av 
Rovviltnemndenes forvaltningsmessige rolle. Det må framgå av § 7 at dette 
også omfatter kvote og forvaltning av gaupe. Det må videre framgå at sentrale 
miljøvernmyndigheters kontroll med rovviltnemndene bare skal kunne skje 
ved åpenbar fare for desimering av bestandene i forhold til Stortingets angitte 
måltall. Erfaringene fra Region 6, med stadige overprøvinger fra 
Miljøverndepartementets side, anses svært uheldig og svekker 
rovviltnemndas delegerte myndighet og forvaltningsmessige rolle. 
Fylkeskommunen viser til at Miljøverndepartementet i høringsbrevet drøfter og 
framholder at Stortingets vedtatte angivelser av 6,5 binner per yngling ikke 
kan legges til grunn når modellestimeringer ut fra DNA-resultatene gir lågere 
estimater for ynglinger. Fylkeskommunen forstår Stortingets vedtak i 
rovviltforliket som en angivelse av total bjørnebestandsnivå, også når 
inkluderes 1,5 hannbjørn per binne. Det anses som svært spesielt at 
Departementet her overprøver Stortingets vedtak! 

 

Miljøverndepartementet   
Postboks 8013 Dep 
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Vedlagt oversendes Saksutskrift for FR-sak nr 55/12. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Geir Rannem 
rådgiver  
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
 
 
Vedlegg: FR-sak nr 55/12 Endringer i rovviltforskriften. Høring 
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SAKSUTSKRIFT 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.03.2012 55/12 

 
 

Endringer i rovviltforskriften . Høring 

 
Fylkesrådens innstilling til vedtak: 
Nord-Trøndelag fylkeskommune viser til fylkestingets vedtak 08.12 2011, som 
tidligere er sendt Miljøverndepartementet i sakens anledning, og ber om at disse 
forhold legges til grunn ved den sentrale rovviltforvaltning. 
 
Fylkeskommunen vil poengtere og gjenta følgende: 
Nord-Trøndelag fylkeskommune framholder at tapssituasjonen innen 
beitenæring/reindrift i fylket er uholdbar. Fylkeskommunen poengterer videre 
rovviltforlikets betoning av at rovdyr ikke bør prioriteres innen kalvingsområder for 
rein. Innen ynglingsområdet for bjørn i Nord-Trøndelag/Region 6 finnes slike 
områder av særverdi for reindriftsnæringa.  
Måltall for antall årlige ynglinger av bjørn må derfor reduseres innen Region 6; fra 4 
til 3. Dette må inntas i rovviltforskriftens § 4. 
Fylkeskommunen vil poengtere rovviltforlikets betoning og styrking av 
Rovviltnemndenes forvaltningsmessige rolle. Det må framgå av § 7 at dette også 
omfatter kvote og forvaltning av gaupe. Det må videre framgå at sentrale 
miljøvernmyndigheters kontroll med rovviltnemndene bare skal kunne skje ved 
åpenbar fare for desimering av bestandene i forhold til Stortingets angitte måltall. 
Erfaringene fra Region 6, med stadige overprøvinger fra Miljøverndepartementets 
side, anses svært uheldig og svekker rovviltnemndas delegerte myndighet og 
forvaltningsmessige rolle. 
Fylkeskommunen viser til at Miljøverndepartementet i høringsbrevet drøfter og 
framholder at Stortingets vedtatte angivelser av 6,5 binner per yngling ikke kan 
legges til grunn når modellestimeringer ut fra DNA-resultatene gir lågere estimater 
for ynglinger. Fylkeskommunen forstår Stortingets vedtak i rovviltforliket som en 
angivelse av total bjørnebestandsnivå, også når inkluderes 1,5 hannbjørn per binne. 
Det anses som svært spesielt at Departementet her overprøver Stortingets vedtak! 
 
 
 
 
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte 27.03.2012 sak 55/12 
 
Protokoll: 
Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 
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Endringer i rovviltforskriften. Høring 

 
Arkivsak-dok. 12/00188-2 
Saksbehandler Geir Rannem 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.03.2012 55/12 

   
 
Fylkesrådens vurdering 
Fylkesråden viser Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 8.12.2011. Dette er tidligere 
sendt Departementet v/Statsråden i desember 2011. 

 
”Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil overfor Miljødepartementet og Direktoratet 
for Naturforvaltning gi uttrykk for følgende vedrørende praktisering av 
Stortingets rovviltforlik 2011: 
For beitenæringene, reindriften og saueholdet, i Nord-Trøndelag er måten 
Stortingets rovviltforlik følges opp på av avgjørende betydning. 
Beitenæringene er i Nord-Trøndelag viktige for verdiskapning, bosetting og 
sysselsetting, men fylket har store utfordringer mht rovviltskader, og bærer et 
stort ansvar for tre (bjørn, gaupe og jerv) av de fire store rovviltartene. I 
rovviltforliket er det slått fast at beitenæringene skal være levedyktig og at 
rovviltforvaltning skal ta hensyn til det. 
Fylkestinget ser nødvendigheten av at forvaltningen instrueres til å 
gjennomføre endret praksis umiddelbart bl.a. for registreringer, bestandsmål 
og uttak: 
 
Bestandsregistrering. 
Registrering og overvåkning skal styrkes. Det må i samsvar med rovviltforliket 
legges større vekt på faktisk lokal kunnskap. Det må fremskaffes sikre og 
omforente tall for forekomstene av rovvilt, og registreringsarbeidet må komme 
i gang snarest mulig. 
Resultater av dette arbeidet må implementeres fortløpende i 
forvaltningsarbeidet for å sikre beitenæringenes eksistensgrunnlag i utmarka. 
 
Bestandsmål. 
Fylkestinget mener antallet ynglende bjørn i regionen må reduseres fra 4 til 3, 
for å sikre en redusert bjørnetetthet i områder med betydelig beitenæring og i 
de verdifulle beiteområdene for sau og rein. Nord-Trøndelag er et av de 
fylkene i landet med størst tap av sau og rein til bjørn, og fylkestinget i Nord-
Trøndelag mener at det er en naturlig følge av rovviltforliket at reduksjonen av 
bestandsmålet for bjørn skjer i de regionene der skadesituasjonen er 
vanskeligst. Dette må etter fylkestinget i Nord-Trøndelag sin vurdering være 
en naturlig følge av rovviltforliket. 
For beitenæringene i Nord-Trøndelag fører ellers rovviltforliket til en faktisk 
økning i antall bjørn. Selv med reduksjon av 1 årlig yngling, vil bestandstallet 
bjørn være høyere enn tidligere mål. Det forutsettes videre at forekomstene 
av jerv og gaupe forvaltes etter bestandsmålene. 
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Uttak av lisenskvoter. 
Uttak må prioriteres der rovviltet gjør størst skade. Rovviltforvaltningen klarer 
ikke å holde jervestammen nede gjennom frivillig jakt. Direktoratet for 
Naturforvaltning må da følge opp forlikets bestemmelse om effektuering av 
uttak i lisensperioden. Lisensjakt på bjørn har ikke ført til forutsatt økning av 
uttak. Det er viktig at rovviltforlikets bestemmelse om uttak i statlig regi 
forseres av Direktoratet for Naturforvaltning, som er tillagt myndighet til å sette 
i gang uttak umiddelbart etter avslutning av lisensjakten.”  

 
Fylkesråden legger dette til grunn for innstilling til vedtak i denne sammenheng. 
 
 
Steinkjer, 21. mars 2012 
 
Tor Erik Jensen 
fylkesråd for samferdsel og miljø 
(sign) 
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Saksutredning for fylkesrådet 
 
Sammendrag 

Miljøverndepartementet har sendt på høring ”Endringer i rovviltforskriften”. 
I høringsuttalelsen legger Nord-Trøndelag fylkeskommune til grunn Saksprotokoll 
fylkestinget 08.12.2011; I-Sak nr. 11/15 Interpellasjon fra Gunnar Alstad Sp, til 
fylkestinget i desember 2011 - Reduksjonen av antallet ynglinger av bjørn må skje i 
Nord Trøndelag! 
Måltall for antall ynglinger av bjørn innen Region 6 og Nord-Trøndelag må reduseres 
fra 4 til 3. 
 
Hjemmel/Referanse for saken: 
 
http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2011/FT/int1115svaralstad.htm  
(Saksprotokoll fylkestinget 08.12.2011; I-Sak nr. 11/15 Interpellasjon fra Gunnar 
Alstad Sp, til fylkestinget i desember 2011 - Reduksjonen av antallet ynglinger av 
bjørn må skje i Nord Trøndelag!) 
 
Dokumenter som følger saken – som link: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing-
endringer-i-rovviltforskriften.html?id=669016  
(Brev fra Miljøverndepartementet 03.01.2012: Endringer i rovviltforskriften) 
 
 
Utredning: 
 

Innledning/bakgrunn 
Etter Stortingets rovviltforlik i juni 2011 har Miljøverndepartementet sendt på høring forslag til 
følgende 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.  
 
§ 7 første ledd skal lyde: 
Rovviltnemnden har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling etter 
forskriften § 8 og § 10 og kvote for jakt etter forskriften § 11 når bestanden av 
den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for 

http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2011/FT/int1115svaralstad.htm
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing-endringer-i-rovviltforskriften.html?id=669016
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing-endringer-i-rovviltforskriften.html?id=669016
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regionen, jf. forskriften § 4. Videre har rovviltnemnden vedtaksmyndighet for 
bjørn når det er 10 ynglinger eller mer av bjørn i Norge. 
Miljøverndepartementet kan beslutte unntak fra bestemmelsen om 
vedtaksmyndighet for bjørn dersom det foreligger særskilte grunner. 
Nemndens myndighet skal for ulv og bjørn baseres på de siste dokumenterte 
data om siste års ynglinger fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, jf. 
forskriften § 3 tredje ledd. Tilsvarende skal nemndens myndighet for gaupe og 
jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre 
siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.” 

 
Saksframstilling/problemstillinger 
Foreliggende sak vedrørende Stortingets rovviltforlik i juni 2011 og forholdet til 
forlikets reduksjon av måltall for antall årlige ynglinger av bjørn, ble tatt opp til debatt 
i fylkestinget 08.12.2011 som I-Sak nr. 11/15 Interpellasjon fra Gunnar Alstad Sp, til 
fylkestinget i desember 2011 - Reduksjonen av antallet ynglinger av bjørn må skje i 
Nord Trøndelag! 
 
Fylkesrådens svar og Saksprotokoll fra I-sak nr. 11/15 viser det engasjement som 
fylkeskommunen har lagt til grunn vedrørende rovviltforvaltninga og konsekvenser av 
denne for Nord-Trøndelag over lang tid. Saksprotokollen ble oversendt 
Miljøverndepartementet i desember 2011 – men kort tid før høringsbrevet ble 
utsendt fra MD. Det vil være betimelig og relevant å legge vurderingene fra 
fylkestinget til grunn ved foreliggende konkrete høring. 
 
Administrasjonssjefen viser til Miljøverndepartementet i høringsbrevet vektlegger lite 
den skadesituasjon for saunæring og reindrift i sin vurdering av hvor reduksjonen av 
måltall for ynglinger av bjørn skal skje. I stedet drøftes antall år for når tid denne 
måloppnåelse vil kunne skje i de enkelte rovviltregioner, og vektlegger dette. Dette 
er en ny innfallsvinkel, som ikke tar opp i seg forholdet til fortsatt levedyktig 
utmarksnæringer og tapssituasjonen i dag – før måltall for bjørnebestand er nådd. 
For Region 6/Nord-Trøndelag er angitt at dagens måltall med 4 bjørneynglinger per 
år kan nås allerede innen 4 år – men 6-9 år innen region 7 og 8. Sitat fra 
høringsbrevet: «En reduksjon av bestandsmålet i region 7 og 8 vil sannsynligvis føre 
til en raskere oppnåelse av det nasjonale bestandsmålet for bjørn.» 
 
I forhold til den to-sidige målsetting for rovviltforvaltninga, som også inkluderer 
ivaretakelse av en bærekraftig utmarksnæring/beitenæring, må reduksjon av 2 
bjørneynglinger per år tilfalle de regioner som har størst tap pga rovvilt. Dette vil 
innbefatte Region 6 og Nord-Trøndelag. 
Administrasjonssjefen viser også til at Miljøverndepartementet i høringsbrevet drøfter 
og framholder at Stortingets vedtatte angivelser av 6,5 binner per yngling ikke kan 
legges til grunn når modellestimeringer ut fra DNA-resultatene gir lågere estimater 
for ynglinger. Stortingets vedtak i rovviltforliket må forstås som en angivelse av total 
bjørnebestandsnivå, også når inkluderes 1,5 hannbjørn per binne. Det anses som 
svært spesielt at Departementet her overprøver Stortingets vedtak! 
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Konklusjon 
Fylkestingets vedtak i I-sak 11/15 bør i hovedsak legges til grunn ved 
fylkeskommunens uttalelse vedrørende Miljøverndepartementets oppfølging av 
Stortingets rovviltforlik og endringer av rovviltforskriften. 
--- 

 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 27.mars.2012 
 
 
 
 
 
 


