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Endringer i rovviltforskriften 

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 3. januar 2012 og gir med dette våre 

merknader til forslag om endringer i rovviltforskriften. 

 

Generelt: 

Norges Bondelag viser til at Stortinget i sitt rovdyrforlik av 17. juni 2011 opprettholder det 

todelte målet hvor forvaltningen av de fire store rovdyrartene skal skje på en måte som gjør 

det mulig å fortsatt drive med småfehold på utmarksbeite. Vi viser videre til at Regjeringen 

i landbruksmeldinga (Meld.St.9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken), ønsker å 

styrke bruken av beitearealene i Norge. Sitat; 

 

”Regjeringen legger vekt på bruk av nasjonale ressurser som grovfôr og beite. 

Beitebruk er en økologisk og økonomisk bærekraftig måte å bruke norske 

arealressurser til å produsere mat. I tillegg til å bidra til matproduksjon er 

beitebruk viktig for å nå mål om pleie av kulturlandskap og ivaretakelse av 

biologisk mangfold. Beitebruk er også en kulturbærer i norsk landbruk, gjennom 

lange tradisjoner for beiting i utmark og setring”. 

 

Reduksjon i bestandsmålet for bjørn: 

Stortinget reduserte i sitt rovdyrforlik av 17. juni 2011 bestandsmålet for bjørn fra 15 til 13 

årlige ynglinger. Norges Bondelag mener bestandsmålet må reduseres ytterligere for at det 

todelte målet i rovdyrpolitikken skal kunne nås. Vi mener Miljøverndepartementet må 

legge følgende kriterier til grunn i valget av hvilke rovviltregioner som skal få sine 

bestandsmål redusert. 

 

•             Samlet skadebelastning og framtidig skadepotensial 

•             Samlet rovdyrbelastning 

 

Rovdyrforliket setter ingen krav til raskest mulig måloppnåelse, snarere tvert imot, jamfør 

punkt 2.1.3 i rovdyrforliket;  
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”Der bestandsmålet ikke er nådd skal oppbyggingstakten ta hensyn til nødvendig 

tid til tilpasninger for beitebrukerne og lokalsamfunnet generelt”. 

 

Norges Bondelag avviser at det å nå bestandsmålet på raskest mulig tid skal være et 

kriterium for hvor reduksjonen av bestandsmål for bjørn skal legges. 

 

Vurdering av måloppnåelse for bjørn: 

Vi viser til at Stortinget i sitt rovdyrforlik av 17. juni 2011 reduserte bestandsmålet for 

bjørn fra 15 til 13 årlige ynglinger, med et tak på 6,5 binner per yngling og inntil 1,5 

hannbjørn per binne. Vi tolker dette slik at Stortinget ønsker å redusere konflikten ved å 

sette en ytre ramme for hvor mange bjørner vi kan ha per yngling. Dette øker 

forutsigbarheten for beitebrukerne.   

 

Norges Bondelag fraråder at bjørnekullsimuleringsmodellen alene benyttes for å estimere 

antall årlige ynglinger av bjørn i Norge. Modellen estimerer antall ynglinger i det enkelte 

år ut fra antall registrerte binner man har funnet gjennom analyser av innsamlet DNA-

materiale. Vi mener modellen har svakheter ved at den ikke korrigerer for 

fangst/gjenfangst av bjørne-DNA. Det er derfor fare for at modellen kan underestimere 

antall faktiske bjørneynglinger. 

 

Dersom Miljøverndepartementet holder fast ved at bjørnekullsimuleringsmetoden skal 

være den eneste metoden som gir svar på antall årlige ynglinger av bjørn i Norge, vil 

forutsigbarheten til beitenæringen bli redusert og konflikten vil øke.  

 

Norges Bondelag mener rovdyrforlikets tak på 6,5 binner per yngling er en ytre ramme 

som skal overstyre estimeringen av antall ynglinger. Dette er viktig for å øke 

forutsigbarheten og tilliten til rovdyrforvaltningen.  

 

Med begrunnelse i dette mener Norges Bondelag at rovdyrforskriftens § 3, første ledd skal 

lyde: 

 

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

ynglinger av bjørn. Antall binner settes til 6,5 per yngling og antall hannbjørn skal 

ikke overstige 1,5 ganger antall binner”.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Per Skorge         Finn Erlend Ødegård 

 


