
 

 

Miljøverndepartementet 
postmottak@md.dep.no 
 
Sendes kun elektronisk 
 
Vår ref: 510 Deres ref:  Hvalstad, den: 14.03.12 
 

Endringer i rovviltforskriften – høringsinnspill 
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høringsbrev vedrørende endringer i 
rovviltforskriften.  

Bestandsmålet for bjørn 
NJFF vil anmode om at departementet også legger vekt på totalbelastningen i forhold til alle 
de fire store rovdyrene når man skal justere bestandsmålene i henhold til at rovviltforliket har 
lagt opp til totalt 13 årlige ynglinger i Norge mot 15 årlige ynglinger som har vært det 
nasjonale målet tidligere. Særlig er dette et relevant argument i forhold til region 5 der man 
har bestander av alle de fire store rovdyrene, og der lokalsamfunn signaliserer at 
totalbelastningen blir betydelig, ikke minst i områdene som omfattes av ulvesonen.  

Videre vil NJFF vise til at DN framholder at hoveddelen av bjørneskadene i region 5 og 6 
skyldes streifende hannbjørn som i all hovedsak er født utenfor regionenes yngleområder. 
NJFF er innforstått med at rovviltforliket innebærer at et økt uttak av hannbjørner skal skje 
utenfor binneområdene. Likevel vil NJFF gi uttrykk for at det bør legges til rette for å åpne 
for lisensfelling rettet mot streifende hannbjørner også innenfor prioriterte yngleområder i 
regionene i et lengere perspektiv. Dette er i tråd med hva forvaltningsplanen for region 5 også 
legger opp til. NJFF anser dette som et viktig konfliktdempende tiltak. 

 

Forvaltningsmyndighet for bjørn 

NJFF støtter departementets forslag til ny tekst i rovviltforskriftens § 7 for å ivareta 
rovviltforlikets vedtak om at rovviltnemndene har vedtaksmyndighet for bjørn når det er 10 
eller flere ynglinger av bjørn i Norge. 

NJFF oppfatter rovviltforliket slik at de politiske partiene legger til grunn at det er viktig at 
rovviltnemndene blir et sentralt ledd i den løpende rovviltforvaltningen, og vil derfor knytte 
noen kommentarer i forhold til viktigheten av at disse signalene blir fulgt opp. Det konkrete 
vedtaket om å gi rovviltnemndene forvaltningsmyndighet for bjørn før de regionale 
bestandsmålene for bjørn er nådd, er et signal om at det er viktig å ha tiltro til 
rovviltnemndene og deres ivaretakelse av den myndighet og det ansvar de til tildelt. 

Slik NJFF vurderer det, bør det derfor kun helt unntaksvis være aktuelt at MD bør benytte 
muligheten til å gjøre unntak fra vedtaksmyndigheten når man har oppnådd 10 ynglinger på 
nasjonalt nivå eller mer. Gjennom å stille vilkår til fastsettelse av kvoter for felling og selve 
gjennomføringen av lisensfellingen, er det rom for at rovviltnemndene kan rette uttaket av 
bjørn i tråd med hva som vurderes som viktig for at man skal nå også de regionale målene for 
antall ynglinger. Å gi nemndene økt handlingsrom og myndighet, og samtidig vise tiltro til at 



 

 

de ivaretar sitt ansvar, er viktig i forhold til en allminneliggjøring av forvaltningen av de store 
rovdyrene. 

 

Vurdering av måloppnåelse for bjørn 
NJFF ser det som riktig at det er den vitenskapelige modellen som blant annet baserer seg på 
analysene av DNA fra innsamlet biologisk materiale fra bjørn. 

Vi vil imidlertid benytte anledningen til å understreke betydningen av at forvaltningen aktivt 
legger opp til en bred involvering av jegere og andre i slike innsamlinger. NJFF er innforstått 
med at man allerede har kommet godt i gang, men det er viktig å ytterligere utnytte denne 
muligheten til å involvere ulike grupper mer aktivt. Dette er også i tråd med rovviltforlikets 
målsetting om økt lokal medvirkning. 
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