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Høring på endringer i rovviltforskriften  
 

 

Med bakgrunn i Representantforslag 163 S (2010-2011) (rovviltforliket)fremmer 

Miljøverndepartementet endringer i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av 

rovvilt(roviltforskriften). 

Konkret høres på  endring i § 3, 4 og 7. 

 

På områder som forliket ikke omhandler vil det være Stortingets behandling av St.meld.nr 15 (2003 

– 2004) og Innst.S.nr 174 (2003 – 2004) samt regjeringserklæringene fra regjeringen Stoltenberg, 

som er gjeldende politikk. 

 

I Innst.S.nr. 174 heter det fra flertallet. 

”Flertallet mener at når det gjelder fordeling av rovdyrene innenfor de enkelte regioner, må 

Miljøverndepartementet ta hensyn til at det samlede trykket av rovdyr ikke skal øke i de regioner 

det er mye fra før, snarere bør antall dyr gå ned”. 

 

 

Når Miljøverndepartementet i høringsbrevet skriver: 

” og departementet legger derfor i denne sammenheng liten vekt på de skader som er påvist og 

erstattet innenfor regionens prioriterte yngleområder for bjørn”, mener vi dette ikke er i samsvar 

med de føringer som ligger fra Innst. S.nr.174 og målsettingen om å dempe konliktnivået. 

 

De konkrete forslagene 

 

§ 3 

Forslaget fra Miljøverndepartementet lyder: 
”I Norge skal det årlig være 65 ynglinger av gaupe, 39 ynglinger av jerv og 13 ynglinger av bjørn,  

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår at følgende formulering for  § 3: 
”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”.  
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§ 4 

 

 
Tabell 1 gir en oversikt over totalt antall sau sluppet på beite registrert i OBB i fylkene i de ulike rovviltregionene i 

2011, samt andelen av disse som igjen er med i besetninger som søkte om rovviltskadeerstatning i 2011. Det gis også 

en oversikt over det totalt erstattede rovvilttapet, og erstattet rovvilttap forårsaket av bjørn.  

 

Tabell 1. Oversikt over antall sau sluppet på beite i 2011 som er med i søknader om rovviltskadeerstatning 

og tap som skyldes rovvilt generelt og bjørn spesielt (OBB og Rovbasen).  

 
Region Fylke Antall 

sau 

sluppet 

OBB 

Antall sau 

sluppet i 

besetninger 

som søkt 

erstatning 

Andel sau 

på beite 

som er 

med i 

søknader 

om 

erstatning 

Totalt 

erstattet 

rovvilttap 

Andel 

rovvilttap i 

besetninger 

som søkte 

om 

erstatning 

Antall 

erstattet 

sau pga 

bjørn 

Andel 

erstattet 

sau pga 

bjørn 

3 Oppland 238 323 109 245 46 % 5 095 4,7 % 621 12,2 % 

5 Hedmark 106 886 87 147 82 % 6 930 8,0 % 1 599 23,1 % 

6 Nord-

Trøndelag 

68 203 52 034 76 % 3 967 7,6 % 740 18,7 % 

 Sør-Trøndelag 112 753 67 639 60 % 2 998 4,4 % 228 7,6 % 

 Møre og 

Romsdal 

93 404 18 635 20 % 850 4,6 % 4 0,5 % 

7 Nordland 159 850 63 839 40 % 3 570 5,6 % 358 10,0 % 

8 Troms 100 996 43 058 43 % 1 258 2,9 % 1 0,1 % 

 Finnmark 18 839 13 794 73 % 836 6,1 % 215 25,7 % 

 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener følgende kriterier skal bestemme for hvilke rovviltregioenr 

som får sine bestandsmål redusert: 

 

 Samlet skadebelastning og framtidig skadepotensiale 

 Samlet rovdyrbelastning. 

 

 

 

§ 7 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter forslaget om at ”rovviltnemndene skal ha vedtaksmyndighet 

for bjørn når det er 10 ynglinger eller mer”. 

 

 

Med hilsen 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
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