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Høringsuttalelse på endringer av rovviltforskriften 

Det vises til høringsbrev av 03.01.12 og mail fra Miljøverndepartementet den 11.04.12 om utsatt 
høringsfrist til 20.04.12. 
 
Stortinget besluttet å redusere bestandsmålet for bjørn fra 15 ynglinger til 13 ynglinger i landet ved 
behandlingen av rovviltforliket i 2011.  
 
I høringen foreslår Miljøverndepartementet å redusere ynglingene fra to til en yngling i Region 7 
Nordland og fra seks til fem ynglinger i region 8 Troms og Finnmark.  
 
For Sametinget er det viktig å se hele rovviltforvaltning under ett med tanke på det totale 
rovdyrtrykket fra de fire rovdyrene og ørn. I region 6 Møre- og Romsdal og trøndelagsfylkene er det 
ikke foreslått noen reduksjon i bestandsmålet for bjørn. I rovviltforliket heter det at det skal 
iverksettes nødvendige tiltak både innenfor rovdyrforvaltningen og reindriften med sikte på å sikre 
situasjonen for sørsamisk tamreindrift. Når det gjelder bjørn heter det i det samme forliket i 
Stortinget at det ikke skal være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder 
for husdyr og kalvingsområde for tamrein. Miljøverndepartementet har ikke vurdert kalvingsområdet 
for rein i det hele ved fastsetting av bestandsmål for bjørn. Sametinget mener at ved ikke å ta med 
kalvingsområde i vurderingen svekker det grunnlaget for fastsetting av bestandsmål for bjørn. 
Reindriftsnæringen i Nord-Trøndelag er i en spesiell situasjon i og med at mesteparten av fylket er 
ynglingsområder enten for bjørn, gaupe eller jerv. Det innebærer at det er vanskelig å utføre 
skadereduserende uttak på bjørn så lenge mye av kalvingslandet for rein er i ynglingsområdet for 
bjørn. Sametinget er ikke enig i departementets prioritering av bestandsmål. Sametinget foreslår å 
redusere bestandsmålet i region 6 fra 4 til 3 ynglinger. Reduksjonen skal skje i Nord-Trøndelag. 
 
Rovvilttrykket fra alle de fire store rovdyrene og ørn skaper også store problemer også for jordbruk i 
samiske områder. Mange dalfører i Troms og Finnmark er tømt for sauebruk.  I Pasvikdalen og i 
indre deler av midt-Troms finnes det ikke sauebruk igjen. En hovedårsak til dette er det store 
innslaget av bjørn i disse områdene. Utenfor yngleområdene har innslaget av bjørn økt betydelig de 
siste årene. Disse gjør skade på sauebruk i Finnmark – rovvilttapene kommer i tillegg til det jerv og 
gaupe gjør av skade. Neiden ligger like utenfor yngleområdet for bjørn, men tap forårsaket av bjørn er 
økende i dette området. Det samme forholdet gjør seg gjeldende for andre sauebeiteområder som er i 
nærheten av yngleområdene så som Tana og Porsanger området. 
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Det forholdet at mange sauebruk vurderer å slutte på grunn av de økende problemene med tap av sau 
til bjørn bekymrer Sametinget. Ved å senke antall ynglinger og totalantallet av bjørn vil det kunne 
trygge økonomien på sauebrukene og sikre videre bosetting i disse områdene.   
 

Vurdering av måloppnåelse for bjørn  

 
Departementet slår fast at ”den vitenskapelige modellen representerer den best mulig tilgjengelige 
kunnskapen om antall ynglinger av bjørn i Norge”. Sametinget er ikke enig i denne betraktningen. 
Innsamling av DNA gir ikke god nok tallmateriale til å si hvor store bestander vi har av bjørn i landet. 
En slik modell vil underestimere bestandstallene om man ikke tar hensyn til fangst/gjenfangsttall i 
modellen og justerer i forhold til det. Den beste modellen i dag er å simulere den faktiske 
bjørnebestanden i landet.  
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