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Høringsuttalelse- Endringer i rovviltforvaltningen
Viser til Klima- og miljødepartement (KMD) sitt høringsforslag på endringer i rovviltforvaltingen,
omhandlet i Naturmangfoldloven, Rovviltforskriften og Forskrift om utøvelse av jakt, felling og
fangst. Det gjelder totalt 7 forslag (med endring/ korrigering) og høringsfrist er 1. oktober.

Bardu kommune er en av medlemskommunene i Utmarkskommunens sammenslutning, USS.
USS har utarbeidet og sendt høringsuttalelse. Rådmann fikk i Bardu Formannskap sitt møte 28.8.19
delegert ansvar for å sende høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet på vegne av Bardu
kommune i tråd med USS sin høringsuttalelse.

KMD's forslag til endringer i kursiv.

1. Departementet foreslår for det første endringer i naturmangfold/aven § 17 knyttet til
nødvergebestemmelsen, som omfatter at vilt kan avlives når det må anses påkrevd ved
umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.

Bardu kommune gir sin støtte til endringen, i likhet med USS sin uttalelse datert 29.8.19

2. Departementet foreslår for det andre endringer i naturmangfoldloven 9 26 om etablering av
en ny rovviltklagenemnd. Det foreslås at en klagenemnd skal ta over Klima- og
miljødepartementets rolle som klageinstans på vedtak om felling av rovvilt, erstatning,
forebyggende og konfliktdempende tiltak og omstilling.

Bardu kommune viser til USS sin begrunnelse i uttalelsen og støtter ikke forslaget om at ei
klagenemnd skal ta over KMD's rolle som klageinstans på vedtak om felling og kvoter.
Bardu kommune støtter USS i at klager over erstatningsvedtak for tap av husdyr og tamrein og
vedtak etter rovviltforvaltingens tilskuddsordninger, kan behandles i ei klagenemnd.

3. Det foreslås for det tredje endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om antall
forvaltningsregioner for rovvilt. Det foreslås å opprette fire eller fem nye forvaltningsregioner.

Bardu kommune viser også her til USS sin høringsuttalelse, det er viktig med mest mulig lokal
forvalting og støtter ikke forslaget om færre forvaltingsregioner for rovvilt.

4. Departementet forslår for det fjerde endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 6 om felles
bestandsmå/ og area/differensiering på tvers av flere rovviltregioner. Det foreslås at
rovviltbestandene i større grad enn i dag skal forvaltes på tvers av regiongrensene.

Enhet landbruk



I likhet med USS sitt syn vil heller ikke Bardu kommune slutte seg til forslaget som ligger nå om
felles bestandsmål og arealdifferensiert forvalting på tvers av rovviltregionene. Begrunnelsen er at
forslaget er for dårlig utredet, konkekvensene for den praktiske forvaltingen fremkommer ikke.

5.  For det femte foreslås endringer i rovviltforskriften § 6 om Landbruksdirektoratets rett til å
avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner for rovvilt. Det foreslås at Landbruksdirektoratet
gis samme mulighet som Miljødirektoratet til avgi uttalelse på rovviltnemndenes
forvaltningsplaner.

Bardu kommune støtter i likhet med USS dette forslaget.

6. Departementet forslår videre for det sjette endringer i rovviltforskriften § 18 om
kommunenes adgang til å klage på rovviltnemndenes vedtak om felling av rovvilt. Det
foreslås at kommunene gis klageadgang på alle vedtak om felling etter rovviltforskriften.

Som begrunnet i USS sin uttalelse støtter Bardu kommune forslaget om at kommuners klagerett
forskriftsfestes.

7. For det syvende foreslår departementet endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og
fangst§§ 29a og 34 vedrørende fellingsmetoder av jerv. Det foreslås å tillate nye virkemidler
for agjore lisensfei/ing av jerv mer effektiv. Dette gjelder bruk av kunstig lys i forbinde/se
med åtejakt på jerv, og elektronisk overvåking av jervebås i stedet for fysisk tilsyn.

For å få mer effektiv felling av jerv støtter Bardu kommune i likhet med USS, dette forslaget.

Håvard Gangsås
Rådmann

Ingeborg Nina Nygaard
leder avdeling landbruk
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a Faste medlemmer som møtte:

Navn Funks'on Re resenterer
Toralf Heimdal Leder SP
Terje Viktor Nyberget Nestleder H

: Lars Fossberg Medlem H
) Arne Nysted Medlem AP

Liv Marit Bobakk Medlem AP
Berit Sandnes Wikstøl Medlem AP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Funks'on Re resenterer
Rikke Håkstad MEDL SP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Re resenterer
Torgrim Nyvoll SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stillin
Ton'e Sneve Vesterhus
Håvard Gangsås

Merknad:
Orientering v/Rådmann Håvard Gangsås:

• Skyss sameskolen
• Kommunebarometeret 2019
• Status okonomi -- skatt og rammetilskudd
• Salg av kraft 2020
• Orientering om økonomidagen 12.9.2019
• Valg -- kort status

Toralf Heimdal
ordfører

Tonje Sneve Vesterhus
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Formannskapets behandling av sak 43/2019 i møte den 28.08.2019:

Behandling

Ved behandling var det 7 stemmeberettigede i salen.
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Rådmann får delegert ansvar for å sende høringsuttalelse til klima- og miljødepartementet på
vegne av Bardu kommune i tråd med USS sin høringsuttalelse når den foreligger innen 1.
oktober 2019.
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