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Vi viser til høringsforslag til endringer i rovviltforvaltningen med høringsfrist 1. oktober 2019. Bergen 
kommunes høringssvar i saken skal vedtas av Bergen bystyre, men på grunn av bystyrets møteplan vil 
ikke saken bli behandlet innen høringsfristen. Vi sender derfor nå byrådets innstilling i saken (se 
vedlegg). Bystyres vedtak i saken vil ettersendes så snart det foreligger.  
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Høringsuttalelse til endringer i rovviltforvaltningen 

Hva saken gjelder: 
Saken gjelder en høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i 
naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 
Bakgrunnen for forslaget til endringer er blant annet et ønske om å oppdatere regelverket i 
tråd med internasjonale konvensjoner, Høyesterettspraksis og politiske plattformer utarbeidet 
av regjeringen.  
 
Høringsfrist: 01.10.2019 
 
Byrådets vurdering og forslag til høringsuttalelse:  
Bergen kommune er en del av den rovdyrfrie sonen og de foreslåtte endringene har i liten 
grad direkte konsekvenser for kommunen.   
  
Unntaket er endring i naturmangfoldlovens § 17 annet ledd annet punktum som også vil 
omfatte eventuelle angrep fra rev. Bestemmelsen kan ha betydning for sauebønder i 
kommunen. Bergen kommune er positiv til den foreslåtte endringen av ordlyden i 
bestemmelsen, ettersom den presiserer innholdet av nødvergeretten og dermed gjør 
rettstilstanden klarere og mer forutberegnelig.   
  
Utover dette har kommunen ingen kommentarer til de foreslåtte endringene. 
 
Begrunnelse for framleggelse til bystyret:  
Byrådets fullmakter § 7: 
Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle 
saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. 
 
Ordfører Marte Mjøs Persen behandlet saken på fullmakt den 16.07.2019 og fattet følgende 
vedtak:  

«Komite for finans, kultur og næring innstiller til bystyret som avgir høringsuttalelse..» 
 
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 
Bergen kommune avgir høringsuttalelse til endringer i rovviltforvaltningen slik den 
fremkommer av byrådets forslag. 
 
Dato:  12. september 2019 
 
 
Roger Valhammer 
Byrådsleder 

Rune Bakervik 
Byråd for byutvikling 
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Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
 
Vedlegg:  
Innspill fra Bymiljøetaten datert 05.08.2019 
Høring av endringer i rovviltforvaltningen datert 06.06.2019 
Høringsnotat (uten dato) 
Varsel om endring i høringsnotat med forslag til endringer i rovviltforvaltningen datert 
07.06.2019 
 



 

 

Høringsuttale til endringer i rovviltforvaltningen 

 

 
Byrådet behandlet saken i møtet 19.09.2019 sak 346/19  
 
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 
Bergen kommune avgir høringsuttalelse til endringer i rovviltforvaltningen slik den 
fremkommer av byrådets forslag. 
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