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Høringsuttalelse forslag endring Naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om 
utøvelse av jakt, felling og fangst. 
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til Klima- og Miljøverndepartementets hjemmeside der 
forslag til endring i Naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling 
og fangst er presentert. 
 
Nødvergeretten 
«Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på 
person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt når det må anses påkrevd på 
grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe». 
Dette er Departementets forslag til endring av naturmangfoldloven § 17, annet ledd. NMF er skeptisk 
til en slik ordlyd da dette åpner for å skyte rovdyr, som ikke nødvendigvis har tenkt å angripe husdyr 
eller er noe trussel. Menneskers tilstedeværelse og nærvær er ofte nok til å skremme vekk rovdyr. 
 
Etablering av uavhengig rovviltklagenemnd 
NMF støtter forslaget om en uavhengig Rovviltklagenemd. Dette bør sikre en uhildet, faglig sterk og 
faglig bred behandling av klagesaker i rovviltforvaltningen.  
 
Antall forvaltningsregioner for rovvilt 
Norges rovviltbestander, foruten kongeørn, ligger alle i ytterkanten av kjernen til de ulike 
rovviltartenes leveområder i Nord-Europa. Det finnes eksempelvis relativt sterke bestander av bjørn i 
Sverige, Finland og Russland, mens Norge ennå har problemer med å oppnå Stortingets bestandsmål. 
Dagens jerv, ulv og gaupe i Norge er sammen med bjørn, arter som sannsynligvis alle har 
avstamning fra Sverige, Finland og Russland etter at de nesten ble uyryddet i Norge tidligere. 
 

 



Nordland fylke er eksempelvis et vanskelig fylke å forvalte husdyr og rovdyr sammen i en så trang 
landsdel. Kjerneområdene for rovdyrene finner man i grenseområdene mot øst. Der finner man også 
den største forekomsten av reindrift i våre 3 nordligste fylker. 
 
NMF støtter forslaget med 5 forvaltningsregioner. Dette vil sikre en bedre forvaltning av 
rovdyrene i forhold til de bestandsmål som er fastsatt av Stortinget. Forvaltningsregionene blir da 
heller ikke for store. Utfordringen blir å unngå å isolere de ulike rovdyrartene fra hovedforekomsten 
av artene i Nord-Europa som vi i dag finner i Sverige, Finland og Russland. Man må unngå at det 
genetiske mangfoldet blir utvannet. 
 
Flytting av gaupeynglinger 
Departementet forslår å flytte 3 ynglinger av gaupe fra region 8 og sørover. Etter å ha fulgt 
rovdyrforvaltningen i Troms og Finnmark siden 1992 vet vi at gaupa kan være et problem for 
reindrifta. NMF støtter forslaget. Konfliktnivået mellom gaupe og husdyr/rein bør da reduseres. 
 
NMF er skeptisk til en endring av Naturmangfoldlovens § 17 som lemper på nødvergeretten. 
At det opprettes en Rovdyrklagenemnd vil kunne gi en uhildet og faglig sterk og faglig bred 
behandling av klagesaker i rovviltforvaltningen. NMF støtter forslagene om 5 større 
forvaltningsregioner og at 3 gaupeynglinger flyttes sørover og bort fra reindriftsområdene. 
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