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Generelt 

«Stortingsmeldinga legg opp til at matproduksjonen skal auke med 20 % over 20 år. Rovviltnemda vil legge 

til rette for ei rovviltforvaltning som bidrar til at stortingsmeldingas mål blir oppnådd.» 

 

Møre og Romsdal er eit grovfôrfylke, og har ikkje jordveg og klima som er særs egna til korn og grønnsaker. 

Vi baserer vår vekst i matproduksjon på grovfor, til dels på marginale beiteressurser. Møre og Romsdal Sau 

og Geit (MRSG) meiner difor heile fylket bør vere beiteprioritert område.  

 

Bestandsovervåking 

Beitebruksnæringa har allerede etablert merking og sporing på mer enn 30.000 dyr her til lands, og MRSG 

ynskjer nå merking og sporing av alle store rovdyr i Norge. Vi meiner det er mer effektivt å spore 1000 

rovdyr, eventuelt kan rovdyrmerkinga kome i tillegg til sporinga av sau. Merking og sporing av rovdyr gjer 

også uttak av skadedyr enklare, og kan åpne for intensivering av tilsyn dersom ein veit at det er rovdyr i 

området. Forvaltningen vil også bli mer presis og faktabasert ved 100 % merking og sporing av rovdyr. 

 

Møre og Romsdal kan gjerne være prøvefylke for 100 % merking og sporing av store rovdyr. MRSG ynskje 

at ressursene som brukes til erstatning gradvis overføres til ei mer effektiv overvåking og uttak av rovvilt, 

samtidig som at tap og følgjekostnadar erstattas der dei fortsatt fins. 

 

Utvalgte kulturlandskap 

Områder som er «utvalgte kulturlandskap» må ha eit spesielt vern, også når det gjeld rovdyrkonflikt. Når 

bøndene, i samarbeid med staten, legg stort arbeid i å ta vare på dette landskapet for samfunnet og 

etterslekta, må det være låg terskel for å ta ut rovvilt i desse områda.  

 

Ved behandling av skadefellingsløyve 
Vi vil ha en kort behandlingsfrist. Ved utelatt svar innen 12 timer må løyvet kunne reknast for innvilga.  

 

Ved innvilga skadefellingsløyve 

MRSG ynskjer ikke at dagens praksis videreførast, kor løyvet gjeld i nokre få dager med mulighet for å søke 

om utvidelse. Skadefellingsløyver må gjelde fram til rovdyret er teke, eller til ordinær jaktstart for dei arter 

det gjeld. 

 

Staten (v/ SNO) må forplikte seg til å gjennomføre skadefellingen når lokale jaktlag ikke lykkes. Tilsvarende 

må gjelde ved akutte situasjoner.  

 



 

 

Fylling av kvoten 

Om kvotejakta/lisensjakta ikkje lukkast i å ta ut rovdyr, må det stilles krav om at Miljødirektoratet foretek 

ekstraordinært uttak av gjeldande rovvilt samme år. 

 

Å basere uttak av rovvilt på at «vanlige» jegere skal gjere jobben er ikkje eit effektivt verkemiddel.  

 

Om dei ulike rovviltartane 

Bjørn 

Det er viktig at terskelen for uttak av skadegjerande bjørn i områder uten mål om yngling fortsatt skal være 

lav.  

 

Gaupe 

Forutsigbarhet er nøkkelord for uttak av gaupe. Her er det ingen mål om yngling eller enkeltindivid, og det 

må fortsatt vere kvotefri jakt på Romsdalshalvøya.  

 

Jerv 

Lisensjakta må starte samtidig med reinsjakta der slik fins. I øvrige områder må jaktstart seinast ha samme 

startdato som hjortejakta, det vil si 1. september. 

 

Tapsreduserande og forebyggjande tiltak 

MRSG fasthell at det er eitt virkemiddel som må vere hovedprioritet, nemlig at det skadegjerande dyret 

takast ut. Dette skal Staten koste. Uttak av skadegjerande individ er det absolutt billigaste og mest 

konfliktdempande tiltaket vi har. 

 

MRSG ynskjer også at det tillates bruk av alle typer hund ved jakt på rovvilt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Møre og Romsdal Sau og Geit 

 

 

Hilmar Kleppe       Eystein Opdøl 

Styreleder       rovviltkontakt 

 


