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Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på
beite
I felles brev til Direktoratet for naturforvaltning, Mattilsynet, rovviltnemndene og
fylkesmennene 28. juli 2006 (5-2006/1685) ga daværende landbruks- og matminister og
miljøvernminister en del føringer for samarbeid mellom offentlig forvaltning og andre
berørte parter i oppfølging av rovviltpolitikken.
Siden dette brevet ble sendt, har Høyesterett i Rendalsdommen vurdert dyreeiers plikt
etter dyrevelferdsloven til å beskytte sau og lam på utmarksbeite mot rovviltangrep, og
følgelig også Mattilsynets kompetanse til å fatte vedtak i slike saker.
Rendaldommen klargjør at Mattilsynet har hjemmel til å fatte vedtak om tidsbegrenset
beitenekt begrunnet i dyrevelferdshensyn i en akutt faresituasjon. Dommen klargjør
også at Matifisynet ikke kan fatte vedtak om beitenekt og knytte varigheten av vedtaket
til utvikling i rovviltforekomsten i det aktuelle området.
Rettstilstanden slik den ble klarlagt i Rendalsdommen, er forutsatt videreført gjennom
ny dyrevelferdslov som trådte i kraft 1. januar 2010. I den nye loven er det i tillegg
fastsatt bestemmelser om økonomisk kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt
beitenekt p.g.a. fare for rovviltangrep. Det er i statsbudsjettet for 2012 foreslått avsatt 1
mill, kroner til slik kompensasjon.
Med beitenekt forstås i dette brevet vedtak hjemlet i dyrevelferdsloven som begrenser
tradisjonell bruk av utmarksbeite geografisk og/eller over tid.
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Rovviltforliket
Ved Representantforslag 163 S (2010-2011)og Stortingets behandling 17. juni 2011 ble
det inngått et enstemmig rovviltforlik. Rovviltforliketlegger til rette for reduserte tap av
beitedyr til rovvilt og bedre dyrevelferd på beite. På flere områder vil det nye
rovviltforliket innebære endringer i forvaltningspraksis. Forliket legger også en del
føringer som ytterligere aktualiserer behovet for god samhandling mellom Mattilsynet
og rovviltforvaltningen.
Forlikspartene viser til den todelte målsettingen etter rovviltforliket fra 2004, og at
utfordringen ligger i å ivareta begge deler uten at konfliktene mellom dem blir større
enn nødvendig.
Forlikspartene peker på at rovviltforvaltningen må baseres på en politikk der hensynet
til å sikre overlevelse for alle de store rovviltartene i norsk natur må kombineres med
en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe konfliktene og motvirke utrygghet
innenfor den todelte målsettingen.
Forliket innebærer at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes.
Rovviltforliketgir forvaltningen større ansvar for reell tilrettelegging for næringsmessig
beitebruk samtidig med at bestandsmålene skal nås. Forliket legger bl.a. sterkere vekt
på differensiert forvaltning og på at rovviltforvaltningen skal intensivere tiltakene for å
redusere faren for rovviltangrep i det som etter de regionale forvaltningsplanene er
definert som prioriterte beiteområder.
Følgende formuleringer i rovviltforliket anses særlig relevante for Mattilsynet:
• Det leggestil grunn at rovdpforvaltningen utøves på en slik måte at det ikke er
behovfor beitenekt etter dyrevelferdsloveni prioriterte beiteområder
• Det er et felles mål at tapstallenefor beitenæringen må ned. Soneinndelingen må
forvaltes tydeligere.I prioriterte beiteområderskal uttak av dyr som gjør skade på
beitedyrgjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i
dag bidra til å effektivisereslikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I
prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre produksjoner basertpå
utmarksbeite tilpassesgjennom forebyggendetiltak og omstilling, med utgangspunkt
i forekomsten av rovvilt i beiteområdet.Det skal ikke være rovdyr som representerer
et skadepotensial i prioriterte beiteområderfor husdyr og kalvingsområdefor
tamrein.
Til orientering vedlegges brev fra Miljøverndepartementet 25. august 2011 til
rovviltnemndene, Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennene om videre
oppfølging av rovviltforliket 2011. I brevet gjennomgår Miljøverndepartementet sentrale
momenter, endringer og videre prosesser som følger av det nye rovviltforliket på
miljøområdet.
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Det er Mattilsynet som har kompetansen til å definere hvilket skadenivå eller risikonivå
som er forsvarlig ut fra dyrevelferdshensyn. Her som på andre områder, er det viktig at
Mattilsynet legger vekt på enhetlighet i skjønnsutøvelsen.
Det er dyreeieren som skal ha kompetansen på hvordan dyrevelferden skal ivaretas i
ulike driftsopplegg både på bruket og i utmarksbeiteperioden.
Når det gjelder skadeomfang og risiko for dyrelidelse forårsaket av rovvilt, har
rovviltforvaltningen et særlig ansvar for å forvalte rovviltet slik at frittgående
utmarksbeite kan drives forsvarlig innenfor prioriterte beiteområder, jf. rovviltforliket
2011 og regionale forvaltningsplaner for rovvilt.
Dialogen mellom rovviltmyndighetene (DN, fylkesmannen og rovviltnemndene) og
Mattilsynet blir derfor avgjørende for at forsvarlig næringsdrift med beitedyr i utmark
kan realiseres samtidig som vedtatt vern av rovvilt ivaretas, jf. intensjonen i
rovviltforliket. Rovviltnemndene har praktisert ulik grad av differensiering i beite- og
rovviltområder i sine regioner. Dette setter ytterligere krav til dialog og samhandling
mellom etatene nasjonalt, regionalt og lokalt.
Med bakgrunn i rovviltforliket legger vi til grunn at Mattilsynets oppfølging av saker
der det er dyrevelferdsmessige utfordringer p.g.a. fare for rovviltangrep, bør være noe
ulik i prioriterte beiteområder og i prioriterte rovviltområder.
Oppfølging av fare for rovviltangrep i prioriterte beiteområder
Prioritert beiteområde er de deler av en forvaltningsregion hvor rovviltnemnden ikke
ønsker etablering av yngling av rovvilt, og områder hvor beitedyr følgelig skal gis
tydelig prioritet fremfor rovvilt. I prioriterte beiteområder skal rovviltforvaltningen
praktisere en lav terskel for tillatelse til uttak av rovvilt for å avverge skade på husdyr og
tamrein.
Stortinget forutsetter at rovviltforvaltningen skal utøves på en slik måte at det ikke er
behov for beitenekt etter d evelferdsloven i rioriterte beiteområder.
Stortingets forutsetning innebærer at rovviltforvaltningen har et betydelig ansvar for å
begrense skade på og tap av beitedyr til rovvilt i prioriterte beiteområder.
Departementet legger derfor til grunn at Mattilsynet, som hovedregel, ikke skal fatte
vedtak overfor dyreeier om forbud mot bruk av utmarksbeite p.g.a. fare for
rovviltangrep i slike områder.
Dersom det skulle oppstå en fare-/tapssituasjon som etter Mattilsynets vurdering tilsier
at pålegg om akutt nedsanking ville være aktuelt, og rovviltforvaltningen etter
anmodning fra Mattilsynet ikke iverksetter nødvendige tiltak for å muliggjøre raskt
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uttak av rovviltet (eller annet forebyggende tiltak som beskytter beitedyra), ber vi om at
Mattilsynet umiddelbart orienterer departementet. Vi vil da ta saken opp med
Miljøverndepartementet. I påvente av vedtak om og effektuering av felling må
nødvendige andre forebyggende tiltak vurderes for å hindre dyrelidelse.
Vedtak hjemlet i dyrevelferdsloven om beiterestriksjoner p.g.a. akutt rovviltfare i
prioriterte beiteområder, vil etter departementets vurdering bare kunne være aktuelt
dersom en akutt fare vedvarer p.g.a. at vedtatt og igangsatt felling eller annet tiltak ikke
lykkes innen rimelig tid.
Oppfølging av fare for rovviltangrep i prioriterte rovviltområder
Prioritert rovviltområde er de deler av en forvaltningsregion hvor rovviltnemnden
ønsker å oppnå det fastsatte regionale bestandsmålet for en angitt rovviltart. I tråd med
rovviltforliket av 2011 skal saueproduksjon og andre produksjoner basert på
utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling i prioriterte
rovviltområder, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet.
I disse områdene må dyrevelferdsutfordringer knyttet til fare for rovviltangrep på
beitedyr følges opp i god samhandling mellom berørte parter slik det fremgår av
tidligere omtalte brev av 28. juli 2006, og innenfor rammene av Høyesteretts dom i
Rendalen-saken. Vedtak om beitenekt i akutte faresituasjoner (utsatt beiteslipp og
akutt/tidlig nedsanking) antas å bli aktuelt i noen tilfeller.
De mer langsiktige dyrevelferdsutfordringene knyttet til vedvarende høye tap til rovvilt
må primært løses gjennom god samhandling mellom brukeren, Mattilsynet og
fylkesmannen/rovviltnemnden. Denne samhandlingen må i økende grad ta sikte på
effektive forebyggende tiltak eller omstilling til annen produksjon. Stortinget viser i
rovviltforliket til at behovet for omstilling vil øke i bjørneområder på grunn av fortetting
av bestanden.
I mange tilfeller er et område definert som prioritert rovviltområde eksempelvis for jerv,
men ikke for bjørn,gaupe og ulv.Dette innebærer at bruk av utmarksbeite skal
tilpasses jerv som gis prioritet i området, mens det vil være lav terskel for å tillate uttak
av gaupe, bjørn og ulv i et slikt område. I slike områder vil dialog om ulike
forebyggende tiltak være aktuelt. Den viktigste tilpasningen med hensyn til jerv antas å
være tidlig nedsanking Dette er et av de forebyggende tiltakene det kan søkes om
tilskudd (FKT-midler) til.
Avsluttende kommentar
For ordens skyld vil vi understreke at dette brevet kun omhandler forvaltning av
dyrevelferdsloven i saker som angår fare for rovviltangrep på beite. Det vil være
besetninger der det er andre tapsårsaker enn rovvilt og hvor dyreeieren er forpliktet til
å iverksette tapsreduserende tiltak. Her kan beiterestriksjoner være et av de påleggene
Mattilsynet kan finne det riktig og nødvendig å gi.
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Vi vil også understreke at departementet er tilfreds med at Mattilsynet prioriterer
oppfølging av dyrevelferdsloven og at tilsynet i denne sammenheng også har
oppmerksomhet på dyrevelferd for husdyr på beite.

Med hilsen

j.
nnar Hagter—
ekspedisjonssjef

Kopi: Miljøverndepartementet
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Videre oppfølging av rovviltforliket2011
Miljøverndepartementet
viser til Representantforslag
163 S (2010-2011),og Stortingets
behandling17.juni2011,hvor det ble inngåttet enstemmigrovviltforlik.
En del av
Stortingetsvedtaker videreføringav gjeldenderovviltpolitilkfraforliketi 2004 Of.
St.m1d.nr. 15 (2003-2004)Rovvilt i notsk natur og Innst.S. nr. 174 (2003-2004)).Dagens
forvaltningspraksis
vil på disse områderblividereført.Samtidiger det flere punkteri
det nye rovviltforliket
som vil medføreendringer.I dette brevetgir
Miljøverndepartementet
en gjennomgangav sentralemomenter,endringerog videre
prosessersom følgerav det nye rovviltforliket.
Regelverksendringervil det normaltta
noe tid å reafisere.De delerav stortingsvedtaketsom har konsekvenserfor
statsbudsjettetvil bli behandletpå ordinærmåte.

Innledning
Av rovviltforliketi2011fremgårdet innledningsvisat norsk rovviltforvaltning
fremdeles
skal skje innenforrammenav bestemmelsenei naturmangfoldloven
og Stortingets
behandlingav denne,Bernkonvensjonenog den todelte målsettingenetter
rovviltforbletav 2004, og den videre oppfølgingav dette. Det vil si at disse
rammebelingelseneliggerfast og videreføressom sentraleog avgrensendeelementeri
forvaltningenav rovvilt.Viderefremgårdet innledningsvisblantannetat
rovviltforvaltningen
baserespå en politikkder hensynet til å sikre overlevelsetil alle de
store rovvlitartenei norsknaturmå kombineresmed en forvaltningsom totaltsett
bidrartil å dempekonfliktenog motvirkeutrygghet.
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Nødverge hund
Av rovviltforliket
fremgårfølgendeom nødvergei punkt2.4.1:
Nødvetgebestemmelseneendres,slik at rovdyrkan avlivesfor å beskyttehund ved direkte
angrep av rovdyr.Forlikspartnerneskal tas med påråd før lovforslagetfremmesfor
Stottinget

Adgangtil nødvergefor hundunderdirekteangrepav rovviltvil kreveendringav
nødvergebestemmelseni naturmangfoldloven.
En lovendringkreverat det
gjennomføresen ordinærlovendringsprosess.Forhisparteneskaltas med på rådfør
lovforslagetfremmesfor Stortinget.Miljøverndepartementet
tar sfictepå å fremme
lovforslagfor Stortingeti løpet av førstehalvår2012.

Bestandsmål
Bestandsmålenefor gaupeog jerv,på henholdsvis65 og 39 årligeynglinger,skal
videreførespå sammenivåsom fastsattav Stortingeti 2004. I rovviltforliket
av 2011
påpekesdet at antalletynglingerav gaupeog jerv de siste åreneharligget betydelig
over bestandsmålene,og det presiseresat rovviltforvaltningen
skal skjepå en slik måte
at antalletynglingerholdes så nær de fastsattebestandsmålsom mulig.

Det nasjonalebestandsmåletfor bjørnskalreduseresfra 15 til 13 årligeynglinger,men
Stortingetharikke tattstillingfil hvfikeregioneller regionersom skalfå redusert
regionaltbestandsmålfor bjørn.Endringav bestandsmåletfor bjørnkreverendringi
forskriftav 18. mars2005 om forvaltningav rovvilt(rovvfitforskriften),
og
Miljøverndepartementet
vil sende endringsforslagpå høringhøsten 2011.
Bestandsmåletpå tre årligehelnorskeynglingerinnenforforvaltningsområdet
for
ynglendeulv videreføres.Samtidigskal det, umiddelbartetter at Sverigeer ferdigmed
sin rovdjursutredning
1. juli2012,arbeidesviderefor en avtalemed Sverigeom nytt
bestandsmålfor ulv og fordelingav dette,herunderforvaltningav ulv som lever i
• . Det skal tas ende •
' fil bestandsmålfor ulv når en avtalemed
Sverigeer på plass, senest innenutgangenav 2013.Viderevil MiljøverndepartemenTetnedsette et utvalgsom skal evaluereulvesonen.Målsettingenvil være at evalueringen
er ferdigstit senest innenutgangenav 2012,ogsees i sammenhengmed den svenske
rovdjursutredningen
og øvrigoppfølgingi en ny norskvurderingav bestandsmåletfor
ulv.

Bestandsovervåldng og registrering
Det nasjonaleovervålfingsprogrammet
for rovvfitble etablerti 2000,og omfatterde fire
store rovdyrenegaupe,jerv,bjørnog ulv samtkongeørn.Rovdatable etablerti oktober
2010,og representereren styrkingav overvåkingenog kartleggingenav artene.
Rovdatahar ansvaretfor det fagligeinnholdet,formidling,driftog utvildingav
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for de fem
og er en uavhengigleverandørav overvMdngsdata
overvåkingsprogrammet,
er, som sentralfaginstans
nevnteartenei Norge. Direktoratetfornaturforvaltning
for rovvilt
ansvarligfor Nasjonaltovervåkingsprogram
innenforall viltforvaltning,
skalgjennomsin kontraktmed Rovdata,samt
Direktoratetfornaturforvaltning
styringsdialogmed Statensnaturoppsyn,sørge for at punkterom bestandsovervåking
og registreringi rovvatforliketav 2011blirfulgt opp.

Myndighetsforhold
Modellenmed regionalforvaltningvidereføresi det nye rovviltforhlet,og det skal
i de ulike
fortsattvære rovviltnemndenesom harhovedansvaretfor rovviltforvaltningen
skal, som i dag, ha myndighettil å fastsette
Rovviltnemndene
forvaltningsregionene.
kvoterforjakt-og fellingav store rovdyrnårde regionalebestandsmåleneer nådd,men
fåri tillegg en utvidetmyndighetfor bjørn.

Utvidelsenknyttettil bjørninnebærerat myndighetentil å fastsettekvoterfor fellingav
til de regionalerovviltnemndene
bjørnoverføresfraDirektoratetfor naturforvaltning
før det nasjonalebestandsmåletpå 13 ynglingerer oppnådd.Dette innebærerat selv om
det regionalebestandsmåletfor bjørnikke er nåddvil rovviltnemndafå myndighetentil
å fastsettekvoterfor fellingnår 10 årligeynglingerav bjørner nåddnasjonaltDette
underforutsetningav at det ikke foreliggersærskiltegrunnerfor noe annet Stortinget
skal gi retningslinjertil de regionale
påpekersamtidigat Miljøverndepartementet
rovviltnemndeneder bestandsmåletikke er nådd.Noen av disse endringerkrever
og
endringeri forskriftav 18. mars2005 om forvaltningav rovvilt(rovviltforskriften),
vil se dette i sammenhengmed prosessenforendringav
Miljøverndepartementet
bestandsmåletfor bjørnsom kreverendringav rovvinforskriften.
I tråd med det nye rovviltforblethar Direktoratetfor naturforvaltningmyndighet til å
fattevedtakom hvordanog hvorekstraordinæreuttakskal igangsettesfor så langt som
muligå få tattut resterendelisensfellingskvote.Dette skal skje etterdrøftingmed
skal også selv kunne ta inidativtil en slik drøfting.
rovviltnemndene.Rovviltnemndene
En endringtil mer formalisertdreftingmed rovvillnemndenefør Direktoratetfor
fattervedtakom ekstraordinæreuttak,medførerendringav
naturforvaltning
vil foretanødvendige
Miljøverndepartementet
kommentarenetil rovviltforskriften.
endringeri kommentarenetil forskriftav 18. mars 2005 om forvaltningav rovvilt
understreker
som presisererdefte forhold.Miljøverndepartementet
(rovviltforskriften)
myndighetsforholdet
endre
å
vedtatt
har
iltke
sammenheng
denne
i
at Stortinget
Fylkesmannenhva gjelderskadefellingi periodenfra 1. junitil 15.februar.
at rovviltnemndenessyn også skaltillegges
Viderefremgårdet av rovviltforliket
betydeligvekt i de tilfellerder regionaltbestandsmålikke er nådd.Myndighetentil å
fattevedtakom kvoterforjaktog fellingligger i shie tilfellerhos Direktoratetfor
er klageinstans.I den praktiske
mens Miljøverndepartementet
naturforvaltning
så langtsom mulig
oppfølgingenav dette skal Direktoratetfor naturforvaltning
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innhentesynspunkterfrarovviltnemndene
før beslutningom kvoterforjaktog felling
fattes.Miljøverndepartementet
vil foretanødvendigeendringeri kommentarene
forskriftav 18. mars2005 om forvaltningav rovvilt(rovviltforskriften)
som presiserer
dette forhold.
Stortingethari det nye rovviltforliket
vedtattat den regionaleforvaltningenog de
regionalebestandsmåleneav rovviltskalevalueresinnenfem år,og
Miljøverndepartementet
vil kommefilbaketil dette på et senere tidspunkt.

Kompetanse og informasjon
Kompetansehevendetiltakmed opplæringog kursingfremhevesi fierepunkteri det
nye rovvillforliketDette gjelderkommunalkompetansei rovvfitområdene,
forvaltningskompetanse
hos rovviltnemndene,
og jakt-og fellingskompetanseblant
lisensjegereog skadefellingslag.VidereharStortingetlagt vekt på informasjonsarbeid
og kunnskapom blantannetmøte mellomfolk og de store rovdyrene.
Miljøverndepartementet
vfl bygge oppstrukturersom ivaretarde kurs-og
informasjons-og opplæringsbehovi samarbeidmed frivilligeorganisasjonerog SNO.

Erstatningsordningene
I 2010 nedsatteMiljøverndepartementet
et ekspertutvalgog en prosjektgruppesom
skulle utredeerstatningsordningen
for henholdsvishusdyr og tamreinsom blirdrept
eller skadetav rovvflt.Miljøverndepartementet
mottoksluttrapportom
erstatningsordningen
for tamreinden 15.april2011 og sluttrapportom
erstatningsordningen
for husdyrden 1.juli2011. Miljøverndepartementet
vil høsten
2011vurdereanbefalingeneog i trådmed det nye rovviltforfficet
følge opprapportenepå
egnet måteoverforStortinget

Naturmangfoldloven
og Bernkonvensjonensetter de overordneterammebefingelsene
for uttakav rovvfit,og Stortingethar i det nye rovviltiorliketpresisertat norsk
rovviltforvaltning
skal skje innenforrammenav disse bestemmelsene.
Bernkonvensjonensartflckel9 er sentralhvagjelderadgangbl uttakav rovviltfor å
beskyttebestemteinteresser.Bestemmelsener giennomførti naturmangfoldloven
§ 18,
som slårfast at det ved forskrifteller enkeltvedtakkan tillatesuttakav vfltog lakse-og
innlandsfiskbl.a.for å avvergeskadepå husdyrog tamrein.Vedtakom uttakkan bare
treffeshvis uttaketikke truerbestandensoverlevelseog formåletikke kan nås på annen
tflfredsstillendemåte.
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I rovviltforliket
er det en rekke av punktenesom direkteellerindirekteomhandleruttak

av rovvilt.Underfølgeren gjennomgangav nye hovedelementerom jaktog felling i
rovviliforliketav 2011.Nårdet gjelderkursingog kompetansehevingknyttettfi
skadefellingog lisensfellingviser Miljøverndepartementet
til omtalei eget punktom
kompetanse.
Saksbehandling
I trådmed føringenefraStortingetskaldet være rask behandlingav søknaderom
skadefellingi beitesesongen.Miljøverndepartementet
viser til at det i de fleste aktuelle
områderi dag eksistererberedskapsordninger
hos Fylkesmannensom ivaretardette,
men i enkelteområderkan det være behovfor forsterkingav beredskapen.Direktoratet
for nat.urforvaltning
vurdererfortløpenderessurssituasjonenhos de ulikefylkesmenn,
relaterttil forekomstenav rovviltog tapsproblematikk
for husdyrog tamrein,og skal
sørge for at føringenfraStortingetblirivaretattpå en god og hensiktsmessigmåte i de
ulike deler avlandet
Viderevil Stortingetat søknaderog klagerom jakt og fellingutenforbeitesesongen så
langt det er muligskal behandlesfør sakenmister sin aktualitet
Miljøverndepartementet
viser lii at dette i praksisvil innebæreat alle
forvaltningsleddene
må tenke helhetligog tilretteleggefor at bådevedtaki
førsteinstansog klagevedtakkanfattesførjakt-eller fellingsperiodensstart.
Miljøverndepartementet
ser at det kanbli lite realistiskå ivaretadette fulltut
inneværendeår,jf. at det er korttid 12lisensfellingsperiodensstartfor bjørnog jerv.
Miljøverndepartementet
vil innenbeitesesongenfor sau 2012gjøreen nærmere
vurderingav konkretetidsfristerfor besvarelsepå henvendelserog klagerknyttettil
skadefelling,og komme filbakelii Stortingetmed dette.
Uttaki rioritertebei mråder
Av rovviltforliket
i 2011 fremgårdet at uttakav dyr som gjørskadepå beitedyri
prioritertebeiteområderskal gjøresraskt,og at i slike områderskalmiljaforvaltningen
i
størregrad enn i dag bidratil å effektivisereslikt uttak.Viderefremgårdet at det ikke
skalvære rovdyrsom representereret skadepotensiali prioritertebeiteområderfor
husdyrog kalvingsområdefor tamrein.
Miljøverndepartementet
presisererat uttakav rovviltkun kan skje i overensstemmelse
med bestemmelsenei natunnangfoldloven.
Når det gjelderuttakav fredetrovvilter
naturmangfoldloven
§ 18 sentral.Den slårfast at det ved forskrifteller enkeltvedtakkan
tillatesuttakav vilt og lakse-og innlandsfiskbl.a. for å avvergeskadepå husdyrog
tamrein. Vedtakom uttakkan baretreffeshvis uttaketikke truerbestandens
overlevelseog formåletikke kan nås på annentfifredsstillendemåte.Dette innebærerat
tilstedeværelsenav rovvilti et områdeikke i seg selv er et tilstrekkeliggrunnlagfor
tfilatelsetil uttak.Det skalgjøres en konkretog helhetlig vurderingav den enkelte
situasjoni trådmed kravnedfelti fdeldenderegelverk.I prioritertebeiteområderskal
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det imidlertidprakfiseresen lavterskelfortillatelsetil uttakav rovviltfor å avverge
skade på husdyrog tainrein.Videreskal Statensnaturoppsynstyrkesfor å bidratil
effektiviseringav uttaknårrovvlitgjørskadepå beitedyri prioritertebeiteområder.
kan ikke sette et konkretskadenivåsom generellterskelfor å
Miljøverndepartementet
kunnetillateuttakav rovviIti prioritertebeiteområder.Uhle forutsetningerhva gjelder
påvistskadeomfang,mulighetfor å gjennomføreforebyggendetiltak,områdets
betydningsom beitemark,tidspunktpå åretm.v.vil ha betydningi slike vurderinger.
satt til å gjøre
er imidlerfidgjennomrovviltforskriften
Det aktuelleforvaltningsleddet
konkretevurderingerav dette i hvertenkelttilfelle,og Miljøverndepartementet
presisere at det er vfictigat disse forholdeneer vurdertog kommerklartframi alle
vedtak.
s 'oden f r b'
Utvidel av 'sens e
fremgårdet at lisensfellingsperiodenfor bjørnskalutvidespå en
Av rovviltforliket
måte at fellingsperiodensstartendrestil 21. august Stortingetbegrunner
endringsforslagetsitt med at dette vil føretil samordnetjaktstartfor bjørnmed Sverige,
at det vil gi en periodefør elgjaktahvorbjørnkanjaktes mer spesieltog at det vil gi
mulighetfor å kombinerelisensfellingav bjørnmed reinsjakti områderhvor dette kan
være aktuelt.
iL forskrift
En slik endringav lisensfellingsperiodenfor bjørnkreverforskriftsendring,
§ 10 c)der
av 18. mars2005 om forvaltningav rovvilt(rovviltforskriften)
fellingsperiodensvarigheter nærmereangitt Normaltgjennomfører
i shle saker alminnelighøring av endringsforslag,på
Mlijøverndepartementet
bakgrunnav forvaltningsloven§ 37 annetledd og for å få sakene så godt opplystsom
imidlertidvurdertdet slik
mulig.I denne konkretesakenhar Miljøverndepartementet
at alminnelighøringkan unnlates.Bakgrunnener at Stortingeter sværtspesifikki
vurderingenav regelendringer,og høringkan unnlatesder den må anses åpenbart
unødvendig,jf. forvakningsloven§ 37 fierdeledd c). Departementethar viderelagt vekt
på at det varbegrensetmed tid fremtil startenpå kets lisensfellingsperiodefor bjørn.
regelendringenden 6.
vedtokmed umiddelbarficrafttredelse
Miljøverndepartementet
fraog med
høsten 2011.
beiteo
til lisensfe * v annber i riori
Økt
Stortingethar sagt at det skal gis økt adgangtil lisensfellingav hannbjørnerslik at
forekomstenav hannbjørneri prioritertebeiteområderreduseres.En utvidet
lisensfellingsperiode,jf. punktetover,vil bidrabl å gi jegerne økt adgangtiillisensfelling
av bjørn.
Kvotestørrelsener et annetmomenthvagjelderadgangentil lisensfellingav bjørni
påpekerimidlertidat fastsattekvoter
prioritertebeiteområder.Miljøverndepartementet
i de fleste tiffellerikke har blittfylt,og at kvotestørrelsenderfori litengradhar vært
av bjørni prioritertebeiteområder.
begrensendefor Iisensfellingsresultatet
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av res nde lisensfe • skv te
Stortingetvil at miljøforvahningen
så langtsom mulig skal sørge for at resterende
lisensfellingskvotefor alt rovvlittas ut i de tilfellerder lisensfellingfificegir
tfifredsstillendeuttelling.Og videreat uttaki det som av rovvlitnemndene
er definert
som prioritertebeiteområderi de enkelteregioneneblirprioritertDet vil i
oppfølgingenav dette punktsfilles storekravtil god samhandlingog dialogmellomde
uhle forvaltningsleddene.
Det er viktigat vedtakom kvoterfor lisensfellingfattesmed
tydeliggrunnlagi rapportertebestandsvurderinger
fra Nasjonaltovervåkingsprogram
for rovvlit.
Som beskrevetoverligger myndighetentil å fattevedtakom hvordanog hvor
ekstraordinæreuttakav rovviltskaligangsettes,for så langtsom muligå få tattut
resterendelisensfellingskvote,hos Direktoratetfor naturforvaltning.
Viderevil
Stortingetat dette skal skje etter drøftingmed rovvihnemndene,og at rovviltnemndene
også selv skalkunneta initiativtil slik drøfting.
Forjerv haruttaki regi av miljoforvaltningen
de senere åri hovedsakomhandlet
ynglelokaliteter.I trådmed rovviltforliket
av 2011 er det en målsettingat slike
ekstraordinæreuttakav ynglelokaliteterreduseres til et minimum.Uttakavjerv i regi
av miljøforvaltningen
skal så langtdet er muliggjennomføresunder
lisensfellingsperioden.
For bjørnhar Stortingeti det nye rovviltforliket
presisertat ekstraordinæreuttaketter
endt lisensfellingsperiodeskalkunnetillatesi enkelttilfellerhvordet er sannsynliggjort
et konkretskadepotensialpå husdyreller tamrein.Ekstraordinært
uttakav bjørnskal
målrettesmot prioritertebeiteområdermed store påvisteskadertfibjørn.

Arealdifferensiering
Av rovvlitforliket
i 2011 fremgårdet at soneinndelingenmå forvaltestydelig.Det vil si at
det skal være forvalhfingsmessigulikpraksisi henholdsvisprioriterterovvlitområder
og prioritertebeiteområder.
Et prioritertbeiteområdeer de deler av en forvaltningsregionhvorrovviltnemndenikke
ønsker etableringav ynglingav rovvik,og områderhvor beitedyrfølgeligskal gis
tydeligprioritetfremforrovvfit.I prioritertebeiteområderskal det praktiseresen lav
terskelfor tfflatelsetil uttakav rovvlitfor å avvergeskade på husdyrog tamrein,jf. også
omtalei punktetover om uttakav rovvilti prioritertebeiteområder.
Et prioritertrovvfitområde
er de deler av en forvaltningsregionhvorrovvihnemnden
ønskerå oppnådet fastsatteregionalebestandsmåletfor en angittrovviltart.For ulv er
det prioriterteyngleområdeti sin helhet definertav Stortinget.I trådmed rovviltforliket
av 2011 skal saueproduksjonog andreproduksjonerbasertpå utmarksbeitetilpasses
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giennom forebyggende tiltakog omstillingi prioriterterovvfitområder,
med
utgangspunkti forekomstenavrovvilti beiteområdet.Det vil si at rovvfitetgis tydelig
prioritetfremforproduksjonerbasertpå utmarksbeite,og at det skalpraktiseresen høy
terskel for tfilatelsetfi uttakav rovvilti slike områder.Miljøverndepartementet
viser tfi
at dette samtidiglegger klareføringerom at tfiskuddtil forebyggendeog
konfilktdempendetiltakskalprioriterestil prioriterterovvfitområder.
Nårdet gjelder
omsfillinghar Stortingetsatt særligfokuspå omstfilingstfitak
i bjørneområder.
En
arbeidsgruppenedsattav Landbruksog matdepartementet
levertevåren2011en
rapportmed forslagtil retiiingslinjer/standarder
for behandlingavsøknaderom
omstillingav driftenpå grunnav rovvilt.Rapportenvil følges oppmedvidereprosess
høsten 2011.

I mangetfifellerer et områdedefinertsom prioritertrovvfitområde
foreksempelvisjerv
men fickebjørn,gaupe og ulv.Dette innebærerat saueproduksjonog andre
produksjonerbasertpå utmarksbeiteskaltilpassesjerv som gis tydeligprioriteti
området,mens det vitvære lavterskelfor å tfflateuttakav gaupe,bjørnog ulv i et slikt
område.

Mtedhilse
e Lyng y (e )
ekspedisjonsj
BritaSlettemark
avdelingsdirektør

te:
Rovvittnemndene
Direktoratetfor naturforvaltning
Fylkesmennene
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