
Kommentar fra NSG til endringer i forskrift om forvaltning av rovvilt 

(FOR 2005-03-18 nr. 242) 

 

Endringer i forskrift om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) ble sendt ut på høring i 

januar 2012, og endringene er nå utført. 

NSG kom med følgende forslag til endringer (se fullt høringssvar på våre nettsider): 

 Vi mener det er viktig å få med alle momentene som er tatt med vedrørende 

bestandsmålet på bjørn i Representantforslag 163 S (2010-2011), inn i lovteksten § 3 

første ledd første punktum.  

NSG foreslår at § 3 første ledd første punktum skal lyde: 

«I Norge skal det årlig være 65 ynglinger av gaupe, 39 ynglinger av jerv og 13 

ynglinger av bjørn, antall binner settes til 6,5 per yngling og antall hannbjørn skal 

ikke overstige 1,5 ganger antall binner». 

Vi fikk ikke gjennomslag for vårt forslag om endringer i § 3. 

 

 NSG foreslår følgende endring i § 4 Forvaltningsregioner og nasjonale bestandsmål 

for regionene: 

  Det skal være åtte forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for antall 

årlige ynglinger innenfor regionens grenser: 

[…] 

e) Region 5 – Hedmark: 10 ynglinger av gaupe, 5 ynglinger av jerv og 2 ynglinger av 

bjørn, samt 3 ynglinger av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i 

samarbeid med region 4. 

f) Region 6 – Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag: 12 ynglinger av 

gaupe, 10 ynglinger av jerv og 3 ynglinger av bjørn. 

 

NSGs foreslåtte reduksjoner i bestandsmål for bjørn ble delvis imøtekommet.  

 

Bestandsmålet for bjørn ble redusert med totalt 2 ynglinger. Region 6 (Møre og 

Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) og Region 7 (Nordland) fikk en 

reduksjon på 1 yngling hver. Det ble ikke redusert 1 bjørneyngling i region 8 (Troms 

og Finnmark), slik det var foreslått i det nye forskriftsforslaget under høringen. 

 

NSG syntes det er beklagelig at ikke alle momenter fra Representantforslag 163 S (2010-

2011) er kommet med i den nye forskriften, men er positive til reduksjonen i bestandsmålet 

for bjørn. 


