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Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Tine Sundtoft
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber om møte med
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft angående uttak av rovvilt i forkant av beitesesongen
2015.
Våre organisasjoner er tilfreds med at Klima- og miljøministeren har vært tydelig på at hun
prioriterer uttak av rovvilt i forkant av beitesesongen, jf. sitat fra leserinnlegg i Nationen 27.
mars 2015:
”I fjor vår ga jeg rovviltforvaltningen beskjed om å føre en tydelig soneforvaltning og
å ha en høy beredskap i forkant og under beitesesongen. Denne beskjeden gjelder
også nå og i årene fremover.
I praksis betyr dette at vi nå skal ha en lavere terskel for uttak av rovdyr som kan
gjøre skade i prioriterte beiteområder i forkant av beitesesongen. Samtidig betyr det at
terskelen for å tillate uttak av rovdyr skal være tilsvarende høy i områder prioritert til
rovdyr.”
Til tross for at det med denne regjeringen har skjedd en positiv forbedring mht. uttak av
rovvilt i forkant av beitesesongen, mener våre organisasjoner det er mye som gjenstår for at
tapene i beitenæringen skal bli så lave som mulig innenfor det vedtatte rovviltforliket.
For jerv oppgir Rovdata at det er dokumentert og antatt hele 59 ynglinger i vår. Gjennom
ekstraordinære uttak ble det i regi av Statens naturoppsyn tatt ut 27 jerv etter at perioden for
lisensjakt ble avsluttet 15. februar. Når det i gjennomsnitt er over 6 jerv per yngling tilsier
dette at vi også i år vil ligge langt over Stortingets bestandsmål på 39 årlige ynglinger. Det er
spesielt rovviltregion 3 (Oppland), 5 (Hedmark) og 8 (Troms og Finnmark) som ligger langt
over sine regionale bestandsmål. Disse rovviltregionene får dermed et høyere tap av sau på
utmarksbeite enn det Stortinget har forutsatt ved sitt bestandsmål.
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Våre organisasjoner mener tilbakemeldingen fra rovviltmyndighetene er svært mangelfull når
det søkes om ekstraordinære uttak av rovvilt før beitesesong. Vi opplever sein saksbehandling
og manglende respons på henvendelser.
Nedenfor følger et eksempel på saksgang fra Agder våren 2015, som dessverre viser hvordan
saksbehandlingen mange steder fungerer. Gjennom vinteren 2015 har det vært flere
dokumenterte rapporter om ulv i grenseområdet mellom Vest-Agder og Aust-Agder. Etter
lisensjaktperioden gjensto en ulv i region 1 og en ulv i region 2. Vi har dokumentasjon på
saksgangen nedenfor med e-post og brev.
Saksgang:
 Tirsdag 31. mars sender rovviltnemnda i region 2 anmodning til Miljødirektoratet om
ekstraordinært uttak.
 Mandag 6. april sender Bondelagets Agderkontor anmodning om ekstraordinært uttak,
med henvisning til ferske sporobservasjoner i Åseral i Vest-Agder, nær grensa til
Bygland i Aust-Agder.
 Tirsdag 7. april bekrefter Miljødirektoratet formelt at de har mottatt sak og oppgir
referansenummer.
 Mandag 20. april sender Bondelagets Agderkontor purring og viser til nyheten om at
DNA samlet inn 15. mars er bekreftet ulv.
 Mandag 20. april bekrefter Miljødirektoratet formelt at de har mottatt purringen.
 Tirsdag 21. april ringer Bondelagets organisasjonssjef i Agder til leder av direktoratets
viltsekssjon uten å få svar. Organisasjonssjefen ringer deretter arkivet i Miljødirektorat
og ber om å få vite om saken er fordelt og hvem som er saksbehandler. Direktoratets
dokumentseksjon svarer raskt og oppgir to navn. Organsiasjonssjefen ringer den ene
som ikke svarer. Legger igjen melding på personsvar og ber om å bli oppringt. Det
skjedde ikke.
 Tirsdag 21. april sender Bondelagets Agderkontor ny purring til de to saksbehandlerne
i Miljødirektoratet og varsler om ny melding om ferske spor.
 Fredag 24. april ringer organisasjonssjefen på ny leder på viltseksjonen, som oppgir at
direktoratet jobber med saken og at et svar kan bli klart samme ettermiddag.
 Tirsdag 28. april kunngjør direktoratet vedtak, sendt alle fylkesmennene, om
”Betingede skadefellingstillatelse på ulv i 2015”. Vedtaket innebærer at direktoratet
flytter ansvar for uttak til fylkesmennene. Vedtaket innebærer videre at det er det
ordinære ”skadefellingsregimet” som gjelder, til forskjell fra regimet knytta til
ekstraordinært tiltak. Dette innebærer bl.a. at bruk av snøskuter i fellingsforsøk kun
kan tillates dersom grunneier og kommune tillater.
 Onsdag 29. april får organisasjonssjefen oppringning fra direktoratet fra en ansatt som
oppgir at han er saksbehandler på Bondelagets søknad av 6. april. Saksbehandler
bekrefter at vedtaket om betingede skadefellinger fra 28. april ikke er å betrakte som
svar på Bondelagets anmodning om ekstraordinært uttak. Saksbehandler varsler det
arbeides med et slikt svar.
 Onsdag 29. april gir fylkesmannen i Vest-Agder, av eget tiltak, 2 ukers
skadefellingstillatelse på 1 ulv i 6 kommuner i Vest-Agder. Oppdraget gis til det
interkommunale skadefellingslaget i Vest-Agder.
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Lørdag 20. juni ble en ulv ble felt av det interkommunale skadefellingslaget i VestAgder. Fellingen ble gjort på skadefellingstillatelse gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder
15. juni.

En saksgang som beskrevet ovenfor medfører etter vårt syn en ineffektiv rovdyrforvaltning og
økt konflikt mellom beitenæring og forvaltning. Vi forventer at Miljødirektoratet forbedrer sin
kommunikasjon med beitenæringen omkring ekstraordinære uttak før beitesesong. Det er
avgjørende at ekstraordinære uttak iverksettes mens det fortsatt er godt snødekke og gode
sporingsforhold.

Med hilsen
Lars Petter Bartnes
Norges Bondelag

Tone Våg
Norsk Sau og Geit

Merete Furuberg
Norsk Bonde og Småbrukarlag
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