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Samhandling og informasjonsutveksling mellom Mattilsynet og
rovviltforvaltningen

Direktoratet viser innledningsvis til Representantforslag 163 S (2010-2011), Stortingets behandling av
dette den 17. juni 2011 hvor det ble inngått et nytt enstemmig rovviltforlik, og den videre oppfølging
av dette. Vi viser også til brev fra Landbruks- og matdepartementet til Mattilsynet datert 10. februar
2012 om rovviltforliket.

Direktoratet for naturforvaltning og Mattilsynets hovedkontor har hatt fiere moter hosten 2011 og
vinteren 2012 med rovvilt som tema. Hensikten har blant annet vært å legge til rette for enda bedre
samhandling og informasjonsutveksling mellom Mattilsynet på ulike nivå og rovviltforvaltningen på
nasjonalt og regionalt nivå. Resultatet er noen konkrete oppfølgingspunkter som gjengis nedenfor og
som vi ber fylkesmennene følge opp i nødvendig grad.

Bakgrunn
I et felles brev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) av 28.
juli 2006 er behovet for samhandling mellom relevante forvaltningsaktører understreket, med sikte på
å unngå at enkeltbrukere blir pålagt urimelige vilkår for sin næringsdrift, og for å unngå at
dyrevernsituasjoner skal oppstå med årsak i rovviltskader. Departementene anmodet alle parter om å
bidra til å finne smidige løsninger på et stort og vanskelig problem, og løsninger som kan få så bred
aksept som mulig i lokalsamfunnet. I all hovedsak er disse signalene fulgt opp på en god måte fra alle
relevante forvaltningsaktører, og største delen av dialogen har gått mellom fylkesmennenes
miljøvernavdelinger og Mattilsynets distriktskontorer.

Mattilsynet sendte i mars 2011 ut informasjonsbrev til 208 saueeiere med mer enn 20 prosent tap på
utmarksbeite de siste tre årene. I brevet het det at tapstallene måtte reduseres vesentlig dersom dyreeier
skulle unngå å bli pålagt beiterestriksjoner for 2012. Bakgrunnen for brevet var Mattilsynets
bekymring for beitedyrenes velferd.

Som en følge av Stortingets rovviltforlik, som sier at det legges til grunn at rovdyrforvaltningen utoves
på en slik måte at det ikke er behov for beitenekt etter dyrevelferdsloven i prioriterte beiteområder,
besluttet Mattilsynet at det foreløpig ikke skal fattes vedtak om beiterestriksjoner i besetninger hvor
rovdyr omfattet av rovdyrforliket er dominerende tapsårsak i forkant av beitesesongen 2012. Dette er
gjort for å avvente effekten av de føringer som forliket har gitt rovviltforvaltningen.
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Informasjonsutveksling våren og sommeren 2012
Direktoratet vil understreke at det fortsatt er et behov for et stort fokus på dialog og samhandling
innenfor dette feltet framover. Rovviltforliket fra 2011 fordrer et enda tettere samarbeid mellom
Mattilsynet og rovviltforvaltningen, både på nasjonalt og regionalt nivå.

Direktoratet har mottatt en detaljert oversikt over de besetninger med spesielt store tap som fikk
informasjonsbrev fra Mattilsynet i mars 2011. Dette vil være viktig informasjon for oss når vi skal
vurdere aktuelle tiltak i henhold til rovviltforliket utover våren. Direktoratet vil om nødvendig ta
direkte kontakt med den enkelte Fylkesmann for ytterligere detaljer fra de enkelte områdene.

Mattilsynet gjennomfører rutinemessig tilsyn i dyrebesetninger. Fylkesmennene har i varierende grad
blitt gjort kjent med resultatet av slike tilsyn. Dette er uheldig, da slike tilsynsrapporter bør kunne
legges til grunn når fylkesmennene vurderer tiltak, tilskudd og erstatninger i den enkelte besetning.
Mattilsynet ved hovedkontoret vil nå be sine regioner om å legge til rette for at relevante rapporter
tilfaller Fylkesmannen rutinemessig. Fylkesmannen kan gjerne ta kontakt med regionkontoret for å
avtale detaljer rundt dette.

Mattilsynet har vært representert fra hovedkontoret på alle oppstartsmøtene i de regionale
rovviltnemndene i mars i år. Dette både for å kunne informere om sitt arbeid med velferd for dyr på
beite, samt å få relevant informasjon fra mange av aktørene i rovviltforvaltningen. Direktoratet vil
også delta på Mattilsynets koordineringsmøter med regionene ved behov.

Det er videre et ønske fra Mattilsynet om at Fylkesmannen varsler regionkontoret ved store, akutte
rovviltskader innenfor eget fylke. Dette for at Mattilsynet også kan vurdere tiltak etter eget regelverk.
Direktoratet ber om at fylkesmennene følger opp dette på egnet måte i dialog med Mattilsynet.

Oppsummering
Direktoratet ber fylkesmennene bidra til informasjonsutveksling på de nevnte punkter samt å
opprettholde en god dialog innenfor dette feltet framover, i tråd med signalene i brev fra Landbruks-
og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) av 28. juli 2006 og rovviltforliket fra
2011.
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