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Rovdyrsituasjonen i Gudbrandsdalen - behov for tiltak før neste
beitesesong

Jeg viser til tidligere korrespondanse, senest brev fra Regionrådet 21. februar 2014.

Som jeg skrev i mitt brev 16. januar 2014, er det rovviltnemndene som har hovedansvaret for
å fordele midler til ulike forebyggende tiltak, etter at de har fått midler fra Miljødirektoratet.
Dette er en prosess jeg regner med er godt i gang.

Til de konkrete problemstillingene dere nå tar opp vil jeg vise til at tidsrammene for
lisensfellingsperioder, og for når rovviltnemndene har myndighet til å fatte vedtak, er grundig
vurdert og begrunnet i rovviltforliket og rovviltforskriften. I hvilken grad Statens naturoppsyn
og kommunale fellingslag skal gis i oppdrag å ta ut rovvilt som det er vedtatt skal tas ut, er det
opp til de regionale myndighetene og Miljødirektoratet å vurdere. Etter min vurdering
fungerer dette godt i dag, men vi følger situasjonen.

Ut fra de undersøkelser vi har gjort om saksbehandlingstid i forbindelse med søknader om
fellingstillatelser, ser vi at behandlingen i slike saker går svært raskt. For å lette behandlingen
av søknader om fellingstillatelser der det oppstår et akutt behov for felling, gir
rovviltnemndene betingede skadefellingskvoter som fylkesmennene kan effektuere raskt og
effektivt.

Rovviltforvaltning skal bygge på best tilgjengelig kunnskap. Jeg er derfor helt enig i at det er
viktig å ha så gode data som mulig når det gjelder rovviltforekomster. Norge har i dag et av
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verdens beste overvåkingssystemer for rovvilt, og disse dataene blir brukt aktivt i
forvaltningen av de fire store rovviltartene.
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