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Oversendelse av brev fra alle rovviltnemndene

Fylkesmannen i Oppland er sekretariat for rovviltnemnda i region 3. Leder i rovviltnemnda i region 3
har tatt initiativ til et samlet innspill til departementene som omhandler virkemidlene i
rovviltforvaltningen. Det vises til møtet rovviltnemndslederne gjennomførte den 1. oktober 2013 , samt
møtet med Landbruks- og matministeren og Klima og miljøministerenden 2. desember 2013.

Vedlagt følger et brev med innspill fra alle rovviltnemndene.

Vebjørn Knarrum e.f. Harald Klæbo
avdeUngsdirektør senioringeniør

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.
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ROVVILTNEMNDENE

og miljødepartementet,
Postboks 8013 Dep,
0030 Oslo

Landbruks- og matdepartementet,
Postboks 8007, Dep.
0030 Oslo 4.02,2014

Rovviltnemndene 1Norge anmoder klima- og miljømlnisteren og
landbruks- og matmlnisteren om å ta grep 1rovviltforvaltningen

Rovviltnemndene i Norge har siden vi ble opprettet i 2005 gjort oss en rekke erfaringer.Vi
har fått mye ansvar, og er klare for å ta på oss mer ansvar. Vi prøver etter beste evne å
gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor våre regioner. Vi vil forvalte bjørn,ulv,
jerv og gaupe presist på regionenes bestandsmål samtidig som vi vil ivareta hensynet til
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser på best mulig måte. Bestandsmål og forvaltning
av kongeørn inngår også her. Vi opplever at virkemidlene vi disponerer ikke er tfistrekkefige
verktøy for å løse oppgaven.

Norges rovviltnemnder viser til møte med klima- og miljøvernministeren og landbruks- og
matministeren den 2.12.2013. Ministrene uttykte at de ville bedre oppfølgingen av
rovvitforliket fra 2011, det imøteser landets rovviltnemnder.

Det finnes ikke ett enkelt grep som alene kan løse utfordringen rovvfitnemndene står ovenfor,
vi trenger å få åpnet fiere stengsler, for at vi skal kunne føre en tydelig differensiert og
forutsigbar forva1tning.Rovviltnemndene vil her liste opp stengsler vi møter, som vi mener
må åpnes. Vi anmoder ministrene om å ta med hvert av disse punktene til riktig
forvaltningsinstans, for å se på muligheter til å åpne stengslene. Via ministrene ønsker vi svar
på om det enkelte stengsel kan åpnes, dersom det ikke kan åpnes ber vi om en skriftlig
begrunnelse for dette.

Det har vist seg at det over store deler av landet ikke har latt seg gjøre å opprettholde
beitenæringen i beiteprioriterte områder, dette fordi rovvilttrykket har vært for høyt
også her, i lys av den todelte målsettingen om beitedyr og rovvilt ber landets
rovviltnemnder om at bestandsmålene evalueres.

Lisensfelling skal være hovedvirkemid1etfor å regulere bestanden av bjørn, da bør det
legges til rette for lisensfelling i den perioden det er størst sjanse for sporsnø.
Rovviltnemndene ber om at lisensferfingsperiodenfor bjørn utvides frem til 1.
november.
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Lisensfellingsperiodeforjerv starternå 10.september,vi ønskerat startenskal
sammenfallernedstart i reinsjakta20.august.

INord-Norgeer detproblematiskå fitregulertgaupebestandengjennomkvotejakt,vi
ønskeratkvotejaktperiodenfor gaupei Nord-Norgeforlengestil 30. april.

Tillate«Iøspå drevethalsendehund»ved lisensjaktpå.jerv.

Tillate«Iøspå drevethalsendehundvedlisensjaktpå bjørn.

Tillatebrukav fastmontertlys underåtejaktpåjerv,

Tillatebrukav lommelykt/hodelyktvedsporjaktpåjerv,

Tillateåbenyttebildeovervåkningav båserfor fangstav gaupeogjerv, I dager detet
hav at båsenskal inspiseresto gangeri døgnet.Det må væretfistrekkeligat
fangstmannenrasktkan inspiserebåsendersombildetikkeblirmottatt.

Lettereadgangtil brukav snøskutertil uttransportav åte og bås/åtebuvedjervejakt.

Utredebrukav lysforsterkendesiktemidlerved åtejaktpåjerv, er det ut fra dyreetiske
ogsikkerhetsmessigehensynlysforsterkendesiktemidlersomkan brukesved slik
jakt?Dersomdet er det,bør dettetillates.

Detmå slåsfastat rovsriltlangtinni beiteprioriterteområderlike før beiteslippfor
sau,representereret skadepotensial,ogat de dermedmåtas ut før de gjørskade.

Rovviltnemndenemå ha myndighettil å vedtaskadefellingskvotergjennomheleåret,
ogFylkesmannenmå kunneforvaltedissekvotene,mednødvendigetekniske
hjelpemidler,heleåret.

Restkvoteretterlisensfellingsperiodenmåtas ut.

Avrovviltforliket2011gårdet frematresterendelisensfellingskvoteskaltas ut ved
skadefelling.Ettersomgaupeikkeregnessomen tuet art er det kvotejaktpå gaupe.
Deter etparadoksat bestandenmåblidesimertfor så å kommeunder
lisensfellingsregimet,før resterendekvoteskalkunnetas ut. Rovviltnemndeneber om
føringeromat ogsåresterendekvoteetterkvotejaktpå gaupeskaltas ut.

I rovviltforliket2011var forliksparteneenigei at bestandsmåletforbjøm skalvære 13
årligeynglinger.I rovviltforliketav 2011ble antallbinnerper ynglingsatttil 6,5.Etter
rovviltforlikethar Det skandinaviskebjørneprosjektet,på oppdragfra
Miljødirektoratetutvildeten bjørnekullsimuleringsmodell(BKS-modellen).
Miljøverndepartementethar lagttil grunnat BKS-modellengir denbesttilgjengelige
informasjon,og at denfølgeligskalbrukestil å avgjøreombestandsmåleter nådd
ellerikke.Norgesrovviltnemndermenerberegningerfor fangst—gjenfangstmå inngå
dennemodellen,førstda vil den gi et reeltestimatpå hestanden.
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IVfiljødirektoratetkanikkeavventeuttakavjerv, medbegrunnelsei.at det ikkeer
sikkertbestandsmåletnås inneværendesesong.Svaretpå antallregistrerteynglinger
inneværendesesongforeliggerførstlangtut på sommeren.

Av rovviltforliket2004gikkdet fremat bestandenog utbredelsen.av kongeørnskulle
opprettholdespå.det somda var dagensnivå.12004var bestandsestimatet850-4200
hekkendepar i Norge.Nå 2013er bestandsestimatetpå 1224-1545hekkendepar.
Rovviltnemndeneetterlyseret verktøyforbestandsreguleringav kongeørn.Vi berom
åpningfor bestandsregulerendetiltaksomkvotejaktelleruttakav egg.

Karlleggingav antallfamiliegrupperav gaupegjennomaktivsporingav SNO
gjennomheleregistreringssesongener nødvendigfor å gi et påliteligestimat.SNOmå
gis instruksom å leteetterfamiliegrupperav gaupeogsåtidligi registreringsperioden.

Samarbeidetmedvårenabolandmå styrkes,det er behovfor en enhetligog
forutsigbarBarvaltningav rovviltogsåover landegrenser.Punkt4.1 i Stortingets
rovviltforlik,ulv, er nevntsomen særligutfordring.

Rovviltnemndenemå gis adgangtil å brukeforebyggende og konfliktdempende midler
(FKT-midler)til å dekkeadministrativekostnaderforkommunersomadministrerer
interkommunaleskadefellingslag.Altemativtmå dissekostnadeneblirdektgjennom
øremerkedemidlertil kommunene.

Rovviltnemndenemenerat vår evnetil å gjørejobbenvi er pålagt,er svekketsom
følgeav stadigskjerpedekrav,somikkefølgesoppav øktemidler.Rovviltnemndene
forventerå få en betydeligøkningi tildelteFKT-midlerde kommendeårene.

Rovviltforliketav 2011,sierat rovviltnemndeneskaltilleggesstørremyndighet.Vi
etterspørklargjøringav hva departementenevil delegereut til nemndenei trådmed
dette.

På vegneav allerovviltnemndsledeme

Region1NoralvDistad

Region2 JørundA. Ruud

Region3 Ivar Odnes

Region4 SivJacobsen

Region5 ArnfmnNeergård

Region6 ArneBraut

Region7 AnnHegeLeirvåg

Region8 JohnKarlsen
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