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Oslo, 14. Juli 2015 

 

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft 

Postboks 8013 Dep 

0030 Oslo 

 

 

Evaluering av rovviltforliket - vurdering av bestandsmål og konsekvenser 

for matproduksjon og lokalsamfunn 

 

 

Rovviltforliket (Representantforslag 163 S (2010 – 2011)) ble vedtatt av Stortinget 16. juni 

2011 som et bredt kompromiss. Bakgrunnen for forliket var målet om redusert konflikt og økt 

forutsigbarhet i rovviltforvaltningen. Forliket innebar endra styringssignaler på en rekke 

områder, og har ligget som et politisk grunnlag for gjennomføringen av rovviltforvaltningen i 

Norge etter 2011. 

 

Forliket har en bestemmelse om evaluering av forvaltningen og bestandsmål, jf. sitat 2.1.9: 

  

”Forlikspartnerne er enige om at den regionale forvaltningen og de regionale 

bestandsmålene av rovvilt skal evalueres innen fem år.” 

 

Det har vist seg at det over store deler av landet ikke har latt seg gjøre å opprettholde 

beitenæringen, verken i rovviltprioriterte eller i beiteprioriterte områder. Dette skyldes i vesentlig 

grad at rovvilttrykket i de fylkene som har størst rovvilttetthet har vært for høyt. I lys av den 

todelte målsettingen om beitedyr, reindrift og rovvilt mener våre organisasjoner det er helt 

avgjørende med en bred evaluering av rovviltforliket.  

  

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit mener en 

evaluering av rovviltforvaltningen må omfatte en helhetlig vurdering av 

rovviltpolitikken og konsekvenser for potensialet for norsk matproduksjon basert på 

norske ressurser. Det må også utredes hvordan gjennomføringen av rovviltforliket 

påvirker berørte lokalsamfunn. Både nasjonale bestandsmål og regional fordeling av 

disse må vurderes.  
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Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit krever at 

evalueringen av rovviltforliket må omfatte følgende elementer i tillegg til de rent miljøfaglige: 

 

- Evaluering av de nasjonale bestandsmålene 

- Evaluering av de regionale bestandsmålene 

- Utredning av konsekvenser for matproduksjon basert på norske ressurser og 

konsekvenser for berørte lokalsamfunn 

- Landbruksfaglig kartlegging av beiteressurser som båndlegges i gjennomføringen av 

rovviltpolitikken 

- Landbruksfaglige vurderinger av konsekvenser for potensialet for økt matproduksjon 

fra husdyrbruk og reindrift 

 

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ble på møte i 

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning 17. – 18. mars 2015 informert om at Norsk institutt for 

naturforskning (NINA) er tiltenkt oppdraget med å evaluere den regionale 

rovviltforvaltningen.  

 

NINA er svært nært knyttet til miljøvernmyndighetene og rovviltforvaltningen, både som 

premissleverandør og i utforming av forvaltningen. Med bakgrunn i dette mener Norges 

Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit at NINA, av 

habilitetsmessige årsaker, ikke kan være hovedansvarlig for å gjennomføre en slik 

evaluering alene. Det må som minimum trekkes inn tung landbruksfaglig 

forskningskompetanse, som likestilles med NINA, og gis i oppdrag å evaluere de 

landbruksfaglige konsekvensene på bred basis.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Lars Petter Bartnes  Tone Våg   Merete Furuberg  

Norges Bondelag  Norsk Sau og Geit  Norsk Bonde og Småbrukarlag 
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