
LESERBREV Denne uken har det vært mange saker i media om rovvilt, 
også i GD.
Mange medieoppslag inneholder en eller annen form for kritikk av 
regjeringens rovviltpolitikk.
La meg først si at denne regjeringen fører tydelig og aktiv 
rovviltforvaltningen innenfor rammene av Bernkonvensjonen, 
naturmangfoldloven og rovviltforliket.
Vi har i større grad enn den forrige regjeringen åpnet for uttak av rovdyr 
som utgjør et skadepotensial i forkant av beitesesongen.
Vi har dessuten bedt rovviltforvaltningen om å ha høy beredskap både før 
og under beitesesongen for å sikre at uttak gjennomføres på en effektiv 
måte.
Dette følges opp av Miljødirektoratet og Fylkesmennene på en god måte.
Jeg har gitt rovviltforvaltningen klar beskjed om å føre en tydeligere 
soneforvaltning, for i større grad å skille rovvilt og beitedyr.
Det vil gjøre det lettere å nå bestandsmålene for rovdyr og vil medføre 
reduserte tap.
Dette er tiltak som virker. I 2014 var antall husdyr som ble erstattet 24 
prosent lavere enn i beitesesongen 2013.
Så langt i årets beitesesong viser nasjonale tall fra Rovbase at antallet 
husdyr som er antatt og dokumentert tatt av rovvilt, fremdeles er vesentlig 
lavere enn på samme tid i 2013.
Dette er positive signaler for alle som er opptatt av rovviltpolitikken.
Stortingets rovviltforlik sier at rovdyrbestandene skal forvaltes så nær 
bestandsmålet som mulig. Er vi over målet betyr det at rovviltbestandene 
skal reduseres ned til målet. Og er vi under målet skal vi øke 
rovviltbestandene opp til målet.
I dag ligger vi under bestandsmålet for ulv, bjørn og gaupe, mens vi for 
jerv ligger over målet.
Når det gjelder ulv, arbeider regjeringen nå med et nytt bestandsmål for 
ulv og vi vurderer ulvesonen.
For jerven sin del er hovedutfordringen at lisensjakten på landsbasis ikke 
er effektiv nok.
Vi har derfor nylig satt i gang seks tre-årige prøveprosjekter flere steder i 
landet for å prøve ut nye virkemidler for at lisensfellingen skal bli mer 
effektiv.
Blant annet er det et prosjekt i Oppland som har fått grønt lys.



Vi blir ofte kritisert fordi vi ikke tar ut rovdyr før beitesesongen starter. Det 
mange åpenbart ikke er klar over, er at det er lagt ned en formidabel 
innsats for å hindre tap under årets beitesesong.
Blant annet er det gjennomført hiuttak på 17 av de registrerte jervekullene 
i år. Aldri tidligere er det gjennomført flere hiuttak.
Ved uttak av enkeltindivider av rovdyr, har vi prioritert de områder som i 
fjor opplevde store tap.
Mange av disse er tatt ut av Statens naturoppsyn ved bruk av helikopter. 
Sjelden har vi brukt mer midler på et slikt tiltak.
I et innlegg i GD 28. juli er lederen for rovviltnemnda i Oppland, Ivar 
Odnes svært provosert over at de tildelte midlene til skadefelling i 
Oppland ikke er høyere.
Han stiller spørsmål om hvordan nemnda skal kunne bistå beitenæringen 
den siste måneden i beitesesongen.
Dette må være et forsøk på å slå politisk mynt fra Odnes sin side. 
Kommunale og interkommunale fellingslag vil alltid få dekket sine 
utgifter.
Som leder for rovviltnemnda i Oppland er han fullstendig klar over at 
denne bevilgningen ikke nødvendigvis er endelig, og er heller ikke 
avgrenset til dette beløpet.
Dette er det gitt klar beskjed om til Fylkesmannen i Oppland.
Jeg kan forstå at Odnes og mange andre blir frustrert over at myndighetene 
flere steder i landet ikke tar enda større grep for å ta ut rovvilt som gjør 
skade på beitedyr.
Vi må likevel huske på at det ikke finnes ubegrenset med midler til slik 
skadefelling.
Derfor må vi alltid gjøre prioriteringer, og derfor vil det alltid være noen 
som blir misfornøyde.
Men det er uansett ingen tvil om denne regjeringen gjør alt det den kan for 
å nå bestandsmålene, dempe konfliktnivået og for å redusere tapene av 
beitedyr.


