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Hva styrer rovviltpolitikken?

• Storting og regjering legger føringer:  

St. meld. nr. 15 (2003  – 2004) 

Rovvilt i norsk natur.

• Naturmangfoldloven (overtatt for deler av 

viltloven)

• Viltloven

• Rovviltforskriften

• Dyrevernloven 

• Rovdyrforliket 2011

• + +



Hva gjør Rovviltnemdene:

- årlig kvote for betinget skade-

felling for gaupe, jerv, ulv og bjørn i 

regionen (hvis bestanden er over 

bestandsnivået for regionen)

- årlig kvote for kvotejakt for gaupe 

og lisensjakt for jerv, ulv og bjørn i 

regionen

-Forvaltningsplan for rovdyr  

• differensiert forvaltning

• detaljerte retningslinjer for bruk av 

midler til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak



Differensiert forvaltning

Mål for vår region:

12 ynglinger av gaupe

Ingen nasjonale mål for antall årlige 

ynglinger av jerv, bjørn og ulv.

Må tolerere streifdyr i kortere perioder.

Hva gjelder i år?

• Kvotejakt på gaupe – vedtak om en kvote på 

25 dyr ( 8 hodyr ett år eller eldre)

• kommunene Bygland, Evje og Hornnes, 

Iveland, Birkeland og Lillesand: kvotefri jakt



Hva gjør Fylkesmannen innenfor rovviltforvaltningen?

• fatter vedtak om skadefellingstillatelse på bjørn, jerv, ulv og gaupe innenfor fastsatt kvote i 

perioden 1.6 – 15.2. Fatter vedtak om skadefellingstillatelse på kongeørn.

• administrasjon av kvotejakt og skadefelling

• behandler søknader og tildeler midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak

• behandler søknader og fatter vedtak om erstatning for tap av sau drept av rovvilt



Behandling av søknad om skadefelling, eksempel ulv:

Skadefelling gis etter § 9 i rovviltforskriften:

«Fylkesmannen kan av eget tiltak eller etter søknad fatte vedtak om iverksetting av felling for å 

forhindre fremtidig skade innenfor rammen av kvote for betinget skadefelling gitt av rovviltnemnden»

«Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i 

regional forvaltningsplan»

«Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet 

om geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til 

a) områdets betydning som beitemark

b) skadens omfang og utvikling

c) potensialet for fremtidige skader

d) muligheten til å gjennomføre forebyggende tiltak»

Felling skal være rettet mot bestemte individer og skal være begrenset til et bestemt område, tidsrom 

og antall dyr.



Beregning av erstatningsutbetalinger

Kadaver som SNO vurderer som 

dokumentert eller antatt tatt av fredet rovvilt 

erstattes fullt ut.

I områder der det er dokumenterte 

eller antatt dokumenterte skader, 

erstattes også et prosentvis tap 

(fra 100 til 50 % ut fra avstanden til 

dokumenterte tap) utover normaltapet i 

besetningen for inneværende år.

For påfølgende år erstattes 

dokumenterte skader fra kongeørn 

eller gaupe med en prosentvis 

erstatning av tap utover normaltapet. 

Denne prosentvise erstatningen går 

fra 50% til 0%.

Normaltapet beregnes med utgangspunkt i 

følgende tall:
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Utfordringen er å balansere riktig:


