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Tap av beitedyr til kongeørn, prosjekt på Rissa og Troms, og 

framtidig forvaltning av kongeørn 

4.-5. juli 2016 ble det gjennomført fagtur og dialogmøte i Troms i regi av Utmarksrådet til Norsk Sau 
og Geit. Representanter fra beitenæringene, Dyrøy kommune, Rissa beitelag, SNO, Mattilsynet 
Region Nord og Rovviltnemnda Region 8 deltok. Departementet ble invitert til å delta, men takket 
nei. Aktuelle forskere, prosjektleder for Dyr i Drift (NIBIO) og Fylkesmannen i Troms ble også invitert, 
men var forhindret i å delta grunnet feltarbeid og ferie. 
 
Hensikten med samlingen var å rette søkelys mot aktuelle rovviltutfordringer knyttet til beitenæring 
og kongeørn, med ønske om å oppdatere deltakerne på dagens situasjon i Troms og på Rissa, i 
forvaltningen og i pågående prosjekt. I tillegg var det et mål om åpen dialog knyttet til tematikken, 
hvor vi sammen vurderte behov, tiltak, innspill og forslag til løsninger. 
 
Deltakerne i samlingen er klar over Stortingets nylige evaluering av kongeørnforvaltningen, samt 
vedtak om kongeørn og beitenæring i Troms og på Fosen. Framtidige prosjekt knyttet til beitenæring 
og kongeørn i disse områdene er av vesentlig betydning for de frammøtte. De har særlig merket seg 
Stortingets vektlegging av både vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, og at disse sammen skal 
skape grunnlaget for forskning og forvaltning av kongeørn. 
 
Erfaringsbasert kunnskap må defineres, sammenstilles og systematiseres. Sau- og reindriftsnæringen 
besitter lang erfaring knyttet til beitebruk og beitedyr, og forventer at denne vektlegges når 
Stortinget og Klima- og miljødepartementet nå skal iverksette prosjekt på Rissa og i Troms. Samspill 
mellom erfaringsbasert og vitenskapelig kunnskap vil gi bredere aksept for en framtidig forvaltning av 
kongeørn. Dette er av stor betydning for områder hvor kongeørn, eller individ av kongeørn, anses 
som en særlig belastning for beitedyr. 
 
Med håp om en ny dimensjon innen konfliktdemping og konfliktløsning i rovviltarbeidet vil vi 
ettersende informasjon i august knyttet til erfaringsbasert kunnskap fra beitenæringen. Her vil vi 
også presisere utfordringer som vi ønsker at myndighetene skal følge opp og vurdere i forkant av 
kommende prosjekt relatert til kongeørn og beitenæring.  
 
Beitenæringen ønsker bred deltakelse og involvering av relevante aktører innen erfaringsbasert 
kunnskap for kommende prosjekt iverksatt av Klima- og miljødepartementet. Vi ber derfor om svar 
på denne henvendelsen så raskt som mulig. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Utmarksrådet i Norsk Sau og Geit 
Troms Sau og Geit 
Troms Bonde- og Småbrukarlag 
Troms Bondelag 
Troms Reindriftsamers fylkeslag 
 



Kopi: 
Landbruks- og matdepartementet 
Stortingets Energi- og miljøkomité 
Stortingets Næringskomité 
Norges Bondelag 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Fylkesmannen i Troms 
Dyrøy kommune, avd. landbruk 
Rovviltnemnda Region 8 
Statens Naturoppsyn 
Mattilsynet Region Nord 
Norske Reindriftsamers Landsforbund 


