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Forenkling av utmarksforvaltning 

 

Oppland Bondelag var invitert til dialogmøte på Dombås den 9. oktober, og styremedlem 

Per Heringstad deltok. 

 

Heringstad tok i møtet opp at rovdyrforvaltning må være en del av utvalgets arbeid, og at 

rovdyrforvaltningen er svært viktig for å få en tilfredsstillende utnytting av utmarka. 

 

Heringstad lovet å komme tilbake med konkret innspill til utvalgets arbeid. Vårt innspill er:  

Forenkling av rovdyrpolitikken 

Rovdyrforvaltningen er forankret i Naturmangfoldloven og rovdyrforskriften. I tillegg til 

forvaltningsnivåene kommune, fylkesmann, Miljødirektorat, Klima- og Miljødepartement 

kommer rovviltnemndene inn som et fjerde forvaltningsnivå. Rovdyrbestandene har økt 

kraftig siden 1990-tallet. Alle de fem rovdyrartene jerv, gaupe, bjørn, ulv og kongeørn 

lever i bestander, eller populasjoner, som er felles mellom Norge og Sverige. Med unntak 

av ulv er de felles Norsk/Svenske bestandene av de andre fire rovdyrartene godt over 

livskraftig nivå og kan ikke sies å være truet. På tross av dette forvaltes rovdyrene som om 

hvert enkelt individ er uendelig verdifullt. Dette følger av prosedyrer for vedtak om 

skadefelling, ekstraordinære uttak og lisenskvoter. Forvaltningsmodellen krever videre en 

intensiv overvåking og telling av antall årlige ynglinger for hver enkelt rovdyrart. Dette på 

grunn av at antall årlige ynglinger bestemmer hvilket handlingsrom rovviltnemndene, 

fylkesmennene og Miljødirektoratet har for å kunne fatte vedtak om skadefelling, 

ekstraordinære uttak og lisenskvoter. 
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Oppland Bondelag ønsker en forenkling av rovviltforvaltningen med mer myndighet 

delegert til rovviltnemndene. Vi ber konkret om at det overføres myndighet fra 

Miljødirektoratet til rovviltnemndene til å fatte vedtak om skadefelling og ekstraordinære 

uttak av rovdyr gjennom hele året. 

 

 

 

Med hilsen 

Oppland Bondelag 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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