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Rovviltutvalget i NT Bondelag 



Rammeverk:

• Nasjonalt: 65 gauper, 39 jerv, 13 bjørn, 3 ulv

• Region 6: 12 gauper, 10 jerv og 3 bjørn – ynglinger 

• Nord-Trøndelag; 3 ynglinger på bjørn, 6 ynglinger på gaupe, 4 
ynglinger på jerv ( 100% bjørn, 50% gaupe, 40% jerv)

• Ny forvaltningsplan- samme rovdyrtrykk i region 6



Forvaltningsområdet for gaupe

● Bestandsmål for region 6 er 12 
årlige ynglinger. 6 av disse i 
Nord-Trøndelag

● I 2016 ble 117 bufe (inkl rein) 
dokumentert drept eller antatt 
drept av gaupe



Forvaltningsområdet for jerv

● Bestandsmål for region 6 er 10 
årlige ynglinger 4 av disse i 
Nord-Trøndelag

● I 2016 er 43 bufe (inkl. rein), 
dokumentert drept eller antatt 
drept av jerv i fylket



Forvaltningsområdet for kongeørn

● Estimert bestand for region 6 
er 246 hekkende par, 63 par 
registrert i Nord-Trøndelag  
(2004)

● I 2016 er 39 bufe (inkl.rein), 
dokumentert drept eller antatt 
drept av kongeørn



Forvaltningsområdet for bjørn

● Bestandsmål i region 6 er 3 
ynglende binner, 
bestandsstatus 2015 1,4 alle i 
Nord-Trøndelag

● I 2016 er 195 bufe (inkl. rein) 
dokumentert drept eller antatt 
drept av bjørn





Forvaltningsområder for gaupe,bjørn, jerv og kongeørn            i 
NT-fylke

● Forvaltningsområde for bjørn, 
skravert brun

● Forvaltningsområdet for jerv, 
skravert blå

● Forvaltningsområdet for 
gaupe, skravert grønn



1994

446 rovdyrtap



2005

788 

rovdyrtap



2013

596 rovdyrtap



Småfe på utmarksbeite i NT

● Sau og lam sluppet på 
utmarksbeite i 2015, ca 75 000 
individ (organisert beitebruk)



Prinsipper

• Skadebasert uttak: vi har ikke ønsket å gå inn i debatten om 
hvor det skal være rovdyr og hvor det skal være beitenæring i 
fylket. Vi har forholdt oss til den todelte målsettingen i 
rovviltforliket; skal være mulig å drive beiting og da må ta ut 
skadedyr. 

• Byrdefordelingsprinsippet: viktig at vi fordeler byrdene viktig 
hvis vi skal ha beitenæring i NT  – tror også det er viktig for 
resten av regionen

• Geografisk differensiering/ soner: fungerer ikke som det er i 
dag. 



Forvaltningsområder for gaupe,bjørn og jerv i NT-fylke

● Næringene opplever at 
soneforvaltningen ikke 
fungerer. Soneforvaltning 
bidrar til en trenering og 
utarming av beitedyr innenfor 
sonene, og store tap utenfor.

● I 2016 ble det fra 
fylkesmannen i NT gitt            
38 skadefellingstillatelser.

● Det resulterte i uttak av 3 jerv.



En utarmende krig 
• Nesten ikke sau på utmarksbeite i Indre Namdal 

• Randsonene får trykket

• Stadig flyttes rovdyrene sørover og vestover

• Landbruksfaglige vurderinger nesten fraværende

• Enkeltbrukere settes opp mot hverandre 

• Et hav av paragrafer…..

• « vi tar dem en for en»…….

• Noen velger omstilling, noen slutter, noen står i kampen, noen 
har ikke så store utfordringer

• Kampgløden kan ikke være på topp i 30 år……



Vår konklusjon: 

• Rovdyr erstatter utmarksbeiting 

• Rovdyrtrykket forflyttes sørover og vestover – nye områder 
stadig berørt

• Vi utnytter ikke potensialet for produksjon i Nord-Trøndelag 

• Alvorlig bekymret for beitenæringen i Nord-Trøndelag

• Vi kan alltids krangle om hvem som skal ha rovdyrene i region 
6 – men det hjelper lite. Vi trenger en ny nasjonal politikk og 
føringer! 



Utfordringer fra oss:

• Hvordan sikre beitenæringen i Nord-Trøndelag? 

• Økt matproduksjon på norske ressurser – må ta i bruk 
utmarka – skal Nord-Trøndelag få ta del i dette? 

• Er det mulig å endre nasjonal politikk – redusere trykket på 
beitenæringen i Nord-Trøndelag? 

• Hvordan få endret praksis innenfor eksisterende forvaltning? 




