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Høringssvar 2015/1959 – revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 
 

NJFF Nordland støtter forslaget fremsatt av arbeidsgruppen med tidligere innspill som er gitt fra NJFF Nordland: 

 

 NJFF Nordland ser at geografisk sonering mellom beitedyr og rovvilt er meget vanskelig i 

Nordland. NJFF Nordland går ikke inn i diskusjonene om hvor grensene for sonering skal 

gå, men mener det er viktig at arbeidet skjer med utgangspunkt i kunnskap om både 

områdenes betydning som beiteland for sau og/eller tamrein og kunnskap om 

rovdyrartenes biologi og arealbruk. 

 Da Nordland er et smalt fylke og det er korte avstander fra svenskegrensen til 

kystområdene, vil arealbruken til beitedyr og rovdyr i mange tilfeller overlappe hverandre 

til tross for sonering. NJFF Nordland mener derfor at det skal åpnes for lisensfelling av 

jerv og kvotejakt på gaupe i prioriterte rovviltområder, da målet med lisensjakta og 

kvotejakta må være å ta ut kvoten på jerv og gaupe som er fastsatt for det gjeldende år.  

 NJFF Nordland mener det må være målretta uttak av jerv i utsatte skadeområder. Klima- 

og miljødepartementet har gitt tillatelse til at det kan brukes kunstig lys på åte, jervebås 

med kameraovervåking og bruk av snøscooter til etablering og drift av åter/åtebuer og 

jervebåser.  

Når jegere kan bruke snøscooter for å sette opp åtebuer, men at de må gå til åtebua når de 

skal jakte, medfører det at åtebua blir satt på steder som er nærmere bebyggelse enn hva 

som er ideelt eller ønskelig. NJFF Nordland mener at det må gis tillatelse til navngitte 

personer som er med i prosjektet til Prosjekt Utmark til persontransport for å komme seg 

raskt til åtebua når det er jerv på åtet. Ikke en generell tillatelse, men til bestemte åtebuer 

for navngitte personer etter vurdering av Prosjekt Utmark og Fylkesmannen. NJFF 

Nordland tror ikke at disse jegerne vil misbruke tillatelsen til «villmannskjøring», og at 

det kreves loggføring av scooterturer. 

 I dag er det vanskelig å opprette åteplasser i nasjonalparker. Det må også gis full jaktrett i 

nasjonalparker hvor det ikke er regulert i forskrift. I dag må søknad sendes kommunen, 

grunneier og nasjonalparkstyret. Nasjonalparkstyret har et bestemt antall møter i året, og 

bør delegere ansvaret til nasjonalparkforvalter for å få en raskere saksbehandling. 
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Nasjonalparkstyrene og nasjonalparkforvalterne må inviteres til oppsummeringsmøter, 

slik at de får et innblikk i hvor vanskelig rovviltjakt er. 

 Når soneringen er på plass, må det gjøres ei vurdering om jaktvirkemidler er gode nok i 

beiteprioriterte områder hvor det erfaringsmessig kan oppstå tap til rovdyr. Ny sonering 

må følges opp med reviderte jaktgrenser. 

        

 

 

 

 

Hilsen 

 

Rolf Arne Tønseth /s/          

Fylkessekretær NJFF Nordland      
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NORDLAND 

Innspill til rovdyr forvaltningsplan Nordland 
Nordland Bonde -og Småbrukerlag mener sterkt at Fylkesmannen sitt forslag skal forkastes. Forslaget 
er ikke i tråd med rovdyrforliket fra 2011. Vi er veldig bekymret for beitebrukere og dyrene sine.  

Forslaget fra Fylkesmannen i Nordland har soneforvaltning som en bærende ide. Vi bemerker at en 
effektiv soneforvaltning i utgangspunktet er mislykket i Nordland.  

- Landet er ikke breiere enn at både rovdyr og andre dyr kan vandre fra riksgrensen ti sjøen på 
et døgn. I praksis er hele fylket en randsone i forhold til rovvilt bestandene på svensk side av 
grensen. Her er det ikke vidde nok til å skille beitedyr og rovdyr effektivt.  

- Grunnen til at soneforvaltning mislykkes er at rovdyr trekker dit mattilgangen er rikelig og 
lettvint, det vil si der det er beitedyr. 

- Forvaltningen så langt har vist manglende vilje til å sikre beiteområdene ved uttak av rovvilt. 

Når vi ser på dette i et større perspektiv passer forvaltningsplanen ikke inn i satsingen fra regjeringen. 
Flere ganger har Landbruksministeren påpekt viktigheten av å bruke de enorme beiteressurser til å 
produsere mat. I stedet for å kunne bruke disse ressursene, blir beitebrukere tvunget til å bruke mer 
kraftfor for å kunne tilfredsstille kravene fra kjøtt vurderings system vi har i dag.  

Vi i Nordland BS er vi også veldig bekymret for at vi mister flere dyktige og erfarne beitebrukere, på 
grunn av store tap av dyr til rovdyr. Dette virker negativ for rekrutteringen. Noe vi i faglagene 
sammen med FM har jobbet intenst for. 

Det viktigeste innspillet vi har gjort i forhold til planen er at det skal en helhets vurdering til, og et tett 
samarbeid med beitenæringen og Fylkesmannen avdeling Landbruk. Beite brukere skal i varetas. 
Dette finner vi ikke tilbake i planen. 

Forvaltningsplanen tar hensyn til rovdyr. Beitebrukere og andre utmarksbrukere må tilpasses rovdyr, 
og det mener vi i Nordland BS, rett og slett ikke er bra nok. 

Beitebruket i Nordland har levd med økende problem, stress og tap til rovvilt siden 1980-tallet. Lite 
har endret seg til det bedre, og tap oppstår i stadig nye beiteområder. Vi leser Fylkesmannens forslag 
til ny forvaltningsplan som et signal om ytterligere forverring, og om tap av brukbare beiter. Vårt svar 
er at vi har ingen beiteområder og ingen beitebrukere å ofre. 

Det som presenteres som en fordel for beitebrukerne i FM`s forslag er at uttak av rovdyr i 
beiteområdene skal prioriteres. Dette bør være en unødvendig presisering ettersom Rovviltforliket 
av 2011 fastslår at prioriterte beiteområder for sau og kalvingsland for rein ikke skal ha rovdyr med 
skadepotensiale. – Det vi stadig oppfatter som et problem er at forvaltningen i departement, 
direktorat og FM synes å være fristilt fra det som er vedtatt politikk fra Stortinget. Stortinget har 
vedtatt et todelt mål som skal sikre bestandene av rovvilt, og sikre at beitebrukere drives uten 
utålelige tap. I praktisk utførelse er det hensynet til rovviltet som bestemmer forvaltningens tiltak 
mens beitedyrene henvises til tilbaketrekking fra utmarksbeitene. 



Vi ser ikke noen logisk grunn til forslaget om å gjøre halvdelen av fastlandet i Nordland til 
forvaltningssone for jerv, og det meste av fylket til sone for gaupe. Yngling av jerv har i mange år 
ligget godt over bestandsmål, bestanden er økende og bør være godt nok sikret uten utvidelse av 
sonen. Gaupa er til stede over hele fylket, i og utenfor forvaltningssonen, og forårsaker tap av sau og 
rein. Sjøl om antall ynglinger for tiden synes å ligge under bestandsmål bør jaktregimet være 
tilstrekkelig til å sikre bestanden. 

Konklusjon og oppsummering 

Utredningen er ufullstendig i forhold til Stortingets rovviltforlik av 2011. I rovviltforliket er Stortingets 
intensjon å opprettholde både beitebruk og rovdyr. Forvaltningsplanen forholder seg kun til 
opprettholdelse av rovvilt, uten at det oppnås reduserte tap for beitenæringene.  

Forvaltningsplanen vil medføre et endret beitemønster i hele fylket, uten at dette er utredet i forhold 
til økonomiske-, juridiske- og bosettingspåvirkende konsekvenser. Utredningen mangler også 
vurdering av beitedyrenes virkning på kulturlandskap og Norges internasjonale forpliktelser av 
immaterielle verdier og kunnskap som finnes i området. 

Bakgrunn for konklusjonen 

Topografi, bosetting, kommunestruktur 

Dagens beiteområder og beiteprioriterte områder er resultatet av historiske bosettingsmønstre og 
beitebruk som er tilpasset Nordlands geografi. På et kart kan det fortone seg fragmentert, men på 
bakkenivå utgjør de naturlige enheter, ettersom Nordlands daler har eksposisjon i de fleste 
himmelretninger. I praksis er hele fylket i bruk, med unntak av impediment områder. 

Beitedyr er sammen med fisket en vesentlig historisk påvirker og i mange bygder en forutsetning for 
bosetting. Endringer i rovdyrplaner griper derfor dypt inn i beitedyrnæringene, både sau og rein, og 
fører til strukturelle endringer som særlig påvirker utkanter av kommuner. Endringene kan også 
vesentlig svekke grunnlaget for flere kommuner. 

Effekt og verdi av planforslaget 

Rapporten angir at det kan være en forvaltningsmessig forenkling ved soneringsforslagene. Den 
forteller også at det ikke kan forventes noen tapsreduserende effekt endret ved sonering. Tvert imot 
kan resultatet bli forverret for deler av reindriften. 

For sauebruket kan forslaget om varig flytting av beiteområdene vekk fra gårdene på sikt gi 
strukturelle endringer for sauebruket. Dagens sauebruk har en stor variasjon. Per i dag transporteres 
noen av de større besetninger til beiteområdene, som regel innenfor samme kommune, mens andre 
beiter i sitt nærområde. De fleste mindre besetninger har beite i umiddelbar nærhet til gårdene. En 
svekkelse av brukene ved forringelse av beiterett og -muligheter forventes å ligne en 
ekspropriasjonslignende tilstand som kan utløse større erstatningskrav. I de gårdsnære områder er 
beitedyrene sterke påvirkere i nedre deler av kulturlandskapet. Viktigheten av beiting i denne sonen 
er påpekt ved flere anledninger. Med flytting forventes økt gjengroing og ytterligere svekking av 
denne svært viktige delen av kulturlandskapet.  

Dersom det kun eksisterer en forvaltningsmessig forenkling av forvaltningsplanen, uten at andre 
positive effekter er beskrevet, bør det stilles et stort spørsmål om hvorfor planen i det hele tatt er 
sendt på høring. 

Beitedyrs egenverdi 



Dyrehold er blant annet regulert etter dyrevelferdslovgivingen. Forskrift til lovene inneholder krav 
om at dyr skal beskyttes mot rovdyr. I høringsutkastet er beitedyr omtalt som slupne og tapte dyr. 
Ingen steder utrykkes det at dagens rovdyrmålsetting forutsetter beitedyr som byttedyr for 
rovdyrene. Slik sett er dagens høye målsetting for rovdyrbestandene i strid med 
dyrevelferdslovgivningen. Det legges aktivt til rette for en oppbygning av rovdyrbestandene i 
beiteprioriterte områder ved å nekte fellinger til tross for at bestandsmål er oppnådd (jfr. Miljødep. 
Saltdal, august 2015). Miljøforvaltningen har gjennom denne og lignende avgjørelser svekket sin tillit.  

To soner, avsnitt 2. 

To forslag er utredet i tabellform. Dagens sone er ikke utredet på samme måte som forlagene. 
Forslagene blir derfor ikke sammenlignet med de to forslagene. 

Beitekvalitet, avsnitt 3.1.5 

Utredningen forteller at det ikke finnes tilfredsstillende beitegranskinger for Nordland. Dette 
medfører ikke riktighet, da Norges Vel ved Erlings Lystingsmo har utført slike arbeider. NIBIO har 
også nylig vegetasjonskartlagt Nordland og konkluderer at fylket er blant de to beste beitefylkene i 
Norge. Rapport foreligger ved årsskiftet. 

Gaupesone, avsnitt 3.1.3.2 

I brev av 12-10-16 til Klima- og miljødepartementet foreslår Miljødirektoratet å fjerne områder 
prioritert for gaupe i Norge. Samtidig legger Fylkesmannen i Nordland et stort arbeid i å innføre 
gaupesoner i Nordland. Høringen burde avventet til direktoratets forlag er behandlet av Klima- og 
miljødepartementet. 

Bjørnesone, 3.1.3.2 

Nordland har ikke ynglende bjørn per dags dato. Opprettelse av ny bjørnesone med ynglende binne, 
medfører næringsmessig begrensing og kan utløse erstatningsplikt.  

Ved vurdering av den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), P1-1, i forhold til 
Grunnloven og Ekspropriasjonsloven, uttaler Stig H. Solheim (UiT) følgende: 

«Ved opprettelse av yngelsoner for rovdyr, hvor dette medfører at noen mister sitt levebrød, 
bør det etter mitt syn vurderes nærmere om gjeldene kompensasjonsordninger oppfyller de 
strenge krav som gjelder ved «de facto» ekspropriasjon. Terskelen for at et tiltak skal anses 
som en «de facto» ekspropriasjon er imidlertid høy.» 

Opprettelse av yngelsoner bør likestilles med opprettelse av andre verneområder. 

En årlig yngling innebærer 20-30 bjørn i forvaltningsområdet, erfaringsmessig med atskillige dyr som 
vandrer til områdene omkring. Skulle en få realisert en sone med en slik bestand av bjørn ville det 
være totalt ødeleggende for beiting med sau i og omkring sonen, og ikke mindre problematisk for 
reindrifta. For bestandens overlevelse har en yngling i Nordland ingen betydning. Ynglende binner 
her må nødvendigvis rekrutteres fra en stor, livskraftig og jaktbar bestand i Sverige. – Vi ber om at 
bjørnesonen i Salten strykes fra kartet. 

Kongeørn 

Ørna er ikke en rødlistet art. I Forslaget fra FM nevnes ikke ørn. Vi bemerker at kongeørn gjør 
betydelig skade i flere områder i Nordland. Det er behov for et regelverk som tillater uttak av ørn der 
den forårsaker tap av beitedyr. 



Reindrift 3.2 

Nordland har sammen med Troms har en av Norges svakeste tilgang på kalve, samtidig som beitene 
er blant de beste. Det er grunn til å tro at dagens rovdyrforvaltning aktivt svekker resultatene for 
reindriften, samtidig som ressurstilgangen er nær optimal. Dette er synliggjort gjennom NINAs 
undersøkelser av jerv og gaupe i Troms.  

Beitenæringer sett i sammenheng  avsnitt 3.3 

«Foreslått sonering vil gi et høyere rovdyrtrykk i midtre og østlige deler, mens det er et mål om at 
kysten skal være rovdyrfritt.»  

«Det forventes også en større beitebelastning på kysten som på sikt kan gå ut over kvaliteten.» 

Det legges opp til et rovdyrfritt beite langs kysten uten at kongeørn er utredet som konsekvens for 
beitenæringa. Dette fortoner seg som drømmetekning sett i lys av NINAs rapport om 
rovdyrvandringer og hva som kom fram i faginnleggene under seminaret i Bodø i september i år. 

Også i dag brukes beiteområder ved kysten. Ved omfattende flytting av dyr fra innlandet vil de med 
beiterett langs kysten få svekket sine rettigheter og kvalitet på beitet. I tillegg må det forventes uro 
med mange nye besetninger i etablerte beiteområder.  

Besetningene fra innlandet, ca. 100 000 sauer og lam, vil måtte finne seg til rette i nye områder. Det 
er også svært sannsynlig at mange dyr vil forsøke å vandre tilbake. Denne uroen vil utløse behov for 
omfattende radiobjellebruk på alle besetningene. 

Flytting av sau etter høringsforslag kan oppfattes som et tvangstiltak, det kan utløse varig krav om 
flytting, gjeting, samt krav om at det ikke skal finnes rovdyr i de nye beiteområdene. 
Gjennomføringen blir et myndighetsansvar og vil utløse varig store behov for FKT-midler. Dette er 
ikke nevnt i utkastet, og det er heller ikke antydet noe om kostnader. 

Felling av rovdyr 

Det fortelles flere steder i forslaget at det legges opp til en lav terskel for å ta ut rovdyr i 
beiteprioriterte områder. Beitenæringens tillit er som nevnt svært lav til denne typen løfter. 
Næringens erfaring bygger på dagens praksis ved forvalting i fellingssaker. Felling av kongeørn som 
gjør skade er ikke nevnt i høringsutkastet.  

Vi ber Nemda se til de premissene for forvaltning av rovvilt som er lagt av Stortinget, og gjøre noen 
presiseringer. Som før nevnt slår Rovviltforliket av 2011 fast at «det skal ikke være rovdyr med 
skadepotensiale i prioriterte beiteområder for sau eller i kalvingsland for rein.» - Om denne 
formuleringen ble gjort til et operativt mål for forvaltningen ville vi være langt kommet i retning 
lavere konfliktnivå. – Det må etter vår mening bety at rovdyr skal tas ut før sau slippes på beite, og 
før reinkalving. Så langt har man prøvd å løse de verste tapssituasjonene med skadefelling på 
barmark. Slike fellingsforsøk mislykkes med nærmere 100%. Forhåndssikring av 
beiteområder/kalvingsland vil ha atskillig større tapsreduserende virkning, og sannsynligvis være 
mindre kostnadskrevende. Og jakta kan drives av skadefellingslagene. 

Avslutning 

Utredingen forteller at tapstallene ikke vil gå ned, samtidig som det vil utløse omfattende behov for 
FKT-midler på varig basis. Det kan også forventes betydelig juridiske avklaringer.  



Rovviltforvaltingsplanen omhandler gaupe, jerv og bjørn. I rovviltbegrepet ligger også kongeørn, men 
denne nevnes ikke. 

Saue- og reindrift drives historisk og i dag sammenheng delvis i de samme områdene. Næringene 
samarbeider lokalt og de er i et gjensidig nytteforhold til hverandre på utfyllende måte. Ved 
endringer i beitemønster forventes det en skadeforskyvende effekt og de som blir igjen må forvente 
økte tap til rovvilt.  

Driftsmåte innen både sau og rein har stor variasjon i Nordland. I begge næringene finnes det 
eksempler på at det ivaretas både eldre driftsmåter, som medfører stor nærhet til det enkelte dyr i 
besetningen, og besetninger som drives etter mer moderne mønster.  

Spesielt de minste besetningene er lette å overse. For begge næringer finnes det driftsmåter som 
ligger nær opp til naturalhusholdningen, og disse forvalter en immateriell kunnskap som er svært 
sjelden. Samtidig har slike naturalhusholdninger ofte lave tap til rovdyr, noe som skyldes at de 
analyserer dyrene og deres atferd, og kan flytte de til områder med lavere risiko for rovdyrangrep. I 
utredningen er disse kon behandlet som antall dyr, noe som neglisjerer deres levesett og 
landskapspåvirkning .  Mange av disse husholdningene gir uttrykk for at myndighetene ikke ønsker at 
de skal bo i sine egne hjem eller bringe videre sine forfedres livsvisdom og kultur.  

Uansett hvordan en framtidig forvaltningsplan for rovvilt kommer til å se ut vet vi at de målene for 
rovviltbestand som er satt for Nordland forutsetter at sau og rein er en betydelig del av 
livsgrunnlaget for rovviltet. Det er bare to måter å begrense tapene på: Tilbaketrekking av dyr fra 
utmarksbeitene, ellet uttak av rovdyr der tapene er størst. 

Vi ber til sist Rovviltnemda være seg bevisst at den behandler en plan som angår det fylket i Norge 
som trolig har de største beiteressursene i utmark, nest etter Troms. Og at i flere av beiteområdene 
vil økende problem med rovdyr føre til at beitene blir oppgitt og gardsbruk nedlagt. Det dreier seg 
ikke bare om tap av produksjon og årsverk i jordbruket. Det betyr også tap av kunnskap og tradisjon, 
kulturlandskap og bosetning. I mange bygder i Nordland er gardsbrukene med sau siste skanse mot 
total nedleggelse av jordbruk, og kanskje næringsaktivitet i det hele. 

Fylkesmannens forslag bør avvises fra realitetsbehandling evt kreves fullstendig for alle 
konsekvenser. 
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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 16/00817-2 
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Revisjon av Forvaltningsplan for Nordland 2016 - innspill fra Nordland Bondelag 

 

 

Vedtak 

Nordland Bondelag sitt fylkesstyre vedtar hele saksutredningen som sitt innspill til forslag til 

«Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland». 

 

Saksutredning 

  

Bakgrunn:   
Fylkesmannen i Nordland har på oppdrag fra rovviltnemnda utarbeidet forslag til ny 

forvaltningsplan for rovvilt. Rovviltnemnda har valgt å sendes Fylkesmannens forslag på 

høring for å få innspill til nemndas sluttbehandling av planen. 

 

Fylkesstyret har besluttet å sette ned en bredt sammensatt gruppe for å få utarbeidet forslag til 

uttalelse. Gruppen, som har bestått av representanter for lokallag, rovviltkontakt i fylkesstyre 

og representanter fra administrasjonen, har i møte 15.11.2016 utarbeidet forslag til uttalelse. 

Denne uttalelse er som følger: 

Nordland Bondelag viser til den Stortingets rovviltforlik der den todelte målsettingen 

tydeliggjøres:  

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre følgende tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og 

bjørn: Norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i 

naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte 

målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette. All forvaltning 

av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges 

vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og 

lokalsamfunns livskvalitet…. 

Dyr på utmarksbeite har mange positive kvaliteter, og det er viktig å sikre levedyktig 

næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt. Forlikspartene viser til den todelte 

målsettingen etter rovviltforliket fra 2004, og at utfordringen ligger i å ivareta begge deler 

uten at konfliktene mellom dem blir større enn nødvendig. 

Det er et mål at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. 

Rovdyrforvaltningen må baseres på en politikk der hensynet til å sikre overlevelse til alle de 

store rovviltartene i norsk natur må kombineres med en forvaltning som totalt sett bidrar til å 

dempe konfliktene 

og motvirke utrygghet innenfor den todelte målsettingen…. 

Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes 

tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, 

og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt 

uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal 

saueproduksjon og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom 

forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet.  

Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for 

husdyr og kalvingsområde for tamrein… 

Videre viser fylkesstyret til sitt vedtak (ref 12/01419-6) der de uttalte følgende i starten på 

planprosessen: 
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- Til grunn for planarbeidet ligger det bestandstall. Det er vår klare oppfatning at disse 

bestandstallene for Nordland er satt alt for høyt – dette med bakgrunn i tapstall og geografi. I 

revisjonen av forvaltningsplanen må dette forholdet løftes frem og drøftes.  

- I gjeldende forvaltningsplan er det akseptert ynglinger av jerv i beiteområder for å oppnå 

bestandsmålet (jfr notatets side 6) – slik skal det ikke være! Dette er svært uheldig og må 

unngås. Ynglinger kan kun forekomme i rovviltområder.  

- For å sikre prioriterte beiteområder etableres det randsoner rundt de prioriterte 

beiteområdene. Det videre planarbeidet vil måtte avklare nærmere hvor store slike randsoner 

skal være og hvordan de skal forvaltes. Det skal i alle tilfeller ikke være ynglinger i disse 

randsonene.  

- I notatets side 4 løftes det frem tre alternativer for arealdifferensiering. Nordland Bondelag 

ønsker å løfte frem ett fjerde alternativ: Alt. 4 - Produsere mat til folket og ikke til rovdyr. 

Rovdyrbestanden må tilpasse beitenæringa (storfe, sau, lam og rein) og forvaltninga må lære 

seg å ”leve med beitedyr”. Av de øvrige alternativene ser vi på alt. 1 og alt. 2 (med 

randssone) som de med minst ulemper.  

For øvrig ber Nordland Bondelag om å bli involvert i det videre planarbeidet gjennom både 

styringsgrupper og/eller faggrupper/arbeidsgrupper. Vi ønsker å være representert med inntil 

3 personer i dette planarbeidet. 

Det har også vært avholdt et dialogmøte mellom Fylkesmannen i Nordland og fylkesstyret i 

Nordland Bondelag i planprosessen.  

 

Nordland Bondelag sitt primære synspunkt på planforslaget: 
Primært vil Nordland Bondelag hevde at Fylkesmannens planforslag, slik det nå ligger, ikke 

ivaretar Stortingets vedtatte todelte målsetting. Fylkesstyret kan ikke se at beitenæringa er 

tilstrekkelig hensyntatt i planforslaget – da sett i lys av de til dels betydelig nye områder som 

prioriteres som rovviltområder i Nordland. Da viser vi spesielt til områder prioritert til jerv og 

gaupe. Også det foreslåtte rovviltområde til bjørn ligger i et område med betydelig 

beiteinteresser og kan således heller ikke aksepteres. 

Videre vil Nordland Bondelag påpeke at planprosessen, slik den har vært gjennomført, ikke 

har medført at planen er et fellesprodukt der de involverte parter har vært med på å forme 

forslaget – da sett i lys av at den opprettede arbeidsgruppen sine innspill ikke er innarbeidet i 

planforslaget, men er i sin helhet lagt som et vedlegg. 

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at det i alt for liten grad er beskrevet 

konsekvensen for beitenæringa i forhold til det fremlagte planforslaget (berørte beitebruker, 

reduserte beitemuligheter nå og i fremtiden, samfunnsmessige konsekvenser med redusert 

produksjon og verdiskaping med mer). 

Med dette som bakgrunn vil Nordland Bondelag be om at Rovviltnemnda 

avviser det fremlagte forslaget og ber Fylkesmannen utarbeide et nytt 

planforslag mer i tråd med Stortingets vedtatte todelte målsetting.  

 

Nordland Bondelag sitt sekundære synspunkt: 
Dersom rovviltnemnda, på tross av disse påpekte forhold, vil realitetsbehandle planforslaget 

fra Fylkesmannen, er våre sekundære innspill følgende: 
- De foreslåtte områder for rovvilt i planen må sterkt reduseres slik at Stortingets todelte 

målsetting opprettholdes og synliggjøres i planen. 

- Hvordan Mattilsynets myndighet vil måtte håndteres innenfor de ulike arealkategoriene må 

også nærmere beskrives og legges inn i plandokumentet 
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- Vedrørende forvaltningsprinsipper i og utenfor rovviltsonene 

I planforslaget heter det bl.a.:  
«Forvaltningsprinsipper som tydeliggjør ulike praksis innenfor og utenfor rovviltsonene: 

Pkt 5.Det kan åpnes for lisensfelling og kvotejakt i rovdyrsonene for å bidra til byrdefording 

for saue- og reindriftsnæring.  

Vi mener det er svært viktig at det presiseres fra fylkesmannens side at det skal åpnes for 

lisensjakt og kvotejakt i rovdyrsonene, dersom det fastsettes kvote av rovviltnemnda i 

Nordland (bestandsmålet er oppnådd). Dersom Nordland som fylke skal ha mulighet til å nå 

Stortingets målsetting der lisensjakt/kvotejakt skal være hovedvirkemiddel i 

bestandsreguleringa av gaupe/jerv må det åpnes for jakt også innenfor rovdyrsonene. En stopp 

i jakta i disse områdene vil mest sannsynlig føre til en vekst i rovdyrbestandene med 

påfølgende utvandring til nærliggende områder prioritert til beitedyr. Dette vil igjen føre til at 

det blir mer nødvendig med en økning av ekstraordinære uttak i regi av SNO. Det er derfor 

viktig med en bærekraftig regulering av rovviltbestandene gjennom lisensjakt/kvotejakt også i 

rovviltprioriterte områder.      

 
- Prinsippene om byrdefordeling 

Det står i planforslaget: «Byrdefordeling: Det er et mål at ynglinger skal fordeles/spres». 

Nordland Bondelag mener at det i utgangspunktet er positivt at man gjennom ny 

forvaltningsplan for rovvilt i Nordland ønsker å fordele byrden mellom de aktive 

beitebrukerne. Vi etterlyser imidlertid klare og tydelige eksempler på følgende spørsmål: 

1. Ved «for mange» ynglinger/familiegrupper i en region der man samtidig mangler 

ynglinger/familiegrupper i en annen region: Hvordan vil dette påvirke mulighet for 

jakt/uttak i begge regioner når bestandsmålet er oppnådd?  

2. Samme scenario som over: Hvordan vil dette påvirke mulighet for jakt/uttak i begge 

regioner når bestandsmålet ikke er oppnådd?  

 
- Prioritert sone jerv og gaupe er alt for store! 

Vi mener områdene som er 

prioritert til jerv i Nordland er 

unødvendig store. Vi ser fordelene 

med å ha sammenhengende 

områder som er prioritert til jerv, 

men begge forslag fra 

Fylkesmannen legger krav på for 

store og viktige utmarksbeiter for 

sau i fylket. Spesielt områdene i 

Saltdal øst (mørk blå), Beiarn sør 

(lys blå), Hattfjelldal (lys blå) og 

Hemnes øst (mørk blå) er svært 

viktige beitearealer som nå 

risikerer å havne innenfor 

jervesona. Også områdene til flere mindre beitelag, eksempelvis i Hamarøy/Sørfold, ser vi 

havner innenfor jervesona uten at dette verken bidrar til å øke det totale arealet for jerven i 

fylket betraktelig eller bidrar til en mer sammenhengende jervesone. Vi mener derfor at slike, 

forholdsvis små, beitelag som ligger i utkanten av jervesona skal forbli områder prioritert til 

beitedyr.  
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Når det gjelder prioritert område for gaupe ser 

vi de samme potensielt store utfordringene 

som for jerv. Det at man her legger beslag på 

så godt som hele fylket må etter vår mening 

være helt unødvendig for å oppnå 

bestandsmålet på gaupe. Når man i tillegg vet 

at mange av de hardest belastede områdene 

med tanke på jerv også skal huse en tett 

bestand av gaupe ser vi at mange beitebrukere 

vil få store problemer med å opprettholde 

drifta si. Her ønsker vi å foreslå at gammel 

plan for gaupe benyttes vedrørende prioriterte 

gaupeområder i tillegg til forslaget fra 

arbeidsgruppa til nemda vedrørende en klar og 

tydelig byrdefordeling (ynglinger spres nord- 

sør).  

Som et alternativ med lavere prioritet må store 

og viktige beiteareal prioriteres til nettopp 

beitedyr. Spesielt områdene fra Saltdal øst og 

vestover (Misvær, Skjærstad, Beiarn), samt 

områdene i Hattfjelldal og Hemnes må 

prioriteres til sau. Her er man nødt til å 

prioritere beitebruk i deler av fylket som vil gå 

på bekostning av sannsynligheten for å nå bestandsmålet for gaupe, en sannsynlighet vi mener 

er mer enn stor nok selv om flere viktige beiteareal blir prioritert til beitebruk.      

Det foreslås at 5 % eller 13 % av sauen i fylket havner innenfor henholdsvis lys blå eller mørk 

blå sone for jerv. Hele 31 % av sauen i fylket havner innenfor prioritert sone for gaupe. Rein 

kommer i begge tilfeller i tillegg. De siste 9 årene er 71 % av alle jerveynglinger registrert 

innenfor mørk blå sone. Hele 85 % av alle spor etter familiegrupper befinner seg innenfor den 

foreslåtte gaupesona. Det legges her til rette for at bestandsmålene for gaupe og jerv skal 

oppnås med høyest mulig sannsynlighet på bekostning av beitenæringen. Vi mener at det ikke 

er nødvendig med så store arealer som dette for å oppnå bestandsmålet for jerv og gaupe i 

fylket og påpeker viktigheten av forutsigbarhet for beitebrukerne i kommende plan. De 

foreslåtte prioriterte områdene for gaupe og jerv gir etter vår oppfatning kun forutsigbarhet for 

at bestandsmålene oppnås, mens forutsigbarhet for beitebrukerne i de aktuelle områdene er 

mangelvare.   
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Figur 1: Forslag ny bjørnesone, Nordland Bondelag (NB). 

 
- Forslag til bjørnesone 

Den foreslåtte bjørnesonen er etter vår vurdering plassert i et område med store beiteinteresser 

både for rein (inklusive kalvingsområde) og for sau. Når man her legger til grunn tidsaspektet 

for å nå målsettingen med en yngling pr. år i Nordland (25 – 100 år) mener vi det er svært 

viktig at bjørnesona legges i et område 

der beitenæringa blir minst mulig 

påvirket. Etter vår mening er forslaget 

til ny bjørnesone fra Fylkesmannen i 

Nordland lagt til en av de høyest 

belastede områdene i fylket. 

Beitebrukere i dette området har store 

problemer med både gaupe og jerv. 

Dersom beitebrukere i dette området i 

tillegg skal havne i eller i nærheten av 

bjørnesona vil det bety slutten for 

mange bruk.     

Etter vår vurdering vil det være færrest 

negative effekter dersom den nye 

bjørnesona legges til deler av den 

gamle bjørnesona (se figur 1). Vi 

ønsker derfor å foreslå nettopp dette.  

Som et andre alternativ med lavere 

prioritet kan den nye bjørnesona legges 

lenger sør i fylket (se arbeidsgruppas 

anbefaling til nemda), der «egnethet i 

arealet» mest sannsynlig vil føre til en 

betydelig mindre bjørnesone enn det 

som foreslås fra fylkesmannens side.  

 
- Bestandsregulerende tiltak av 

kongeørn 

Kongeørnbestanden er pr. i dag på et 

biologisk bærekraftig nivå både i 

Nordland og i landet for øvrig. Dette er 

en art som forårsaker store skader både hos reindrift og hos sauenæringa. Samtidig mangler 

man et klart bestandsmål for bestanden samtidig som muligheten for å ta ut skadevoldere i 

prinsippet er fraværende. Vi mener derfor tiden er overmoden for å sette i verk tiltak som kan 

bidra til å redusere tap til kongeørn i fylket samtidig som det oppfordres til at det utarbeides et 

tydelig bestandsmål.  

Erfaringer andre steder i landet har vist at mulighetene for å lykkes på en skadefelling på ørn 

er svært lav. Det er nærmest umulig å drive jakt på enkeltindivid av kongeørn. Vi forslår 

derfor at det åpnes for lisensjakt som bestandsregulerende tiltak i områder der det har vært 

dokumenterte skader/tap på grunn av kongeørn. En slik lisensjakt vil bidra til lavere 

konfliktnivå samtidig som man har en mulighet til å ta ut skadevoldere. Det er etter vår 

mening ingen risiko for at en slik jakt på noen måte kan ødelegge en allerede alt for stor 

bestand av kongeørn i fylket.  
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Nordland Reindriftsamers Fylkeslag 

v/ Betty Kappfjell 

Majavatn 

8680 Trofors        Majavatn, 30.11.2016 

 

Rovviltnemda Nordland, Region 7 

Statens Hus 

8002 Bodø 

 

Høringsuttalelse 
Nordland Reindriftsamers Fylkeslag (NRF) slår fast at rein og sau er bærebjelken i 
beitenæringa i Nordland. Reindrifta er basert på tradisjonell samisk reindrift.  Våre 12 
reinbeitedistrikter dekker hele fylket.  Det økende presset fra samfunnet om bruk av 
reindriftsarealet er en stor utfordring. Det er viktig at reindrifta sikres et arealgrunnlag som 
sikrer bærekraft og utvikling.  Beitenæringa i Nordland er basert på beiteplanter som er 
fornybare ressurser.  Disse plantene kan ikke nyttes til menneskeføde.  Først når våre beitedyr 
nyttegjør seg av disse plantene, blir deres energi tilgjengelig for oss som føde. Dette er en 
viktig økologisk prosess, der sola og fotosyntesen er sentral.  Fra flere forskerhold er det gjort 
spennende studier på kjøtt fra beitedyr.  Det viser seg at fettsyresammensetningen i kjøtt fra 
utmarka er svært gunstig for oss mennesker.  Sett i verdenssammenheng er det viktig at vi 
produserer mest mulig mat her hvor vi bor, fremfor å beslaglegge areal til dyrefôr i land som 
burde bruke arealet til matkorn til egen befolkning.  Hvert år slaktes det dyr av særdeles god 
kvalitet og med gode vekter, noe som er et viktig konkurransefortrinn.  

I rovviltforliket av 2011 slår Stortinget fast at intensjon er å opprettholde både beitebruk og rovvilt.  
Fylkesmannens høringsforslag forholder seg kun til opprettholdelse av rovvilt, uten at det oppnås 
reduserte tap eller et lavere konfliktnivå for beitenæringa.  Tvert imot kan resultatet av forenkling av 
soneringsforslagene føre til forverret resultat for reindrifta. Kunnskaper som reindrifta sitter med om 
rovvilt blir ikke tatt på alvor. Forslaget som er lagt frem vil videre medføre både endring i 
beitemønstre og endring i driftsstruktur i reindrifta over hele fylket.  Det er ikke alle reinbeitedistrikt 
som vil ha tilgang på rovviltfrie soner i sitt distrikt.  Det er ikke tatt med i planen behovet for økt bruk 
av FKT-midler til reindrift.  Dette er ikke utredet i forhold til de dyrevelferdsmessige, økonomiske- og 
juridiske konsekvensene.  Utredningen mangler også vurderinger av Norges internasjonale 
forpliktelser for den samiske reindriften i fylket. 
Fylkesmannens forslag gjør ingen vurdering av de psykososiale forholdene for beitebrukere som 
opplever rovviltpress.  De som opplever tap til rovvilt forteller om stress og et psykisk press.  Det er 
ikke enkelt å oppmuntre ungdom til å overta eller starte opp, i press områdene.  Ved endring av 
status på det som i dag er beiteprioriterte områder til rovdyrområder, vil ha mange og langsiktige 
konsekvenser.  Disse er ikke belyst i Fylkesmannens forslag.  Det kan være generasjonsskifte, 
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mulighet for lån og tilskudd, manglende fagmiljø og utfordringer i drifta fordi man blir færre 
beitebrukere.  

I forslaget finner vi også faktiske feil, blant annet påstås det at det ikke finnes tilfredsstillende 
beitegranskninger i Nordland.  Det er feil. Norges Vel ved Erling Lyftingsmo har gjort en 
omfattende vegetasjonskartlegging, som konkluderer med at Nordland er et av de beste 
beitefylkene i Norge.  NIBIO er ferdig med en nylig vegetasjonskartlegging, der rapporten 
kommer rundt årsskifte-  Vi må gå ut i fra at dette arbeidet er kjent av Fylkesmannen. 
Beiteressursene i fylket skal derfor være godt dokumentert.  

I Nordland er det 12 helårs reinbeitedistrikter, spredt over hele fylket.  Kalvingslandene er 
spesielt sårbare for dagens rovvilttrykk.  Selv om Nordland har særdeles gode utmarksbeiter, 
har næringa store utfordringer i svak kalvetilgang. En kalvetilgang på 40 % har konsekvenser 
for tilgang på livdyr og slaktedyr.  Den svake kalvetilgangen truer reindriftas eksistens.  Det 
er stor grunn til å tro at dagens rovviltforvaltning aktivt har svekket resultatene for reindrifta i 
fylket, samtidig som ressurstilgangen er optimal.  Dette kan dokumenteres gjennom NINA sin 
rapport om jerv og gaupe i Troms og NIBIOs oppdrag Konsekvenser av ny soneinndeling for 
sau- og reindriftsnæringa i Nordland. 

Det uttrykkes ingen steder i høringsforslaget at dagens rovviltbestand forutsetter beitedyr som 
byttedyr for rovviltet.  Tamreindrift er blant annet regulert av dyrevelferdslovgivningen, der 
forskrift til lovene inneholder krav om at dyr skal beskyttes mot rovvilt.  NINA slår fast at 
opptil 90 % av det jerv og gaupe lever av i Nordland er tamme beitedyr, i hovedsak rein.  
Dagens høye målsetning for rovviltbestand er slik sett i strid med dyrevelferdslovgivningen.  
Fylkesmannens forslag legger aktivt til rette for en oppbygging av rovdyrbestandene i alle 
reinbeitedistriktene i Nordland, uten å gjøre en konsekvensutredning. 

 

Jerv 

Jerv er en stor utfordring for reindrifta i Nordland.  De siste årene har Nordland vært langt 
over bestandsmålet for jerv.  Det er derfor rart at Fylkesmannen foreslår et større 
sammenhengende område til jerv i sitt forlag.  Forvaltningsprinsippene legger sterke føringer 
for reindrifta i områder med jerv, uten at det er gjort en grundig konsekvensutredning.  

NRL Nordland forkaster Fylkesmannens forslag, og støtter Arbeidsutvalget (AU) forslag til 
sone for jerv og AU sitt forslag forvaltningsprinsipper.  Det kan ikke aksepteres å ha 
ynglinger med jerv i, eller i nærhet, av kalvingsland for rein.  Det må derfor kunne gis raske 
skadefellinger og ekstraordinære uttak jf AU sitt forslag.  Jervesonen må også deles inn i 
forvaltningssoner.  Dette vil gi god forutsigbarhet for reindrifta. 

NRF har sendt krav til rovviltnemda om reduksjon i bestandsmål for jerv, en reduksjon til 6 
ynglinger i Nordland. 

 

 

Gaupe 
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Gaupa holder seg i skogkledde områder og kystområder.  På vintertid trekker den etter rein i 
høyfjellet.  Alle reinbeitedistrikter blir berørt i Fylkesmannens forslag. 

Det er i dag en utfordring når dokumentasjon av jerv ligger under Statens Naturoppsyn, mens 
gaupedokumentasjon ligger under Fylkesmannen.  Registreringsarbeidet på gaupe er 
fraværende.  Det baserer seg på tilfeldige observasjoner som meldes fra tilfeldige turgåere.  
Kriteriene for sporing av familiegrupper og avstandskriteriene gjør at vi får underdokumentert 
ynglinger i Nordland.  Det skal mye til for at sporingsforhold er gunstig nok.  Topografien gir 
også store utfordringer, og mange steder er det granplantefelt som gir utfordringer i å holde 
sporet.  Dokumenterte ynglinger ligger under bestandsmålet ut i fra gjellende kriterier til 
avstand- og sporing, men ser man på tap til gaupe og gaupeaktivitet ligger vi over 
bestandsmål.  Ved overgang til samarbeid med svensk bestandsovervåking av gaupe, ser vi 
utfordringer i å nå bestandsmål, når gauper som vandrer over grensa bare blir telt som halve 
gauper.   I dag har reindrifta størst tap til gaupe. 

Vi er kjent med brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet, 12.10.16, der de 
foreslår å fjerne områder prioritert til gaupe i Norge.  Samtidig legger Fylkesmannen i 
Nordland et stort arbeid i å innføre gaupesoner.  Dette var ikke kjent av Rovviltnemda på 
møte 19.10.16.   

 

Uten forsikringer ikke setter begrensninger for næringens rettigheter og behov. 

NRF forkaster Fylkesmannens forslag til gaupesone, og støtter AU sitt forslag til gaupesone, 
med forvaltningsdelsoner og AU sine forvaltningsprinsipper. Det kan ikke omklassifiseres 
soner fra beiteprioriterte soner til rovviltsoner, om det setter begrensninger for næringas 
rettigheter og behov. 

 

Bjørn 

I dagens gjellende forvaltningsplan er det satt av to store arealer til bjørn.  Disse arealene er 
basert på to ynglinger.  Etter bestandsreduksjon til en yngling, ble ikke arealene endret.  Det 
svenske bjørneprosjektet har hatt et omfattende predasjonsstudie på rein-bjørn i Sverige, fra 
2009, som viser at bjørn i kalvingsland for rein ikke er forenelig.  Det er derfor underlig at 
Fylkesmannen velger i sitt forslag å legge bjørnesonen slik at den kommer i konflikt med tre 
reinbeitedistrikt.   

Uansett hvor man velger å legge en bjørnesone i Nordland, vil det komme i konflikt med 
kalvingsland for rein.  Bjørn i kalvingsland er ikke forenelig med god dyrevelferd. 

NRF registrerer at forskere i det svenske bjørneprosjektet har faglige argumenter som gir 
beitenæringa medhold i at ei yngling bjørn i Nordland vil være umulig å oppnå og om det 
skulle skje ei yngling hver 22. år vil den ikke ha betydning for overlevelse av 
bjørnebestanden.  
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NRF krever at Rovviltnemda jobber for en bestandsreduksjon av bjørn til ingen ynglinger i 
Nordland. 

Ulv 

Det skal ikke være ulv i Nordland.  Ulv er uforenelig med beitedyr, det bør derfor være 
stående fellingstillatelse på ulv. 

 

Ørn 

I dag er det konflikt med ørn over store deler av fylket.  Det er vanskelig å få dokumentert 
ørnskader, spesielt når dyr blir jagd utfor flåg.  Det er også store følgeskader med ørn.  I dag 
er det to store prosjekter, et på Fosen og et i Troms, som gir ny vitenskap.  Kongeørn er 
klassifisert som LC, levedyktig, og er altså ikke lenger en rødliste art.  Det gir derfor rom for å 
sette ei jakttid på kongeørn og iverksette lisensjakt. 

NRF krever at det må startes forvaltning av kongeørn i Nordland.  Det må gis skadefelling i 
kalvingsland.  

 

FKT-midler 

Det er i dag ikke nok FKT-midler disponibelt og det er altfor høy egenandel.  FKT fører 
næringa lengre unna den tradisjonelle reindrifta, med flytting i bil, og fôring og kalving i 
gjerde.  Det er heller ikke antydet en økning i fremtidig FKT-midler, i Fylkesmannens forslag.  
Det har vært gitt FKT-midler til flytting av rein til mindre belastede områder innenfor 
distriktene, for så etter noen år sees flyttingen på av Fylkesmannen som en del av den normale 
drifta.  Dette er uholdbart. 

I tillegg er utbetalingene i utakt med utleggene som reindrifta har i forbindelse med FKT-
tiltak.  Dette gjør det vanskelig å gjennomføre nødvendige og planlagte tiltak.  Det må gis 
høyde for at den enkelte reindriftsutøver ikke må forskuttere kostnadene ved igangsetting av 
FKT-tiltak.   

En viktig sak for reindrifta er høring en om ny erstatningsordning som nå er utsatt til 1.mars 
2017.  Det er viktig at forvaltningsplan er på plass, da FKT og erstatningsordningen griper inn 
i hverandre.  Erstatningsordningen baserer seg på det nasjonale overvåkningsprogrammet.  
Det stilles derfor store krav til forvaltninga, at bestandsregistreringene er riktig og til å stole 
på.   Kravet til reindrifta blir strengere i forhold til tapsforebyggende tiltak, og næringa sitter 
med bevisbyrden i forhold til igangsetting av tilstrekkelige tiltak.  Fylkesmannens skjønn vil 
avgjøre om reindrifta har gjort nok for å avverge tap, tilsier skjønnet at det ikke er gjort 
tilstrekkelig vil det bli avkortning på erstatninga. 

NRF krever at det settes av nok FKT-midler, som fullfinansierer tiltak som reindriftsutøverne 
ser som nødvendig for å hindre tap til rovvilt, og at midlene kan forskutteres. 
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Lisensjakt 

Lisensjaktkvotene må settes høye nok, slik at man i tillegg til å ta ut årsproduksjon, også tar ut 
tilstrømning fra Sverige og nabofylkene.   For beitenæringa er det viktig at kvotene blir tatt ut 
for å skape forutsigbarhet for dyra våre.  I dag er lisensjakta basert på frivillige jegere som har 
annet arbeid som hovedinntekt.   

NRF krever at statlige organ, som SNO, gjør lisensuttak.  De påstår de har ressurser og 
kompetanse.  Det er viktig at hele fylket kan få nytte av denne kompetansen, til raske og 
effektive uttak.  Da vil kanskje også hiuttak bli overflødig.  Det har vært gjort effektive uttak 
av bjørn på vårsnø. 

 

Konklusjon 

Det er ikke mulig å oppfyllet Stortingets rovviltforlik av 2011 med Fylkesmannen i Nordland 
sitt forslag til ny forvaltningsplan.  Nordland Reindriftsamers Fylkeslag støtter derfor 
arbeidsutvalgets forslag med de endringene vi har påpekt.  Beitenæringa i Nordland må sikres 
ei bærekraftig utvikling med forutsigbarhet og muligheter for fremtidige generasjoner på 
fornybare ressurser i eget fylke. 

 

 

 

Betty Kappfjell 

Leder  

Nordland Reindriftsamers Fylkeslag 



  
Fylkesmannen i Nordland 

Statens hus, Moloveien 10 

postboks 1405 

8002 BODØ 
  

Høringsinnspill til ny forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 

 
Nordland Sau og Geit ønsker å komme med følgende innspill til ny forvaltningsplan. 

Ifølge rovviltforliket av 2004 og 2011 forplikter Norge å ha både beitedyr og rovvilt i 

utmarka. Dette er vedtatt skal gjennomføres i praksis ved sonefordelingsprinsipp med 

beiteprioriterte og rovdyrprioriterte områder. Nordland er et smalt fylke, og har derfor en 

naturlig geografisk utfordring i å oppfylle arealkrav til mengden rovvilt som fylket er pålagt å 

ha. Dagens beiteområder og beiteprioriterte områder er resultatet av historiske 

bosettingsmønstre og beitebruk som er tilpasset vår geografi. På et kart kan det fortone seg 

fragmentert, men på bakkenivå utgjør de naturlige enheter, ettersom Nordland består av daler 

og fjell som fungerer som naturlige avgrensninger. I praksis er hele fylket tatt i bruk som 

beiteland, med unntak av noen områder der topografien sier at det ikke er egnet som 

beitemark. 

Beitedyr er sammen med fisket, en vesentlig historisk påvirker, og i mange bygder en 

forutsetning for bosetting. Endringer i rovdyrplaner griper derfor dypt inn i 

beitedyrnæringene, både for sau og rein, og fører til strukturelle endringer som særlig påvirker 

utkanter av kommuner. Endringene kan også i vesentlig grad svekke næringsgrunnlaget for 

primærnæringene i flere kommuner, og skape usunne konfliktsituasjoner. 

For sauebrukene kan forslaget om varig flytting av beiteområdene vekk fra gårdene på sikt gi 

strukturelle endringer for sauebruket. Dagens sauebruk har en stor variasjon på samme måte 

som de naturgitte forskjellene er store. Per i dag transporteres noen store besetninger til 

beiteområder som ikke ligger i umiddelbar nærhet av gården. Disse fraktes gjerne østover i 

landet på grunn av beitekvaliteten der. De fleste besetningene har beite i umiddelbar nærhet til 



gårdene. En svekkelse av brukene ved forringelse av beiterett og -muligheter forventes å ligne 

en ekspropriasjonslignende tilstand som kan utløse større erstatningskrav. I de gårdsnære 

områder er beitedyrene sterke påvirkere i nedre deler av kulturlandskapet. Viktigheten av 

beiting i denne sonen er påpekt ved flere anledninger. Med flytting forventes økt gjengroing 

og ytterligere svekking av denne svært viktige delen av kulturlandskapet. Norsk 

matproduksjon må tilpasses de faktiske forhold vi har. Det er en illusjon å tro at småbønder 

med tjue søyer vil opprettholde drift når staten tvinger de over i beiteområder milevis fra gård, 

nærmiljø og tilhørende bruksrettigheter. Dette er gambling med norsk matsikkerhet, og et 

effektivt mottiltak i målet om økt matproduksjon på norske ressurser. I landbruksmeldingen 

for Nordland står det følgende:  

"For Nordland fylkeskommune er det viktig å opprettholde og utvikle et landbruk over hele 

fylket. For å greie dette vil fylkeskommunen føre en aktiv politikk som gjør at den enkelte 

gårdbruker gis muligheten for å utvikle alle de ressursene som den enkelte gård og 

gårdbruker besitter." 

Store rovdyrprioriterte soner i Nordland vil ha en betydelig tapsforskyvende effekt på 

beitebruk i utmarka, noe som dokumenteres i NIBIOs rapport om rovdyras effekt på landbruk 

og beitebesetninger (2016). 

Det er vitenskapelig dokumentert at store deler av matfatet til rovdyrene i denne regionen er 

basert på sau og tamrein, noe som indikerer en relativt høy politisk aksept for at tamme 

beitedyr legger føringer for næringsinntaket og bestandsgrunnlag for rovdyrene. 

Utredningen som er sendt på høring forteller at det ikke finnes tilfredsstillende 

beitegranskinger for Nordland. Dette medfører ikke riktighet, da Norges Vel ved Erling 

Lyftingsmo har utført slike arbeider. NIBIO har også nylig laget vegetasjonskart over 

Nordland, og konkluderer at fylket er blant de to beste beitefylkene i Norge. Rapporten 

foreligger ved årsskiftet. Fylkesmannen skal ha fått de foreløpige tallene tilsendt. 

 I brev av 12-10-16 til Klima- og miljødepartementet foreslår Miljødirektoratet å fjerne 

områder prioritert for gaupe i Norge. Samtidig legger Fylkesmannen i Nordland et stort arbeid 

i å innføre gaupesoner i Nordland. Høringen burde derfor avventet til direktoratets forslag er 

behandlet av Klima- og miljødepartementet.  

Nordland har ikke ynglende bjørn per dags dato. Opprettelse av ny bjørnesone med ynglende 

binne, medfører næringsmessig begrensing og kan utløse erstatningsplikt.  



Ved vurdering av den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), P1-1, i forhold til 

Grunnloven og Ekspropriasjonsloven, uttaler Stig H. Solheim (UiT) følgende: 

«Ved opprettelse av yngelsoner for rovdyr, hvor dette medfører at noen mister sitt 

levebrød, bør det etter mitt syn vurderes nærmere om gjeldene 

kompensasjonsordninger oppfyller de strenge krav som gjelder ved «de facto» 

ekspropriasjon. Terskelen for at et tiltak skal anses som en «de facto» ekspropriasjon 

er imidlertid høy.» 

Opprettelse av yngelsoner bør likestilles med opprettelse av andre verneområder. 

Det legges opp til et rovdyrfritt beite langs kysten uten at kongeørn er utredet som konsekvens 

for beitenæringa. Dette fortoner seg som drømmetekning sett i lys av NINAs rapport om 

rovdyrvandringer og hva som kom fram i faginnleggene under seminaret i Bodø 25. 

september i år. Konklusjonen fra forskerne var at det kun var på de ytterste øyene at det var 

egnet for beiting, med tanke på rovvilt.  

-  «Foreslått sonering vil gi et høyere rovdyrtrykk i midtre og østlige deler, mens det er 

et mål om at kysten skal være rovdyrfritt.»  

- «Det forventes også en større beitebelastning på kysten som på sikt kan gå ut over 

kvaliteten.»  

Flytting av sau etter høringsforslaget kan oppfattes som et tvangstiltak, det kan utløse varig 

krav om flytting og gjeting, samt krav om at det ikke skal finnes rovdyr i de nye 

beiteområdene. Gjennomføringen blir et myndighetsansvar og vil utløse store og varige behov 

for FKT-midler. Dette er ikke nevnt i utkastet, og det er heller ikke antydet noe om kostnader. 

Her er det heller ikke gjort en vurdering av beitekvaliteten. 

Rovviltforvaltingsplanen omhandler gaupe, jerv og bjørn. I rovviltbegrepet ligger også 

kongeørn, men denne nevnes ikke. 

Bestandsmålene som ble satt av Stortinget 2004 er for lengst gått ut på dato. Vi sitter i dag på 

en mye større kunnskap om hvor stor en bestand må være for å være levedyktig. Nordland 

Sau og Geit mener tiden er overmoden for å vedta nye bestandsmål. Arbeidet med ny 

forvaltningsplan må settes på vent til nye bestandsmål er satt. 

Forvaltningsplanen vil medføre endret beitemønster i hele fylket, uten at dette er utredet i 

forhold til økonomiske, juridiske eller bosettingspåvirkende konsekvenser. Utredningen 



mangler også vurdering av beitedyrenes virkning på kulturlandskap og Norges internasjonale 

forpliktelser av immaterielle verdier og kunnskap som finnes i området. 

I lys av rovviltforliket er forslag til revidert forvaltningsplan for Nordland ufullstendig og 

dårlig utredet, og beitebruken har ingen forankring i planarbeidet eller i forslaget som er 

presentert. I forslaget fra Fylkesmannen presiseres det ikke hvordan reduserte tap til rovdyr 

skal oppnås, ei heller er det foretatt en konsekvensanalyse for effekter på juridiske og 

beiterettslige forhold i nåværende beiteprioriterte områder kontra potensielt framtidige soner. 

Dersom det kun eksisterer en forvaltningsmessig forenkling av forvaltningsplanen, uten at 

andre positive effekter er beskrevet, stiller vi et stort spørsmål om hvorfor planen i det hele 

tatt er sendt på høring? 

Nordland Sau og Geit mener at Forvaltningsplanen må avvises fra realitetsbehandling 

på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen styret i Nordland Sau og Geit.  

Glenn P Knædal, Anne Kari Snefjellå, Lill Pettersen, Øyvind Hansen og Svein Ragnar Engan.
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