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Høringssvar angående revidert forvaltningsplan 

for rovvilt i Nordland 
 

Fylkesmannens forslag 

Foreningen Våre Rovdyr stiller seg positive til Fylkesmannens forslag om forvaltningsplan for rovvilt i 

Nordland. Forslagene til sonering lagt fram av fylkesmannen er helt tydelig basert på rovdyrenes 

naturlige yngleområder og vil på en best mulig måte både ta hensyn til bestandsmål og 

beiteområder. Region 7 har regionale bestandsmål om både ynglinger av jerv, gaupe og bjørn. Vi er 

bekymret over bestanden av gaupe og bjørn, da begge artene ligger under bestandsmålet. Spesielt 

når det gjelder bjørn er dette sterkt bekymringsfullt, da bjørnen har lang reproduksjonstid.  

Det er helt avgjørende at det legges til rette for yngleområder uten konstant press fra beitende dyr 

og annen menneskelig aktivitet. Det må være helt sentralt at soneinndelingen følger artenes 

naturlige utbredelse og leveområder. Soneforslagene til fylkesmannen har også hensyntatt 

omkringliggende grenser, både mot nord og sør, og grensen mot Sverige. Det er helt sentralt at 

grønne korridorer for alle rovviltartene er til stede, altså sammenhengende forvaltningsområder må 

vektlegges. Fylkesmannens forslag og endringer tar hensyn til dette, samtidig som utkastet tar 

hensyn til de omfattende beiteområdene til næringene i regionen.  

Foreningen Våre Rovdyr tror at dette forslaget til fylkesmannen kan være med å senke konfliktnivået, 

samtidig som man legger til rette for rovdyrene og beitebrukerne.  

 

Arbeidsutvalgets forslag 

Angående forslaget til arbeidsutvalget fremlagt av representanter for Nordland jeger og fisk, 

reindrifta, Nordland bonde- og småbrukarlaget og Nordland Bondelag er det en rekke punkt 

Foreningen Våre Rovdyr stiller seg sterkt kritiske til. Det mest alvorlige er arbeidsutvalgets forslag om 

å legge forvaltningsområder for bjørn sammen med arealer med svært høy tetthet av beitende sau.  

Dette kan ikke sees på som noe konfliktdempende virkemiddel i rovviltforvaltningen, heller det 

motsatte. Dette kan ikke tolkes som annet enn bevisst sabotasje av det regionale bestandsmålet for 

bjørn og de nasjonale føringer for konfliktdemping i rovviltforvaltningen.  

Det er i tillegg en rekke uttalelser og forslag som ikke på noen måte har noe faglig belegg eller 

bakgrunn. For å nevne noe fremlegger de påstander om at havørn utgjør et stort skadepotensiale, 



noe som det på ingen måte finnes belegg for. De henviser også til «svært store» rovviltbestander 

som kan bli «ute av kontroll». For bjørn skrives det at det er så liten sannsynlighet med yngling og at 

man dermed kunne «latt være» å ha noe forvaltningsområde for bjørn. Foreningen Våre Rovdyr 

vurderer dette som svært useriøst. Forslagene og utsagnene viser tydelig liten eller ingen vilje til å ta 

hensyn til manglende oppnådde bestandsmål. Dette vil på en ingen måte virke konfliktdempende, 

slik rovviltforvaltningen skal gjøre. De skriver også i sitt utkast at «uansett mener vi at 

bestandstallene må ned». Det er usikkert akkurat hva arbeidsgruppa mener med dette. Om det er de 

nasjonale bestandstallene, eller de regionale fremkommer ikke. Uansett virker det svært merkelig at 

en forvaltningsplan for rovvilt skal bygge på et ønske å få bestandstallene ned, når regionen ligger 

under på bestandsmålene for flere rovviltarter.  

Forslagene som fremkommer av arbeidsutvalgets utkast kan ikke sees på som faglig forsvarlige og 

kan dermed på ingen måte støttes. 

 

Generelle kommentarer 

I den nye forvaltningsplanen for region 7 er det helt nødvendig at kunnskap og forskning legges til 

grunn for ny soneinndeling og forvaltningsområder. Rovviltets behov for areal og sammenhengende 

forvaltningssoner må tillegges vekt og erkjennes av alle brukere av naturen.  
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Høringsuttalelse til revidert forslag forvaltningsplan for Rovvilt Nordland 

 

Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til høringsbrev av 28.10.16 hvor det bes om uttalelse  

til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 

 

NMF er stort sett fornøyd med den arealfordeling forvaltningsplanen har mellom rovdyr og 

beitenæring. Dette sikrer en to-delt og forutsigbar forvaltning for både beitedyr og rovvilt. 

 

NMF mener det er viktig at de prioriterte rovdyrområdene for det enkelte rovdyr er så store som 

mulige og sammenhengende. Rovdyra vandrer og jakter over store områder og trenger store og 

sammenhengende leveområder.  

 

Gaupa har i forvaltningsplanen fått et stort og sammenhengende, prioritert leveområde, som burde 

sikre fylkets gauper iht. fastsatt bestandsmål nødvendige leveområder. 

 

Prioritert leveområde for jerv må omhandle alle områder, både lys blå og mørk blå. Det er viktig at 

man har et stort, helt og ikke-fraksjonert leveområde også for jerven.  

 

NMF krever at det ikke åpnes for kvote- eller lisensjakt på gaupe eller jerv om bestandsmålet 

på disse ikke er oppnådd. Ved akutte tilfeller av rovdyrskade kan det åpnes for 

skadefellingstillatelse istedet. NMF krever at forvaltningsplanen ikke åpner for ekstraordinære 

uttak av jerv. Yngeldrapa må stanse. 
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Forvaltningsplanen åpner for å ha et prioritert leveområde for bjørn i Salten. 

Salten er et viktig område for bjørn, der det også nylig har vært en yngling. Det er 

derfor bra at også bjørnen der får et prioritert leveområde. NMF ønsker imidlertid 

også at det tidligere prioriterte leveområdet for bjørn i Hattfjelldal beholdes i planen.  

 

NMF er stort sett fornøyd med revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. Prioriterte 

leveområder for rovvilt er store og sammenhengende noe som er nødvendig for rovdyra.  

NMF krever at det ikke åpnes for kvote- eller lisensjakt på gaupe eller jerv om bestandsmålet 

på disse ikke er oppnådd. Ved akutte tilfeller av rovdyrskade kan det åpnes for 

skadefellingstillatelse istedet.  

NMF krever at forvaltningsplanen ikke åpner for ekstraordinære uttak av jerv. Yngeldrapa 

må stanse. 

 

 

Miljøvennlig hilsen 

Norges Miljøvernforbund 

 

Kurt Oddekalv 

Leder        Ørjan Holm 

        Regionleder 
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Innspill til forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 
 
WWF-Norge viser til utkast til revidert forvaltningsplan for store rovdyr i rovviltregion 7 Nordland, 
og vil med dette komme med noen innspill. 
 
Dagens løsning er dårlig for både rovdyr og beitedyr 
Dagens forvaltningsplan for rovvilt legger opp til at rovvilt skal holdes unna nåværende 
beiteområder for sau, kalvingsland for rein, eller kyststrøk, øyer, halvøyer og kystnære områder. 
Imidlertid skiller Nordland seg fra alle andre forvaltningsregioner ved at områdene prioritert for 
rovdyr er oppdelt i små og lite sammenhengende arealer. Dette har gitt et lappeteppe av 
områder med ulik sonering, og påfølgende store utfordringer for både rovdyr, myndigheter og 
beitenæring. Særlig med tanke på behovet de store rovdyrene har for å vandre over store 
områder er dette lite hensiktsmessig. 
 
God forvaltning er kunnskapsbasert, og skal man forvalte ville dyrearter må man ta høyde for 
deres arealbehov og adferd. Ingen av disse fragmenterte delområdene i dagens 
forvaltningsplan er store nok til at jerv eller gaupe vil holde seg innenfor ved normal arealbruk. 
 
Med Fylkesmannens forslag til revidert forvaltningsplan ser vi endelig konturen av en fornuftig 
løsning på hvordan arealene i region 7 best kan differensieres mellom rovdyr og beitedyr.  
I stedet for å ta utgangspunkt i hver enkelt bygds utmarksbeite, foreslås det at man definerer 
hvilke sammenhengende områder som er nødvendige for å oppnå de vedtatte bestandsmålene 
for jerv, gaupe og bjørn i regionen. Denne tilnærmingen stiller WWF-Norge svært positiv til. 
 
Sammenhengende fjellområder for jerven 
Jerven er en norsk ansvarsart, og mer enn en fjerdedel av den europeiske bestanden lever i 
Norge. Den er oppført som sterkt truet på norsk rødliste for arter 2015. Jerven krever store 
leveområde. 
 
I det nye forslaget blir det foreslått to ulike alternativer til sonering av prioritert område for jerv. 
Begge innebærer en betydelig forbedring sammenlignet med dagens situasjon. WWF støtter 
primært alternativ 1. Om dette alternativet går gjennom, kan jerven endelig få labbe rundt i de 
flotte fjellområdene mellom E6 og svenskegrensen, i et nesten sammenhengende belte fra 
Rombaksbotn i nord til Børgefjell i sør. Alternativ 1 er å foretrekke da sannsynligheten for å 
oppnå bestandsmålene innenfor jervesonen vil øke med en sonering som gir dyrene rom til å 
vandre langt og fritt. Det er også bra at forslaget inkluderer nasjonalparkene Saltfjellet-Svartisen 
og Lomsdal-Visten, da det i dag er for få nasjonalparker med permanent forekomst av store 
rovdyr, og som dermed ikke har intakt natur. 
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Bedre sonering av leveområdene vil hjelpe lav gaupebestand 
Gaupa står oppført som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter 2015, og på landsbasis har 
man ligget godt under det nasjonale bestandsmålet i flere år.  
 
I forslaget fra Fylkesmannen kan gaupa få et betydelig større og sammenhengende område å 
leve på, enn i gjeldende forvaltningsplan. Gaupebestanden i Nordland er et godt stykke under 
det regionale bestandsmålet og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har vært klare på at 
bedre sonering er avgjørende for om en i det hele tatt skal klare å nå bestandsmålet. Dagens 
situasjon, der de prioriterte områdene for gaupe er fragmentert, gjør at sannsynligheten for 
konflikt med sauehold øker. 
 
Bjørnen må få være der den trives 
Den norske bjørnebestanden ligger langt under det nasjonale bestandsmålet vedtatt av 
Stortinget. I tillegg er vi helt avhengige av innvandring fra Sverige, spesielt av binner, for å 
gjenoppbygge bestanden. I det nye forslaget vil forvaltningsområdet for bjørn i fylket bli flyttet 
lenger sør; øst for E6 i Saltdal og Fauske, samt øst for E6 i Grane og Hattfjelldal. Valg av 
områder i Saltdal og Fauske skaper et sammenhengende areal som grenser til svenske 
kjerneområder for bjørn i Norrbotten, mens Grane/Hattfjelldal ligger nær det midt-svenske 
kjerneområdet for bjørn i Jämtland og Västerbotten.  
 
WWF synes det er bra at man tilpasser soneringen til der bjørnen faktisk trives og foretrekker å 
være. Samtidig innser vi at en reduksjon i arealet av bjørneområde, som skulle flyttes sørover i 
det nye forslaget, kan ha en mulig betydning for å nå bestandsmålet. 
 
Forslaget om å ha kun ett stort prioritertområde for bjørn tar hensyn til beitenæringen, men 
innebærer samtidig usikkerhet i utfallet av en slik sonering med tanke på økning av 
bjørnebestanden. Dessuten frykter vi at både geografisk plasseringen av sonegrenser og 
størrelsen på området – som kan være tilstrekkelig for binner men for lite for hanner - ikke vil 
være nok for å tilfredsstille det regionale bestandsmålet. WWF mener derfor at Fylkesmannen 
bør vurdere muligheten for å utvide forvaltningsområdet for bjørn. 
 
Et skritt i riktig retning 
Fylkesmannens forslag til ny forvaltningsplan tar i langt større grad høyde for rovdyras arealbruk 
og behov enn dagens plan. Forslaget er derfor mer i tråd med det mandatet som er gitt de 
regionale rovviltnemndene. Fylkesmannens forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt er et tydelig 
skritt i riktig retning. WWF støtter forslaget om ny sonering og ser fram til at region 7 snart kan 
få en ansvarlig og helhetlig forvaltningsplan i tråd med rovviltnemndas mandat. 
 
Vennlig hilsen 
WWF-Norge 
 
 
Sverre Lundemo (sign.) 
Rådgiver naturmangfold 
slundemo@wwf.no 
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