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Endringer i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 

 

Klima- og miljødepartementet har fastsatt endringer i rovviltforskriften. Endringene er blant 

annet en oppfølging av Prop. 90 L (2019-2020) Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til 

forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda). Det er også gjort endringer i 

kommentarene til rovviltforskriften. Endringene har trådt i kraft og er lagt ut på lovdata: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242. 

 

Departementet sendte i 2019 en rekke forslag til endringer i regelverk på rovviltfeltet på 

alminnelig høring. Våren 2020 orienterte departementet om en rekke planlagte endringer 

blant annet i rovviltforskriften i den nevnte Prop. 90 L (2019-2020), og Stortinget behandlet 

lovproposisjonen med meldingsdel i juni. 

 

Under følger en kort redegjørelse for endringene i rovviltforskriften. Vi viser for øvrig til 

forskriften. 

 

Nye regler om økt samarbeid mellom forvaltningsregioner 

Rovviltforskriften § 6 annet ledd lyder som følger: 

"I utarbeidelsen av den geografiske differensieringen skal rovviltnemnden samarbeide med 

tilgrensende forvaltningsregioner. Ved utarbeidelse og revidering av forvaltningsplaner skal 

rovviltnemnder i berørte forvaltingsregioner få saken på alminnelig høring, og dersom 

høringen viser at det er uenighet skal det være en dialog mellom de aktuelle nemndene med 

siktemål om å komme til enighet. Dersom aktuelle nemnder ikke kommer til enighet, kan en 

rovviltnemnd i en berørt forvaltningsregion bringe den aktuelle forvaltningsplanen inn for 

Klima- og miljødepartementet som fastsetter forvaltningsplanen." 
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I kommentaren til § 6 annet ledd er følgende presisert: 

"Ved utarbeidelsen og revidering av forvaltningsplaner skal rovviltnemnden ha nær kontakt 

med rovviltnemnder i berørte forvaltningsregioner gjennom en alminnelig høring. Berørte 

forvaltningsregioner er regioner i geografisk tilgrensende områder. Dersom høringen viser at 

det er uenighet mellom den regionen som har sendt forvaltningsplanen på høring og en eller 

flere berørte forvaltningsregioner, skal det før endelig utkast til forvaltningsplan vedtas være 

dialog med berørt nemnd eller berørte nemnder, med siktemål om å komme til enighet. 

Dersom det fortsatt er uenighet om utformingen av forvaltningsplanen mellom rovviltnemnda 

og nemnder i en eller flere berørte forvaltningsregioner etter en slik høringsrunde og dialog, 

skal dette synliggjøres før planen sendes Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet for 

uttalelse. Etter at Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har kommet med sine faglige 

uttalelser til planen, kan dialogen med berørte rovviltnemnder fortsette med siktemål om å 

komme til enighet. Dersom det ikke oppnås enighet, kan nemnder i berørte 

forvaltningsregioner bringe saken inn til Klima- og miljødepartementet for endelig fastsetting. 

Dersom forvaltningsplanen bringes inn til departementet legges de faglige uttalelsene ved, 

sammen med øvrig relevant bakgrunnsmateriale." 

 

Landbruksdirektoratet har fått rett til å uttale seg til forvaltningsplanene 

Rovviltforskriften § 6 tredje ledd lyder som følger (endring i kursiv): 

"Rovviltnemnden skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen 

ved utformingen av forvaltningsplanen. Planen skal sendes Miljødirektoratet og 

Landbruksdirektoratet til uttalelse før den vedtas av rovviltnemnden. Miljødirektoratet skal i 

sin uttalelse blant annet vurdere om planen er i samsvar med nasjonalt vedtatt rovviltpolitikk.  

Landbruksdirektoratet skal gjennom sin uttalelse bidra med kunnskap om forvaltning av sau 

og tamrein, hvordan den geografiske differensierte forvaltningen best kan ivaretas og 

hvordan landbrukets virkemidler eventuelt kan benyttes for å redusere tapene av sau og 

tamrein til rovvilt i de rovviltprioriterte områdene." 

 

I kommentaren til § 6 tredje ledd er følgende presisert (endring i kursiv): 

"Rovviltnemnden skal legge stor vekt på å utvikle gode rutiner for kommunikasjon og 

samarbeid med både organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn innenfor 

sin region. Slikt samarbeid vil være viktig både i forbindelse med utarbeidelse av 

forvaltningsplaner og i den løpende forvaltningen. Det er sentralt at rovviltnemnden 

involverer relevante aktører og organer i regionen i den alminnelige høringen på den 

regionale forvaltningsplanen. 

Ferdig utarbeidet utkast til forvaltningsplan for regionen skal sendes Miljødirektoratet og 

Landbruksdirektoratet til uttalelse før den vedtas av rovviltnemnden. Forvaltningsplanen må 

rulleres med jevne mellomrom for å sikre at den er oppdatert i forhold til utviklingen i 

rovviltbestandene og skadesituasjonen." 

 

Utvidet klageadgang for kommuner 

Rovviltforskriften § 18 tredje ledd lyder som følger:  
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"Enkeltvedtak om kvote for betinget skadefellingstillatelse og kvote for lisensfelling, jf. 

forskriften § 8, § 10 og § 13, og kvotejakt på gaupe, jf. forskriften § 11 og § 13, kan påklages 

av kommuner som har en tilknytning til vedtaket." 

 

I kommentarene til § 18 tredje ledd er det presisert følgende: 

"Klageadgangen gjelder for enkeltvedtak om kvoter fattet av rovviltnemnda etter §§ 8, 10 og 

11, og av Miljødirektoratet etter § 13. At adgangen gjelder for enkeltvedtak innebærer at 

vedtak om kvote som Miljødirektoratet fatter etter eget tiltak ikke er omfattet av 

klageadgangen. 

Klageadgangen er avgrenset til kommuner som har en tilknytning til vedtaket. For vedtak om 

kvote for betinget skadefellingstillatelse, vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe og vedtak 

om kvote for lisensfelling vil alle kommuner innenfor den aktuelle rovviltregionen ha 

tilstrekkelig tilknytning til vedtaket. Der vedtaket gjelder kvote for lisensfelling av ulv i region 4 

og 5 vil kommuner innenfor disse to regionene ha en tilstrekkelig tilknytning til vedtaket." 

 

Presiseringer etter endring av naturmangfoldloven § 18  

Naturmangfoldloven § 18 ble endret i juni 2020, ved tillegget i § 18 andre ledd andre 

punktum om at "Det skal ved vurdering av uttak av rovvilt etter første ledd bokstav c legges 

vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget er nådd". Som følge av endringen i 

naturmangfoldloven har departementet nå fastsatt endringer i rovviltforskriften §§ 10 og 13 

og i de tilhørende kommentarene. 

 

Rovviltforskriften § 10 andre ledd lyder som følger (endring i kursiv): 

"Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra 

prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Ved vurdering av felling etter 

naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c skal det legges vekt på om bestandsmål som 

er vedtatt i Stortinget er nådd." 

 

Rovviltforskriften § 13 første ledd lyder som følger (endring i kursiv): 

"Miljødirektoratet kan fatte vedtak om skadefelling, kvote for betinget skadefelling, kvote for 

lisensfelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv eller kvotejakt på gaupe av eget tiltak eller etter 

søknad. Direktoratet kan fatte slike vedtak også der bestanden ligger under det fastsatte 

bestandsmålet for en region eller for landet. Det er et vilkår at slik felling eller jakt ikke er 

skadelig for bestandens overlevelse. Dessuten er det et vilkår at det ikke finnes annen 

tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning, jf. 

forskriften § 1 og § 6. Ved vurdering av felling etter naturmangfoldloven § 18 første ledd 

bokstav c skal det legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget er nådd." 

 

Oppfølging av regionreformen 

Som oppfølging av regionreformen er det gjort justeringer i §§ 2 bokstav d, 4 og 5, med 

tilhørende kommentarer. Jevnaker og Lunner kommuner inngår i region 4. Kommunene 

endret fylkestilhørighet fra Oppland til Viken i forbindelse med regionreformen. Videre hører 
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nye Asker kommune til region 4, nye Volda kommune til region 6 og nye Tjeldsund kommune 

til region 8, jf. § 4. 

 

Det er gitt nærmere føringer for forslag av medlemmer fra fylkestingene til rovviltnemndene i 

kommentarene til § 5. Føringene skal ivareta Stortingets vedtak om rovviltregioner og sikre 

en balansert geografisk fordeling av medlemmer i regionen. 

 

Presiseringer i kommentarene til § 9a om godtgjøring ved fellingsforsøk 

Kommentaren til § 9a, første avsnitt lyder som følger (endring i kursiv): 

"Ordningen innebærer at en kommune kan utbetale godtgjøring til fellingslag ved forsøk på 

skadefelling. Klima- og miljødepartementet har fastsatt en døgnsats på kr 1 600,- pr. døgn 

pr. deltaker. Kommunen kan betale ut godtgjøring inntil døgnsatsen pr. deltaker etter rapport 

(timelister) fra fellingsleder. I tillegg til fastsatt døgnsats skal kommunen også beregne 

feriepenger og arbeidsgiveravgift, og dette vil bli dekket av kommunens tilskudd fra 

fylkesmannen. Fylkesmannen må ta hensyn til dette i fastsettelse av den økonomiske 

rammen knyttet til den enkelte tillatelse." 

 

Utover dette er det gjort mindre justeringer i kommentarene til rovviltforskriften §§ 5, 13 og 

15. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Torbjørn Lange (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Maline Salicath Gordner 

førstekonsulent 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i 

Oslo og Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59, 

Statens Hus 

4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark 

Statens Hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Vestland 

Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Innlandet 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftsenteret 

2325 HAMAR 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rovviltnemnda i 

region 1 

c/o Fylkesmannen i 

Vestland, 

Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 

Rovviltnemnda i 

region 2 

c/o Fylkesmannen i 

Oslo og Viken, 

Postboks 325 

1502 MOSS 

Rovviltnemnda i 

region 3 

c/o Fylkesmannen i 

Innlandet, Postboks 

987 

2604 LILLEHAMMER 
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Rovviltnemnda i 

region 4 

c/o Fylkesmannen i 

Oslo og Viken, 

Postboks 325 

1502 MOSS 

Rovviltnemnda i 

region 5 

c/o Fylkesmannen i 

Innlandet, Postboks 

987 

2604 LILLEHAMMER 

Rovviltnemnda i 

region 6 

c/o Fylkesmannen i 

Trøndelag, Postboks 

2600 

7734 STEINKJER 

Rovviltnemnda i 

region 7 

c/o Fylkesmannen i 

Nordland, Moloveien 

10 

8002 BODØ 

Rovviltnemnda i 

region 8 

c/o Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark, 

Statens hus 

9815 VADSØ 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Fylkets hus 

Postboks 2560 

7735 STEINKJER 

Vestfold og 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Viken 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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