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Videre oppfølging om tydelig soneforvaltning og høy beredskap 

Jeg viser til mitt brev av 28. april 2014 til rovviltnemndene, fylkesmennene og 

Miljødirektoratet om tydelig soneforvaltning og høy beredskap. 

 

I regjeringens politiske plattform står det at ”Regjeringen vil sikre levedyktige bestander av de 

store rovviltartene i henhold til rovviltforliket, og søke å redusere konfliktnivået.”  I dette 

ligger at denne regjeringen skal føre en politikk som er i samsvar med rovviltforliket av 2011. 

Det betyr dermed at vi skal føre en politikk innenfor ganske klare rammer. Samtidig mener 

jeg det er handlingsrom innenfor rammen av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og 

rovviltforliket til å gjennomføre en tydeligere soneforvaltning, med klar differensiering i 

forvaltningspraksisen mellom prioriterte beiteområder og prioriterte yngleområder for rovdyr. 

Dette er nødvendig for å redusere tapene av beitedyr, dempe konfliktene og øke 

forutsigbarheten for oppnåelse av bestandsmålene for rovdyr. En tydeligere soneforvaltning er 

også i tråd med føringene i regjeringens politiske plattform, der det er en viktig målsetting å 

sikre levedyktige rovviltbestander og samtidig søke å redusere konfliktnivået.  

 

Et tydeligere skille mellom soner innebærer at vi skal ha lav terskel for tillatelse til uttak av 

rovdyr som har gjort eller forventes å gjøre skade i prioriterte beiteområder. Det innebærer 

også at vi skal arbeide for å lykkes bedre med gjennomføringen av felling når tillatelse til 

uttak er gitt. I prioriterte yngleområder for rovdyr skal terskelen for å tillate uttak av rovdyr 

være tilsvarende høy, og beitenæring og andre interesser skal i slike områder tilpasse seg 

rovdyrenes tilstedeværelse. 

 

Tamrein 

Tilnærmet hele Norges areal fra Elgå i Hedmark og nordover er tamreinområder. Også i 

tamreinområdene skal rovviltforvaltningen skje ved en tydelig soneforvaltning mellom 

prioriterte yngleområder for rovdyr og prioriterte beiteområder. I prioriterte yngleområder for 
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rovdyr skal det legges til rette for tiltak som gjør at tamreindrift kan kombineres med 

oppnåelse av bestandsmålene for rovdyr. 

 

Formuleringene i rovviltforliket av 2011 om forholdet mellom prioriterte beiteområder og 

prioriterte rovviltområder kan synes noe motstridende og må derfor leses i sammenheng. 

Særlig gjelder dette formuleringene ”I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og 

andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak om 

omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet” og ”Det skal ikke være 

rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og 

kalvingsområder for tamrein”. 

 

Det er rovviltnemndene som gjennom sine forvaltningsplaner har ansvaret for å tilrettelegge 

for best mulige og forutsigbare løsninger i de enkelte regioner. I forvaltningsplanen skal det 

være et skille mellom områder der rovdyr skal ha prioritet og områder der beitedyr skal ha 

prioritet. Grunnet de store rovdyrenes behov for tilstrekkelige leveområder og 

kalvingsområdenes antall og størrelse vil det i mange tilfeller være overlapp mellom 

prioriterte yngleområder for rovdyr og kalvingsområder for tamrein. I slike tilfeller vil det 

normalt ikke være hensiktsmessig eller praktisk gjennomførbart å skille ut kalvingsområder 

for tamrein som prioriterte beiteområder når det er mål om yngling av rovdyr i det samme 

eller nærliggende områder. Befinner et kalvingsområde seg i et prioritert yngleområde for 

rovdyr fastsatt i forvaltningsplanen er utgangspunktet at reindrifta skal tilpasses 

rovviltforekomsten i området. Det er derfor viktig at det arbeides videre med forebyggende 

tiltak i slike områder. 

 

Kalvingsområdene for tamrein er imidlertid i en spesiell situasjon, da kalvingstida er en særlig 

sårbar periode for rovdyrskader. Det er derfor viktig både med langsiktig arbeid og 

planlegging, men også en høy beredskap med mål om rask avklaring av akutte 

skadesituasjoner. Dette innebærer at det for å forebygge rovdyrskader skal være en lavere 

terskel for å ta ut rovdyr i kalvingstida også i prioriterte yngleområder enn det ellers ville ha 

vært i slike områder. Når det foreligger rom innenfor rammen av bestandsmålet for aktuell 

rovviltart, og øvrige omstendigheter taler for at det ikke finnes noen annen tilfredsstillende 

løsning, skal felling av skadegjører i kalvingsområdene vurderes også i tilfeller hvor området 

samtidig er et prioritert yngleområde for rovdyr.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Tine Sundtoft  

     

 

  

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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Kopi:  
 

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030  OSLO 

 

Adresseliste 

Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788  Stoa 
AREND

AL 

Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 
DRAM

MEN 

Fylkesmannen i Finnmark Statens Hus VADSØ 

Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034, Statens Hus 
HAMA

R 

Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 
BERGE

N 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 
Fylkeshuset 

MOLD

E 

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 BODØ 

Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag 
Postboks 2600 

STEIN

KJER 

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 

LILLEH

AMME

R 

Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 
Postboks 8111 Dep OSLO 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59, Statens Hus 
STAVA

NGER 

Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane 
Njøsavegen 2 

LEIKA

NGER 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 
TROND

HEIM 

Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 SKIEN 

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 
TROMS

Ø 

Fylkesmannen i Vest-Agder Serviceboks 513 

KRISTI

ANSAN

D S 

Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 
TØNSB

ERG 

Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 MOSS 

Rovviltnemnda i region 1 
c/o Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane, Njøsavegen 2 

LEIKA

NGER 

Rovviltnemnda i region 2 
c/o Fylkesmannen i Buskerud, 

Postboks 1604 

DRAM

MEN 

Rovviltnemnda i region 3 
c/o Fylkesmannen i Oppland, 

Serviceboks 

LILLEH

AMME

R 
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Adresseliste 

Rovviltnemnda i region 4 
c/o Fylksemannen i Oslo og 

Akershus, Posboks 8111 Dep 
OSLO 

Rovviltnemnda i region 5 
c/o Fylkesmannen i Hedmark, 

Postboks 4034 

HAMA

R 

Rovviltnemnda i region 6 
c/o Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag, Postboks 2600 

STEIN

KJER 

Rovviltnemnda i region 7 
c/o Fylkesmannen i Nordland, 

Moloveien 10 
BODØ 

Rovviltnemnda i region 8 
c/o Fylkesmannen i Troms, 

Postboks 6105 

TROMS

Ø 

Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 
TROND

HEIM 
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