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Arbeidet med rullering av forvaltningsplanen for rovvilt i region 7 (Nordland) 

 

Klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren sendte den 21. mai 2014 et felles 

brev til alle rovviltnemndene om arbeidet med en tydelig soneforvaltning. Innholdet i dette 

brevet, og den videre oppfølgingen, har også vært et sentralt tema i de påfølgende møtene 

mellom rovviltnemndene og de to ministrene. Klima- og miljøministeren og landbruks- og 

matministeren er av den oppfatning at det i enkelte forvaltningsplaner er gjort en prioritering 

av områder som over tid kan øke konfliktnivået og skape store utfordringer i en praktisk 

oppfølging av forvaltningen. Dette gjelder særlig forvaltningsplaner der det er gjort en svært 

fragmentarisk utvelgelse av prioriterte yngleområder for store rovdyr og prioriterte 

beiteområder. Det er blant annet understreket at hensyn til rovdyrenes biologi, 

utbredelsesområde og hvor det finnes gode leveområder for de ulike artene, må vektlegges 

ved prioritering av yngleområder. En arealdifferensiering som i for liten grad ivaretar disse 

hensyn skaper liten forutsigbarhet for både beitenæring og oppnåelse av bestandsmålene for 

store rovdyr.  

 

Mattilsynet sendte den 27. mai 2015 et brev om forventet tapssituasjon for småfe på beite i 

Saltdal kommune. Klima- og miljødepartementet viser til at det aktuelle området er oppdelt i 

nemndas forvaltningsplan i både prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder, og den 

reelle situasjonen er at rovviltindivider i området trolig bruker hele arealet og regelmessig 

krysser grensene mellom rovviltområder og beiteområder. I tillegg er det slik at området 

grenser til store områder i Sverige med lav eller ingen beskatning av rovdyr. 



Side 2 

 

 

Klima- og miljødepartementet viser til møte med rovviltnemndene på Gardermoen den        

26. mai 2015 der rovviltnemnda i region 7 (Nordland) redegjorde for at det arbeides med 

rullering av den regionale forvaltningsplanen for rovvilt. I samråd med Landbruks- og 

matdepartementet vedlegges brevet fra Mattilsynet av 27. mai 2015, som vi ber nemnda ta 

med seg som et innspill i det videre arbeidet med rullering av den regionale 

forvaltningsplanen. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Torbjørn Lange (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Tommy Andersen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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