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En tydeligere soneforvaltning i  region 7  -  Nordland

Det vises til brev 21. mai 2014 fra daværende landbruks- og rnatminister og klima- og

miljøminister om en tydeligere soneforvaltning i rovviltforvaltningen. I brevet bes

rovviltnemndene vektlegge hensynet til en tydelig soneforvaltning i sine prioriteringer av

områder til rovvilt og beitenæring i forvaltningsplanene. Dette er også jevnlig tatt opp i de

halvårige møtene mellom rovviltnemndene og departementene.

Ved fastsettelse av arealdifferensieringen i forvaltningsplanene skal det legges vekt på

slike forhold som blant annet de store rovdyrenes biologi, nåværende utbredelse og hva

som er egnede leveområder for de ulike artene. Samtidig forutsetter den todelte

målsettingen at områder som prioriteres for beitedyr har et omfang og arrondering som

legger til rette for levedyktig næringsdrift. Dette både for å oppnå bestandsmålene for

store rovdyr i prioriterte yngleområder og et redusert skadeomfang med forutsigbarhet for

beitenæring i prioriterte beiteområder.

Vi er av den oppfatning at det i forvaltningsplanen for rovdyr i Nordland er gjort en

prioritering av områder som over tid snarere vil øke enn å dempe konfliktnivået, samtidig

som det skaper store utfordringer i en praktisk oppfølging av forvaltningen. En viktig

årsak til dette er at det er gjort en svært fragmentarisk utvelgelse av prioriterte

yngleområder for store rovdyr og prioriterte beiteområder.

Vi mener situasjonen i Nordland er svært utfordrende, noe som også understrekes i

tilbakemeldinger vi har fått fra Mattilsynet. Det haster nå med å fastsette nye områder

som på en langt bedre måte enn i dag ivaretar hensynet til beitedyr og rovdyr i Nordland.

Vi ber derfor rovviltnemnden i region 7 om å ferdigstille arbeidet med en ny

forvaltningsplan innen 1. januar 2017.
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