
Sak 1/18: Vurdering av behovet for revisjon/ oppdatering av forvaltningsplan for rovvilt i region 5 

I nemndsmøte den 30. oktober 2017 drøftet rovviltnemnda behovet for revidering/ oppdatering av 

forvaltningsplanen for rovvilt i region 5. Nemnda ba sekretariatet om å forberede en sak på bakgrunn 

av drøftingene i møtet. 

Av drøftingene i nemndsmøtet den 30. oktober 2017, fremkom det at nemnda ikke anser det som 

hensiktsmessig å foreta en full revisjon av forvaltningsplanen før det kommer en nærmere avklaring 

av den pågående evalueringen av den regionale forvaltningen av rovvilt.  Rovviltnemnda ønsket 

heller ikke å ta stilling til om avgrensningen av blått område bør justeres med bakgrunn i stortingets 

vedtak om endring av ulvesona.  

Sekretariatet anbefaler likevel at det foretas rettelser i forvaltningsplanen slik at informasjon som 

fremgår i teksten og på kart er i tråd med stortingets vedtak om nytt bestandsmål og ny avgrensning 

av forvaltningsområdet for ynglende ulv. Sekretariatet mener at nemnda kan foreta slike rettelser 

uten at endringene må sendes på høring.   

 

Innstilling til vedtak 

Rovviltnemnda har vurdert behovet for revidering av forvalningsplanen for rovvilt i region 5. Nemnda 

vil ikke foreta en revisjon av forvaltningsplanen i 2018. Nemnda anser at det ikke er hensiktsmessig å 

sette i gang med en revisjon av forvaltningsplanen før det kommer en nærmere avklaring av den 

pågående evalueringen av den regionale forvaltningen av rovvilt.    

Rovviltnemnda anser at det bør foretas rettelser i gjeldende forvaltningsplan der det forekommer feil 

informasjon i teksten eller på kartet. Rovviltnemnda mener at mindre rettelser kan foretas uten at ny 

versjon av forvaltningsplanen sendes på høring.  

Nemnda ber sekretariatet foreta nødvendige rettelser i forvaltningsplanen slik at informasjon som 

fremgår i teksten og på kart er i tråd med stortingets vedtak om nytt bestandsmål og ny avgrensning 

av forvaltningsområdet for ynglende ulv. En ny versjon av forvaltningsplanen legges ut på 

rovviltnemnda nettside.  


