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Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland 

Vi viser til brev fra klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren av 20. juli 2016, 

der det ble bedt om at arbeidet med ny forvaltningsplan i region 7 Nordland ferdigstilles med 

en ny forvaltningsplan innen 1. januar 2017. Rovviltnemnda i Nordland vedtok 20. mars 2017 

ny forvaltningsplan for rovvilt i sin region. Utkast til forvaltningsplan ble i tråd med 

rovviltforskriftens bestemmelser sendt til Miljødirektoratet for uttalelse, og Miljødirektoratet 

avga 13. mars 2017 sin uttalelse til forvaltningsplanen. 

 

Vi registrerer at Miljødirektoratet i sin uttalelse konstaterer at den nye forvaltningsplanen på 

flere punkter ikke er i samsvar med gjeldende regelverk, og at planen mest sannsynlig vil 

forsterke konflikter fremfor å bidra til å dempe konflikter. Direktoratet skriver i sin uttalelse at 

forvaltningsplanen ikke er egnet som praktisk styringsverktøy for rovviltforvaltningen i 

regionen, og at rovviltnemndas prioritering av beite- og rovdyrområder ikke er egnet til å 

oppnå de nasjonale bestandsmålene i regionen den kommende planperioden. Vi registrerer 

videre at planen flere steder beskriver endringsforslag i gjeldende regelverk som ikke er 

forankret i nasjonale føringer i rovviltforvaltningen.  

 

Arealdifferensieringen i Nordland har over flere år vært utfordrende. Ved fastsettelse av 

forrige forvaltningsplan i 2011, ga Miljødirektoratet i sin faglige uttalelse uttrykk for at de var 

uenige i prioriteringen av områder. I etterkant er det departementets inntrykk at planen fra 

2011 har vært lite egnet som styringsverktøy for den praktiske rovviltforvaltningen i regionen. 

Vi ser det derfor som viktig at forvaltningsplanen for den kommende perioden gir et bedre 

grunnlag for rovviltforvaltningen i regionen.  

 

Klima- og miljødepartementet mener det er klare mangler i forvaltningsplanen, og ser det 

derfor som nødvendig at det gjøres endringer i denne. Vi ber rovviltnemnda gjennomgå 

forvaltningsplanen på nytt, og i denne prosessen utbedre følgende punkter: 

- Forvaltningsplanen skal bringes i tråd med gjeldende regelverk. 
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Side 2 
 

- Arealdifferensieringen skal være egnet til å ivareta de nasjonale bestandsmålene for 
rovvilt som er satt for regionen. 

- Forvaltningsplanen skal bidra til å skape forutsigbarhet, både for beitenæringene og 
med tanke på å oppnå nasjonale bestandsmål for regionen. 

- Politikk for å endre gjeldende regelverk skal ikke forankres i forvaltningsplanen. 
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