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Hvor mye kongeørn har vi i Nordland? 

 

NINA Rapport 1158:  

• 963 (652-1139) hekkende par i Norge i perioden 2010-2014  

• 117 (84-138) i Nordland 

 

Estimatet bygger kun på kjent forekomst av kongeørn fra Rovbase  

og inkluderer ikke en vurdering av bestanden i tomme arealer. 

 

NINA skriver om Nordland: «Nordland er et av de desidert viktigste fylkene for  

den norske kongeørnpopulasjonen. Med sin store utstrekning kan det her finnes  

mange potensielle områder hvor det er aktive kongeørnterritorier som ikke er 

kjent. Strann (2009) antyder at sørlige deler av fylket har vært dårligere kartlagt 

enn nordlige deler. Sammen med Troms huser fylket en betydelig del av den 

norske kongeørnpopulasjonen og en intensivert kartlegging av 

ekstensivområdene vil styrke fremtidige estimater.»  



Dekningskart med lokalisering av 

kjente kongeørnreir som dannet 

grunnlag for NINAs  estimat av 

antall hekkende par i Norge for 

perioden 2010-2014.  

 

De hvite områdene er områder uten 

kongeørnreir i Rovbase.  

 

Kilde: NINA Rapport 1158. 



Hvor mye sau tar 

kongeørna i Nordland? 

 

• +/- 15 årlige dokumenterte 

tap av lam de siste årene 

• Erstatningskrav 700-1000 

lam per år 

• Utbetalt erstatning for 250-

400 lam per år 

• 2-3 henvendelser hver vår 

om kongeørn som tar lam 



Hvor mye tamrein tar 

kongeørna i Nordland? 

 

• Ca 20 årlige dokumenterte tap 

av reinkalv de siste årene 

• Utbetalt erstatning for 200-300 

reinkalv per år 



Bestandsmål for kongeørn 

Rovviltforskrifta § 3: 

(…)  

Kongeørnbestanden skal forvaltes slik at bestanden 

opprettholdes på 850-1200 hekkende par i Norge. 

 

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt skal gi data om 

status og utvikling i rovviltbestandene, herunder også 

beskrive det antall årlige ynglinger som er dokumentert i 

regionene. Metodikk, datagrunnlag og resultater skal være 

offentlig tilgjengelig. 
 



Framtidig forvaltning av kongeørn 
Kvotejakt/lisensfelling? 

Miljødirektoratet:  

«vil sterkt fraråde (…) lisensfelling som virkemiddel. Slike 
endringer vil ikke føre til vesentlig skadereduksjon, kan 
påvirke måloppnåelse i bestandsforvaltningen negativt 
både i Norge og i våre naboland, og potensielt være svært 
omstridt både nasjonalt og internasjonalt.» 

 

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning:  

«Så langt KU kjenner til, foreligger ingen vitenskapelige 
publikasjoner på sammenheng mellom tetthet av territoriell 
kongeørn og dokumentert skade på lam/sau og tamrein, 
ulikt situasjonen for de fire store rovpattedyra og rødrev. 
Lisensjakt eller andre former for bestandsregulering er 
derfor ikke aktuelt.»  

 

 



Framtidig forvaltning av kongeørn 
Endret skadefellingsregime? 

Miljødirektoratet:  

«anser det for hensiktsmessig og riktig å gjennomgå de 
juridiske forutsetninger for dagens praktisering av 
skadefellingstillatelser. Hensikten med en slik gjennomgang 
er å tilpasse gjeldende administrative virkemidler til bedret 
kunnskapssituasjon.» 

 

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning:  

«Lokalt og i enkelte situasjoner kan arten forårsake 
konsentrerte tap som nødvendiggjør skadefelling. I slike 
tilfeller må et skadefellingsregime være mer målrettet og 
kunnskapsbasert enn det som gjennomgående har vært 
praktisert til nå. Det kan skje ved at skolert personell raskt 
kan følge opp akuttsituasjoner.»  

 

 


