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FORORD 

 

Bakgrunnen for denne planen er rulleringen av forvaltningsplanen for rovvilt i region 8. 

 

Foreliggende dokument er et forslag til plan for medvirkning og kommunikasjon.  

 

Formålet med planen er å beskrive:  

- Omfanget av planprosessen 

- Medvirkningsprosessen 

- Forenklet kommunikasjonsstrategi 

 

Underveis i planprosessen tas det sikte på god informasjonsformidling og medvirkning fra 

offentlige instanser, relevante interesseorganisasjoner og aktører i området.  

 

Kontaktpersoner i forbindelse med planarbeidet er Ragnhild O. Eliassen, Iris R. Hallen og 

Andreas V. Røsæg 
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1. INNLEDNING 

 

1.1. Bakgrunn for planarbeidet 

 

Bakgrunnen for planarbeidet er forskrift om forvaltning av rovvilt. I forskriftens §6 står det:  

 

«Rovviltnemnden skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen 

skal  det etableres en geografisk differensiert forvaltning i regionen, jf. forskriften § 1. 

Forvaltningsplanen skal vise hvordan rovviltnemnden vil prioritere midler til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak innenfor regionen i tråd med prinsippet om en geografisk 

differensiert forvaltning. Planen skal også gi anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og 

reindriftspolitiske virkemidler innenfor regionen for å bidra til en samordnet virkemiddelbruk 

og reduserte tap og konflikter. 

 

I utarbeidelsen av den geografiske differensieringen skal rovviltnemnden samarbeide med 

tilgrensende forvaltningsregioner. Ved utarbeidelse og revidering av forvaltningsplaner skal 

rovviltnemnder i berørte forvaltingsregioner få saken på alminnelig høring, og dersom høringen 

viser at det er uenighet skal det være en dialog mellom de aktuelle nemndene med siktemål om 

å komme til enighet. Dersom aktuelle nemnder ikke kommer til enighet, kan en rovviltnemnd i 

en berørt forvaltningsregion bringe den aktuelle forvaltningsplanen inn for Klima- og 

miljødepartementet som fastsetter forvaltningsplanen. 

 

Rovviltnemnden skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen 

ved utformingen av forvaltningsplanen. Planen skal sendes Miljødirektoratet og 

Landbruksdirektoratet til uttalelse før den vedtas av rovviltnemnden. Miljødirektoratet skal i 

sin uttalelse blant annet vurdere om planen er i samsvar med nasjonalt vedtatt rovviltpolitikk. 

Landbruksdirektoratet skal gjennom sin uttalelse bidra med kunnskap om forvaltning av sau 

og tamrein, hvordan den geografiske differensierte forvaltningen best kan ivaretas og hvordan 

landbrukets virkemidler eventuelt kan benyttes for å redusere tapene av sau og tamrein til 

rovvilt i de rovviltprioriterte områdene.» 

 

 

 

1.2. Mål for planarbeidet 

 

A. SAMFUNNSMÅL 

Samfunnsmål 1: 

Etablere en geografisk differensiert forvaltning i region 8, jf. forskriften § 1. 

Samfunnsmål 2: 

Vise hvordan rovviltnemnden vil prioritere midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 

innenfor regionen i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. 

 

Samfunnsmål 3: 

Gi anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innenfor 

regionen for å bidra til en samordnet virkemiddelbruk og reduserte tap og konflikter. 

 

Samfunnsmål 4: 

Gjennomføre en strategi for medvirkning som åpner for bred deltakelse og muligheter for å gi 

innspill i de ulike fasene av arbeidet. 

 



B. EFFEKTMÅL 

Effektmål 1: 

Forvaltningsplanen fastsetter en forvaltning i regionen som bidrar til en bærekraftig forvaltning 

av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. 

 

Effektmål 2 

Forvaltningsplanen fastsetter en geografisk differensiert forvaltning av jerv, gaupe og bjørn. 

 

Effektmål 3 

Forvaltningsplanen ivaretar hensyn til næringsutøvelse, næringsutøvere og andre 

samfunnsinteresser. 

 

Effektmål 4 

Forvaltningen er differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike 

områder og for de ulike rovviltarter. 

 

Effektmål 5 

Forvaltningsplanen bidrar til å forebygge og dempe konflikter. 

 

Effektmål 6 

Rovviltnemnda har satt opp en prioritering av midler til forebyggende og konfliktdempende 

tiltak innenfor regionen i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. 

 

Effektmål 7 

Forvaltningsplanen påviser tap av tilgjengelig arealer av ulike årsaker og konsekvenser av dette 

for rovviltforvaltningen. 

 

Effektmål 8 

Forvaltningsplanen skal bidra til god dyrevelferd for beitedyr. 

 

C.   RESULTATMÅL 

Resultatmål 1 

Utarbeide et forslag til prosessplan som rovviltnemnda har som grunnlag for å gjøre et endelig 

vedtak. Planen skal vise de ulike fasene av prosessen, viktige milepæler og frister, arbeidsmøter, 

osv. 

 

Resultatmål 2 

Det sendes ut informasjon til NRL om oppstart av prosjektet, slik at denne informasjonen kan 

videreformidles før årsmøtene i lokallagene. 

 

Resultatmål 3 

Etablere kontakt med Sametinget og samiske interesser for å lage plan for konsultasjon. 

Gjennomføre konsultasjonen  under prosessen. 

 

Resultatmål 4 

Skaffe en oversikt over landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innenfor regionen 

som et grunnlag for en anbefaling om bruken av disse. Dette må også være tema i 

konsultasjonsmøter med Sametinget og samiske interesser, og møter internt med reindrifts- og 

landbruksavdelingen hos Statsforvalteren. 

 



Resultatmål 5 

Lage en plan for medvirkning og informasjon ved bruk av ulike kommunikasjonsformer, med 

sikte på å gi mulighet for medvirkning fra flest mulig instanser, organisasjoner, grupper og 

enkeltpersoner.  

 

Resultatmål 6 

Det utarbeides en grundig aktøranalyse som avklarer hvilke interesser og aktører som er 

berørt av forvaltningsplanen. Denne brukes som grunnlag for å nå resultatmål 4. 

 

Resultatmål 7 

Foreslå en metode for å kartlegge/systematisere tradisjonell kunnskap som best mulig ivaretar 

beitenæringen samtidig som rovviltbestanden reguleres på bestandsmålene. I dette arbeidet 

må aktuelle samiske fagmiljøer bli involvert. 

 

Resultatmål 8 
De sosiale aspektene (utfordringene ved at rovvilt utgjør en trussel mot næringsgrunnlaget, kultur 
og dyrevelferden) ved forvaltning av rovvilt skal belyses på en god måte i forvaltningsplanen. 

 

Resultatmål 9 

Planen må gi status for rovviltsamarbeid med naboland, og foreslå måter for styrking 

av samarbeid og kunnskapsutveksling innen forvaltning og forskning på nordkalotten. 

 

Resultatmål 10 

Planen skal gi anbefalinger om forsøksordninger og tiltak som kan redusere tap av sau og rein. 

Planen skal søke svar på om dagens forebyggende tiltak, differensierte forvaltning, jaktmetoder, 

jakttider og økonomiske incitamenter gjør at rovviltet reguleres på bestandsmålene, og om 

tiltakene bidrar til å redusere tapene i beitenæringene. Evaluering av dagens FKT-ordning må 

involvere reindriftsnæringen. 

 

Resultatmål 11 

Forvaltningsplanen skal fastsette overordnede forvaltningsprinsipper for bruk av FKT-midler, 

bruk av eventuelle restmidler ved årets slutt og bruk av FKT-midler i akutte tapssituasjoner. 

 

Resultatmål 12 

Forvaltningsplanen skal sette søkelys på potensielle tap av arealer som kan medfører 

ytterligere utfordringer for rovviltforvaltningen. Herunder utbyggingsprosjekter/ annen 

menneskelig aktivitet og klimaendringer/beitekrise. 

 

Resultatmål 13 

Forvaltningsplanen skal ha et eget tema på kongeørnas påvirkning på rein- og sauedrift, 

samt nevne viktige faktorer som påvirker interaksjoner mellom rovvilt og beitedyr. Havørn 

er et eksempel på en slik faktor, hvor påvirkning må utredes i planen.  

 

Resultatmål 14 

Forvaltningsplanen skal gi en oversikt over landbrukspolitiske og reindriftspolitiske 

virkemidler som grunnlag for en anbefaling om en samordnet virkemiddelbruk for å 

redusere tap og konflikter. 

 

Resultatmål 15 

Levere statusrapport i henhold til fremdriftsplan på hvert møte i rovviltnemnda, minimum 

fire ganger i løpet av prosjektperioden. 



 

Resultatmål 16 

Legge frem forslag til forvaltningsplan til rovviltnemnda i mars 2023.  

 

  Resultatmål 17 

Sende nemndas utkast til forvaltningsplan videre til Miljødirektoratet og Landsbruksdirektoratet. 

 

Resultatmål 18 

Vurdere innspill fra direktoratene og utarbeide ev. justert forslag. Forvaltningsplanen legges 

frem for rovviltnemnda til endelig vedtak. 

 

Resultatmål 19 

Offentliggjøre den endelig vedtatte forvaltningsplanen innen utgangen av september 2023. 

 

 

  



2. SENTRALE PROBLEMSTILLINGER I PLANARBEIDET  

 

 
Tabell 1 Aktuelle temaer i forvaltningsplanen 

Tema Problemstillinger 

1. Tradisjonell kunnskap  

 

Foreslå hvordan man kan kartlegge og 

systematisere tradisjonell kunnskap og 

hvordan den kan implementeres i 

forvaltningsplanen 

2. Beiteprioriterte områder Finne optimal størrelse på beiteprioriterte 

områder. Gitt effektivt uttak i B-områdene 

og ved akutte tapssituasjoner i A-områdene, 

når rovviltarten er på bestandsmålet. 

Gaupe, jerv, bjørn, art for art. Større eller 

mindre enn i gjeldende forvaltningsplan? 

3. Rovviltprioriterte områder Beskriv rovviltartenes kvantitative og 

kvalitative behov for rovviltprioriterte 

områder, gitt at bestandsmålet skal nåes, 

samt effektivt uttak i B-områdene samt ved 

akutte tapssituasjoner i A-områdene. Gaup, 

jerv, bjørn, art for art.  

4. Samarbeid og evaluering Gi status for rovviltsamarbeid med naboland 

og region 7. Foreslå måter for styrking av 

samarbeid og kunnskapsutveksling innen 

forvaltning og forskning på Nordkalotten. 

Evaluer gjeldende forvaltningsplan og gi 

anbefalinger om forsøksordninger og tiltak 

som kan redusere tap av sau og rein 

samtidig som rovviltet forvaltes på 

bestandsmålene 

5. Prioritering FKT Hvordan kan midler til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak brukes mest mulig 

målrettet og effektivt innen rammen av den 

todelte målsettingen om både beitedyr og 

rovvilt. Gi en oversikt over 

landbrukspolitiske og reindriftspolitiske 

virkemidler som grunnlag for en anbefaling 

dere gir om en samordnet virkemiddelbruk 

for å redusere tap og konflikter 

6. Kongeørn Gi en oversikt over kongeørnas påvirkning 

på rein- og sauedrift samt faktorer som 

påvirker interaksjoner mellom rovviltartene 

og beitedyr, inklusiv menneskelig aktivitet, 

klimaendringer og havørn.   

 

 

 

 

  



3. PLANPROSESSEN  

 

3.1. Framdriftsplan 

 

 
Figur 1 Fremdriftsplan 

 

  



3.2. Informasjon og medvirkning  

 

Medvirkning er omtalt i forskrift om forvaltning av rovvilt §:  

 

«Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og 

kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse og 

andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike 

interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. 

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning»  

 

Videre står det i for forskriftens §6 at: 

 

«Rovviltnemnden skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen ved 

utformingen av forvaltningsplanen» 

 

På bakgrunn av disse kravene, vil det bli lagt opp til medvirkning i planprosessen, og særlig 

næringsutøvere og andre interesseorganisasjoner skal få muligheten til å delta aktivt i prosessen. 

 

Det er viktig å sikre en god informasjonsformidling og dialog med offentlige næringsaktører, 

interesseorganisasjoner, forskningsmiljø og forvaltning. Det er også viktig å ha et bevisst forhold 

til bruk av media for å nå ut med informasjon om planarbeidet. 

 

Ved vurdering av ulike aktiviteter for medvirkning, har medvirkningssirkelen (figur 2) vært tatt i 

bruk. Denne sier noe om hvor høy medvirkningsinnflytelse ulike aktiviteter gir. For å sikre god nok 

informasjon, innsamling av kunnskap, dialog og rådføring, er det benyttet ulike metoder rettet 

mot ulike aktører. 

 

 
Figur 2 Medvirkningssirkelen 

 



 

Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper gjennom følgende aktiviteter: 

 
Tabell 2 Aktiviteter og vurdering av ulike former for medvirkning 

Aktivitet Vurdering av aktivitet Aktører  

Kunngjøring i aviser, nettside  
Får ut informasjon om at planarbeidet og 
muligheten for å medvirke og gi innspill Alle 

Oppstartsmøte 

Får ut informasjon om planarbeidet og 
muligheten til å medvirke og gi innspill, hente 
inn informasjon og innspill gjennom 
gruppearbeid Alle 

Samarbeidsmøter - Arbeidsmøter 

Henter inn informasjon. Resultatet av møtene 
vil gi utrednings- og beslutningsgrunnlag til 
rovviltnemnda og ulike aktører medvirker til 
ulike tema 

Interesseorganisasjoner, 
fag- og 
næringsorganisasjoner, 
forskning og forvaltning 

Stormøte - avrunding og 
oppsummering av arbeidsmøtene 

Henter inn informasjon. Resultatet av møtene 
vil gi utrednings- og beslutningsgrunnlag til 
rovviltnemnda og ulike aktører medvirker til 
ulike tema 

Interesseorganisasjoner, 
fag- og 
næringsorganisasjoner, 
forskning og forvaltning 

Webinar - tradisjonell kunnskap 

Henter inn råd og kunnskap om hvordan en 
kan implementere tradisjonell kunnskap i 
prosessen og forvaltningsplanen 

Interesseorganisasjoner, 
fag- og 
næringsorganisasjoner, 
forskning og forvaltning 

Informasjonsvideo 
Får ut informasjon om planarbeidet og 
hvordan man kan medvirke, gi innspill Alle 

Avklaringsmøter med Sametinget 

Henter inn råd og kunnskap om hvordan særlig 
ivareta samiske interesser i planprosessen og 
forvaltningsplanen 

Politiske organer, 
samiske interesser 

Konsultasjon med Sametinget og 
NRL 

Henter inn råd og kunnskap om hvordan særlig 
ivareta samiske interesser i planprosessen og 
forvaltningsplanen 

Politiske organer, 
samiske interesser 

Seminar med Finland, Sverige og 
region 7 

Kunnskapsutveksling over landegrensene, 
innheter råd og innspill fra naboregion og 
naboland, både fra næring og forvaltning Forvaltningsorganer 

Hjemmeside - rovviltnemnda 
Får ut informasjon om planarbeidet og 
hvordan man kan medvirke/gi innspill Alle 

Nyhetsbrev 
Får ut informasjon om planarbeidet og 
hvordan man kan medvirke/gi innspill Alle 

Innspill Innhenter informasjon  Alle 

Høring Innhenter informasjon  Alle 

 

 

 

 

  

 

 

  



4. KOMMUNIKASJON 
 
4.1. Situasjonsbeskrivelse 
 

Rovviltnemnda i region 8 skal i løpet av 1,5 år rullere forvaltningsplanen for rovvilt i Troms og 

Finnmark. I region 8 er det et mål om å ha levedyktige bestander av gaupe, jerv, bjørn og 

kongeørn. Samtidig skal hensynet til reindrifts- og landbruksnæringa ivaretas og det skal sikres 

god dyrevelferd for rein og sau ute på beite. Regionen har et spesielt ansvar å ivareta samisk 

kulturutøvelse og interesser. Region 8 er det desidert største området for reindrift og har om lag 

60 reindriftdistrikter, i tillegg til at det er fire samebyer på svensk side. I tillegg har regionen viktige 

beiteområder for husdyr som sau og geit.  

 

Troms og Finnmark har store områder med uberørt natur med flere nasjonalparker og 

verneområder. Lokalbefolkningen i Troms og Finnmark har lange tradisjoner med bruk og høsting 

av naturen og friluftsliv er en viktig del av livet til mange. I tillegg kommer mange tilreisende som 

oppsøker naturen. Finnmarkseiendommen, FeFo, forvalter 90 % av grunnen i Finnmark, mens 

Statskog er den største grunneieren i Troms.  

 

Interessen for rovviltforvaltningen er stor både hos næringsaktører, miljøorganisasjoner og andre 

aktører, og det er til dels store konflikter mellom rovviltforvaltningen og næringene, da næringene 

mange steder lider store tap til rovvilt. Det stilles ofte spørsmål om metoden for telling og 

taksering av rovvilt er god nok og gir et riktig bilde av den faktiske rovviltbestanden.  Det er også 

interessekonflikter mellom de som ønsker mer rovvilt og de som ønsker færre. 

Rovviltforvaltningen får også stor oppmerksomhet i media.  

 

Avsnitt om organisering av rovviltforvaltningen, herunder uttak av rovvilt som gjør skade og 

omdømmet til rovviltnemnda og MOVI. 

 

Rovviltforliket fra 2011 sier noe om hvordan vi skal forvalte rovvilt i norsk natur og det er satt 

bestandsmål for artene ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn. Bestandsmålene samt 

handlingsrommet til forvaltningsplanen for rovvilt er også satt i forskrift om forvaltning av rovvilt. 

Rovviltnemndas faktiske handlingsrom i denne prosessen er:  

   

• Soneinndeling  

• Prioritering av FKT-midler  

• Anbefalinger om bruk av reindrifts- og landbrukspolitiske virkemidler  

   

Nytt for denne planprosessen er fokuset på implementering av tradisjonskunnskap, og spesielt 

samisk tradisjonskunnskap. Dette er vi forpliktet til både gjennom internasjonale konvensjoner og 

avtaler, og i henhold til naturmangfoldloven av 2009.  

 

Kommunikasjonsmessige utfordringer i planarbeidet: 

• Bestandsmål: Få formidlet at vi i rulleringen av forvaltningsplanen ikke kan endre 

bestandsmål 

• Telling og taksering:  

• Effektive uttak av enkeltdyr som gjør stor skade 

• Todelt målsetting om både rovvilt og beitedyr 

• Ivareta tradisjonskunnskap, spesielt samisk tradisjonskunnskap  

 

  



 
4.2. Aktøranalyse 
 

Planprosessen involverer veldig mange ulike aktører med ulike interesser for forvaltningen av 

rovvilt. Dette gjør det ekstra krevende å kommunisere med de ulike aktørene på en god og 

effektiv måte, og det vil være en fare for at mange aktører ikke får den informasjonen de skal ha.  

 

De ulike målgruppene er satt opp og vurdert i tabell 3. 

 
Tabell 3 Aktøranalyse 

Aktøranalyse 
Forvaltningsplan rovvilt 
region 8 
Rovviltnemnda 02.03.22 

Hvorfor vil dere 
ha med aktøren? 
 
  

Hvilke 
interesser og 
behov har 
aktøren? 

Hvilken 
rolle/posisjon 
(formelt og 
uformelt) har 
aktøren til 
arbeidet? 

Hvordan når vi, 
og hvordan 
kommuniserer vi 
med aktøren? 

Interesseorganisasjoner 

• Naturvernforbundet 

• Foreningen våre 
rovdyr 

• Rovviltets røst 

• NOAH 

• NOF 

• Folkeaksjon ny 
rovviltpolitikk 

• Norges 
miljøvernforbund 

• NJJF 

Ivareta rovviltet og 
rovviltinteressene, 
jf. §6 i 
rovviltforskriften  
 
Ivareta andre 
samfunnsinteress
er som berøres av 
rovvilt 

 

Aktørene er en 
partsinteresse i 
rovviltforvaltning
en, enten for 
eller mer kritisk 
til å ha rovdyr 
 
Interesse for 
informasjon og 
medvirkning 

Part og deltaker 
i prosessen  
 
Invitasjon til 
deltakelse i 
arbeidsgruppe 
 
Høringspart 
 
Observatør i 
rovviltnemda 
med rett til å gi 
innspill 

E-post og 
eventuelle 
nyhetsbrev 
 
Dialog gjennom 
arbeidsgrupper 
 
Informasjon/dialo
g gjennom 
webinar og video 
 
Invitasjon til å 
delta i 
rovviltnemndsmøt
ene 
 
Hjemmeside, 
nyhetsbrev, 
sosiale medier og 
media 

Større eiendomsaktører 

• FeFo 

• Statskog 

• Grunneierlag 
 

Grunneiere er 
involvert i blant 
annet tillatelse til 
jervebåser, 
kvotejakt, 
lisensfelling og 
motorferdsel 
 
I saker om endret 
bruk av utmark skal 
Finnmarkseiendom
men vurdere 
hvilken betydning 
endringen vil ha for 
samisk kultur, 
reindrift, 
utmarksbruk, 
næringsutøvelse og 
samfunnsliv. 

Informasjon 
 
Grunneierintere
sse og - 
forpliktelser 

Part og deltaker 
i prosessen  
 
Referansegrupp
e for FeFo, 
Statskog og 
større 
grunneierlag 
 
Norges 
Bondelag og 
Norges 
skogeierforbund 
får invitasjon til å 
representere 
grunneiere i 
arbeidsgruppe   
 
Høringspart 
 
Observatør i 
rovviltnemda 
med rett til å gi 
innspill 

Dialog gjennom 
arbeidsgrupper og 
referansegruppe 
 
E-post og 
eventuelle 
nyhetsbrev 
 
Invitasjon til å 
delta i 
rovviltnemndsmøt
ene 
 
Hjemmeside, 
nyhetsbrev, 
sosiale medier og 
media 
 

Politiske organer 

• Sametinget 

• Fylkestinget  

Sametinget skal 
konsulteres jf. 
konsultasjonsplikt

Representerer 
lokaldemokrati 
og samiske 

Sametinget har 
en særskilt 
posisjon fordi de 

Dialog gjennom 
arbeidsgruppe og 
referansegruppe 



• Kommunestyrene 

• Fefo-styret (?) 

en i samiske 
saker i sameloven 
§ 4.2 
 
Det skal være et 
tett samarbeid 
med kommunene, 
jf. §6 
rovviltforskriften 
 
FeFo-styret? 

samfunnsinteres
ser 

har 
konsultasjonsrett
.  
Sametinget 
inviteres inn i 
referansegruppa 
 
Alle er 
høringsparter 

 
E-post og 
eventuelle 
nyhetsbrev 
 
Hjemmeside, 
nyhetsbrev, 
sosiale medier og 
media 
 

Forvaltningsorganer 

• KLD 

• LMD 

• Miljødirektoratet 
o SNO 
o Viltseksjonen 

• Statsforvalteren i 
Troms og Finnmark 

• Statsforvalteren i 
Nordland 

• Roviltnemnda 
region 7 

• Mattilsynet 

• Landbruksdirektorat
et 

• Mätsahallitus 

• Naturvårdsverket 

• Länsstyrelsen 

• Internasjonalt 
reindriftssenter 

• Kommunale 
skadefellingslag 

Landbruksdirektor
atet og 
Miljødirektoratet 
skal komme med 
sine faglige 
uttalelser etter at 
forslaget er 
utarbeidet  
 
 

Representerer 
landbruks- og 
miljøforvaltninge
n  

Forvaltningsorga
n 
 
Støttespillere: 
forvaltningsmess
ige og 
rovviltfaglige 
spørsmål 
  
Gir uttalelse til 
forslag til 
forvaltningsplan
en 
 
Observatør i 
rovviltnemda 
med rett til å gi 
innspill 
 
Deltaker i 
referansegruppe 

E-post, telefon og 
formelle brev 
 
Nyhetsbrev 
 

Dialog i 

referansegruppe 

og/eller 

arbeidsgruppe for 

samarbeid og 

evaluering   

 

Invitasjon til å 
delta i 
rovviltnemndsmøt
ene 
 

Hjemmeside, 
nyhetsbrev, 
sosiale medier og 
media 
 

Fag-/næringorganisasjoner 

• NRL 
o Flyttsamelag/reindri

ftslag 

• Norge Bondelag, 
fylkeslag 

• Norsk B & S, 
fylkeslag 

• Norsk Sau og Geit, 
fylkeslag 

• Reinbeitedistrikt 

• Samebyer Sverige 

• Norges 
skogeierforbund 

Viktige 
næringsaktører 

Næringsinteress
er  
 
Forutsigbar 
rovviltforvaltning 

Aktive deltakere 
i arbeidsgrupper 
 
Observatør i 
rovviltnemda 
med rett til å gi 
innspill 
 
Høringspart 

E-post og 
eventuelle 
nyhetsbrev 
 
Informasjon/dialo
g gjennom 
webinar og video 
 
Invitasjon til å 
delta i 
rovviltnemndsmøt
ene 
 
Dialog gjennom 
arbeidsgrupper 
 
Hjemmeside, 
nyhetsbrev, 
sosiale medier og 
media 

Kompetansemiljø 

• NINA 
o Rovdata 
o Forskning 

• UIT 
o Eks Coat 

• NIBIO 

• NTNU 

• Samisk høyskole 

• NMBU 

• Sveriges 
lantbruksuniversitet 

• Viltskadecenteret 

Viktig 
fagkompetanse  

FKT-midler: 
Gjensidig 
avhengighet. 
Forskningsmiljø
ene har behov 
for 
forskningsmidler 
og vi har behov 
for tilstrekkelig 
kunnskapsgrunn
lag 

Observatør i 
rovviltnemda 
med rett til å gi 
innspill 
 
Deltaker i 
referansegruppe 
 
 

E-post og 
eventuelle 
nyhetsbrev 
 
Informasjon/dialo
g gjennom 
webinar og video 
 
Invitasjon til å 
delta i 
rovviltnemndsmøt
ene 
 



Dialog gjennom 
referansegruppe 
 
Hjemmeside, 
nyhetsbrev, 
sosiale medier og 
media 

Internt:  

• Landbruksavdelinge
n  

• Reindriftsavdelingen  

• Miljøavdelingen 

• Kommunikasjon 

Sikre en god 
intern 
koordinering og 
ressursbruk 

Et godt resultat 
og 
forvaltningsplan 
som fungerer 

Bidragsytere til 
prosessen og 
planen 
 
Deltaker i 
referansegruppe  
 
Fortløpende 
deltakere i 
prosessen 

Fortløpende 
dialog 
 
Dialog gjennom 
referansegruppe 
 
E-post, telefon og 
internmøter 
 
Nyhetsbrev 
 
Deltaker i 
rovviltnemndsmøt
e 
 
Hjemmeside, 
nyhetsbrev, 
sosiale medier og 
media 

Allmenheten Informasjon 
 
Resultatet av 
forvaltningsplanen 
berører flere enn 
nærings- og 
miljøinteresser 

Informasjonsbeh
ov 

Høringspart 
 
Innspill 

Hjemmeside, 
nyhetsbrev, 
sosiale medier og 
media 

Media 

• Nrk Troms og 
Finnmark 

• TV2 

• Nordlys 

• iTromsø 

• Troms Folkeblad 

• Nye Troms 

• Sagat 

• Avvir 

• Finnmarken 

• Finnmark Dagblad 

• Framtid i Nord 

• Harstad Tidende 

• Sør-Varanger Avis 

• Finnmarksposten 

• Altaposten 

• Hammerfestingen 

• Radio Alta 

• Radio Nordkapp 

• Guovdageainnu 
Lagasradio 

• Østhavet 

• Kronstadposten 

Spre informasjon 
og bidra til debatt 

Interessante 
nyhetssaker; lett 
tilgjengelig 

Media, spre 
informasjon 

E-post, telefon, 
hjemmeside, 
sosiale media, 
pressemeldinger 

 

 

4.3. Ansvar og organisering  
 

Hvordan prosjektet er organisert er vist på figur 3. Rovviltnemnda er prosjekteier og har dermed 

det overordnede ansvaret for både planprosessene og forvaltningsplanen. Det er også 

rovviltnemnda som skal vedta den endelige forvaltningsplanen.  



 

Planarbeidet skal administreres av et eget sekretariat bestående av:  

 

Rovviltnemndas sekretariat (hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark) ved:  

Seksjonsleder rovvilt og motorferdsel Iris Rita Hallen  

Seniorrådgiver og sekretær for rovviltnemda Andreas Vikan Røsæg  

Prosjektleder for revideringsprosessen, Ragnhild Oline Eliassen  

 

Prosjektmedarbeider i Næring og rovvilt i Finnmark, Inga Margrete Lillevoll  

 

Prosjektleder koordinerer arbeidet i de ulike arbeidsgruppene som skal jobbe med og gi innspill om 

ulike aktuelle temaer i forvaltningsplanen. Referansegruppa skal kvalitetssikre innspillene fra 

arbeidsgruppene, blant annet at arbeidsgruppene har benyttet både empirisk og erfaringsbasert 

kunnskap. 

 

 
Figur 3 Organisering av prosjektet 

 

4.4. Kommunikasjonsstrategi  
 

KOMMUNIKASJONSMÅL og BUDSKAP  

 

.• overordnet mål for all kommunikasjon  

• hva skal kommunikasjonsaktiviteten bidra til  

• hvilket inntrykk skal kommunikasjonen gi av oss  

• hovedbudskap (ett eller flere) 

 

STRATEGIER med tilhørende TILTAK  



• alt fra medieutspill, konferansedeltakelse, intern kommunikasjon, internett, intranett, grafisk 

profil, reklame og andre aktuelle tiltak 


