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Alt utmarksareal i Nord-Trøndelag er beiteområde for husdyr og tamrein. Samtidig er nesten hele 
arealet prioritert rovdyrområder for en eller flere arter av store rovdyr, i tillegg til en mettet bestand 
av kongeørn. 

Det betyr at beitedyr og rovdyr må dele på de samme arealene. Dette er og vil være normalsituasjon 
i Nord-Trøndelag med den soneinndelinga som rovviltnemnda har bestemt. Og ettersom stort sett alt 
av arealet i Nord-Trøndelag er reinbeiteområder er det ingen muligheter for forvaltningen å løse 
utfordringene med et tydeligere skille mellom beitedyr og rovdyr som er det verktøyet som sentrale 
teningslinjer legger opp til. Dette er løsninger som ikke er tilpasset virkeligheten i Nord-Trøndelag.  

Redusert beitebruk i utmark er ikke et politisk mål. Vi mener at forebyggende tiltak som reduserer 
beitebruken i utmarka derfor ikke er ønskelig. Det samme gjelder forebyggende tiltak i ett område 
som flytter skadepotensiale til andre beite områder og andre brukere. 

Lavere bestandsmål og en forvaltning som holder forekomsten av store rovdyr nede på vedtatt mål 
er helt avgjørende for beitenæringene. Likevel vil akuttsituasjoner med behov for uttak av 
skadegjører måtte forventes å oppstå når som helst.  

Rovviltnemnda må derfor i forvaltningsplanen øke fokuset på effektiv skadefelling som det viktigste 
forbyggende tiltaket. 

Viktige tiltak vil være raske fellingstillatelser og økte ressurser til de kommunale fellingslagene slik at 
de blir i stand til å gjøre så god jobb som mulig.  Økte ressurser til lønn, opplæring og til utvikling av 
gode hunder som kan brukes i skadefelling. 

 

Reindrifta 

Rovviltnemnda i region 6 har ikke klart å redusere tap til tamrein siden den regionale rovviltnemnda 
startet opp i 2005.  
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Den nye forvaltningsplanen må inneholde realistiske tiltak som kan redusere de enorme 
utfordringene med tap til store rovdyr og kongeørn i reindrifta og gjøre tydelige prioritering som kan 
redusere tapet og ikke minst oppfylle Stortingets konkrete mål om at det ikke skal være rovdyr som 
utgjøre et skadepotensial i kalvings områder for tamrein. Her mener Folkeaksjonen NT, at det 
spesielt må gis tilgang for reindrifta til å ta ut bjørn som utgjør skadepotensial i kalvings områder. 

Med stabile høye tap for reindrifts over mange år med dagens forvalting, vil det være uansvarlig av 
rovviltnemnda å ikke ta på alvor de store utfordringene reindrifta har fått på grunn av dagens 
soneinndeling. 

 

Bjørn 

Vi mener at det er urealistisk å legge til grunn at man skal kunne ha en bjørnebestand som 
forutsettes å ha en normalfordeling av bjørneindivider av kjønn og alder i randsonen av en av 
verdens mest potente bjørnebestander i Jämtland. 

Det er ikke nødvendig med mange hannbjørner for å kunne ha ynglende binner. Uttak av 
hannbjørner i form av forebyggende uttak, skadefellinger og i form av lisensjakt vil være et effektivt 
tiltak for å kunne redusere tap av beitedyr. 

Bestandsmålet på 3 årlige ynglinger i region 6 er ikke oppnådd. Likevel er dagens situasjon hvor vi 
ligger på 1,6 årlige ynglinger over tålegrensen for beitenæringa inklusive reindrift. Her er det etter 
vår mening nødvendig å forvalte aktivt, også innenfor yngleområde, og spesielt kalvings områder for 
rein. 

Jerv 

FNR Nord Trøndelag lokallag mener det er viktig at SNO tidligst mulig før lisensjaktperioden går ut, 
kommer i gang med uttak, så lenge lisensjakta ikke viser seg å være effektiv nok. Vi er og opptatt av 
at det prioriteres å få tatt ut ynglinger registrert utenfor yngleområde. 

 

Bestandsregistrering 

Rovviltnemnda må legge til rette for bedre bestandsregistrering. Slik det er nå bæres den i for stor 
grad av beitenæringa , hvor registreringer gjøres på kadaver. Det gjør at den blir mangelfull, og 
spesielt gjør det seg utslag i for dårlig registrering av bjørn i sentrale områder innenfor yngleområde 
der beitenæringa utenom reindrift er lagt ned. 

Enkeltindivider av gaupe og jerv kan utgjøre stort skadepotensial selv i områder uten årlig yngling.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

FNR Nord Trøndelag lokallag 
Jørn Ove Heggland , leder 



 

 

 

 


