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Høring forvaltningsplan for rovvilt i region 6  Midt-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag.  

I store deler av Sør Norge kan en skille rovvilt og rein såkalt villrein. Region 1 Vestlandet som omfatter 

fylkene Vest Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har ikke de mål om ynglende rovdyr. 

Dagens samiske reinbeiteområde omfatter ca 40% av Norges totale areal. Nesten hele det samiske 

reinbeiteområdet er i regionene 6, 7 og 8 med unntak av Svahken sijte og den sørlige delen av 

Femund sijte( vinterbeite for Saanti og Gåebrien sijte) som er i region 5.. 72 årlige ynglinger av gaupe, 

jerv og bjørn av det totale årlige ynglinger på landsbasis på 127 er i regionene 6, 7 og 8.I region 5 er 

målet 32 årlige ynglinger av gaupe, jerv bjørn og ulv. Resten av landet med unntak av Vestlandet er 

målet 32 ynglinger. Det samiske reinbeiteområdet blir belastet med over 60 % av det totale antall 

rovdyr som en har mål om at det skal finnes i Norge. Det er ikke riktig at det er de områdene som det 

drives samisk reindrift på som skal bli mest skadelidende på grunn av rovdyr. Her må det til en mere 

rettvis fordeling av rovdyr på hele landet. Region 1 Vestlandet må også ha en del årlige ynglinger av 

rovdyr og ta en del av bestandsmålene på rovdyr. . Det har vært mest naturlig ut fra biologisk 

mangfold, da det finnes store villreinområder og mye av andre hjortedyr som kunne ha vært føde for 

rovdyrene.  

Reindrift i region 6. 

I 2009 nedsatte daværende Miljødepartement, i samråd med Landbruks og matdepartementet en 

arbeidsgruppe som skulle vurdere tiltak og gi råd til myndighetene for å bedre situasjonen for den 

sørsamiske reindriften. Arbeidsgruppens rapport konkluderte blant annet med at en stor del av 

nedgangen i produktivitet i reindriften må forklares med økte tap til fredet rovvilt. Arbeidsgruppens 

rapport var en av årsakene til at det kom inn et eget punkt 2.2.8 i rovdyrforliket fra 2011 om 

sørsamisk tamreindrift som sier: Det skal iverksettes nødvendige tiltak både innenfor 

rovdyrforvaltningen og reindriften med sikte på å sikre situasjonen for sørsamisk reindrift. I ettertid er 

det ikke gjort noe med  bestandsmålene for antall rovdyr i region 6. Istedenfor for å redusere antall 

ynglinger har de heller økt antall ynglinger med å overføre 1 stk jerveyngling fra Forolhogna til det sør 

samiske reinbeiteområdet. I et såkalt villreinområde skulle en tro og ganske logisk anta å være plass 

til å ha jerv for å ivareta det biologiske mangfoldet. Presset på bruk av utmarka i samiske 

bruksområder til forskjellige aktiviteter har vært stort og økende og den samiske  reindriften er den 

tapende part. Vår reins leveområde blir bare mindre og mindre uten at man får kompensert en 

kvadratmeter i nye områder. Rovdyrene er også med på å gjøre beiteområdene mindre. Saanti sijte er 

av den klare oppfatning at skal en sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift og sørsamisk kultur må 

bestanden av ynglende rovdyr i region 6 reduseres. De antall ynglinger som reduseres må overføres 



til regioner i sør Norge og regionene vest for region 5. Ørna utgjør en stor del av tapene av rein til 

rovvilt. I dag er det ingen beskatning/uttak på ørn for å holde bestanden nede. Derfor må det også 

være ordninger for beskatninger i forvaltningen av ørnebestanden. 

 Ved en reduksjon av antall ynglinger i region 6 vil en komme nærmere det målet om å sikre 

situasjonen for den sørsamiske reindriften og den sørsamiske kulturen på en bedre måte og ikke blir 

til hinder for en bærekraftig reindriftsutøvelse. For reinen vil det bety at det kan bli litt mere ro under 

kalvingsperioden og mindre tap forårsaket av rovvilt. Det vil si at vi får en bedre dyrevelferd for våre 

dyr i denne periode som er mere i tråd med dyrevelferdsloven. For reindriften vil det også bety at 

våre beiteområder mere blir prioritert som et beiteprioritert beiteområde mere enn i dag. 
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