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Innspill til revidering av forvaltningsplan for rovvilt i rovviltregion 6 

Viser til brev datert 4.11.2022, «Melding om oppstart - revidering av forvaltningsplan for 
rovvilt i rovviltregion 6 Midt-Norge». 

I Verdal kommune er det en stor bruk av utmarka til beite, og det er betydelige tap til store 
rovdyr. De siste årene har særlig tap til bjørn vært økende. Dette har også skjedd i resten av 
randsonen til det vedtatte forvaltningsområdet for bjørn, og den pågående revisjonen bør ha 
spesielt fokus på denne utfordringen. Utredninger fra NINA peker på at dagens 
forvaltningsområde for bjørn er tilstrekkelig stort for å nå bestandsmålet for regionen, og 
Verdal kommune forventer at det er uaktuelt å utvide forvaltningsområdet ved revisjonen.  

Revidert forvaltningsplan bør inneholde grep som bedrer situasjonen for beitenæringene 
fremover. En av grepene i dagens forvaltningsplan er at det totale «trykket» fra 
rovdyrbestandene i delområder reduseres ved at forvaltningsområdene for bjørn, gaupe og 
jerv kun overlapper for to arter. Der hvor det er forvaltningsområde for bjørn, er det ikke 
forvaltningsområde for gaupe. Når det er store utfordringer med tap til bjørn i randsonen til 
forvaltningsområdet for bjørn, bør det vurderes om randsonen også bør tas ut fra 
forvaltningsområdet for gaupe for å redusere totalbelastningen på beitenæringene i dette 
området. I Verdal kommune vil vi foreslå at den delen av kommunen som er nord for 
Verdalselva/Helgåa tas ut av forvaltningsområdet for gaupe. 

Videre bør planarbeidet ha stort fokus på hvordan det kan legges til rette for raskere og mer 
effektivt uttak av skadevoldere. Det er også veldig viktig at det gjøres en tilstrekkelig innsats 
med bestandsregistrering. Den siste bestandsrapporten fra Rovdata for gaupe tyder på at 
bestandsovervåkningen for arten har utfordringer. F.eks. sporingsinnsatsen gjennom NJFF 
skremmende lav i Region 6 (kart side 11, NINA Rapport 2155). Snøfattige vintre kan også 
være en utfordring. Hvordan rovviltnemnda kan bidra til en bedre bestandsovervåkning bør 
derfor være et viktig tema i den kommende forvaltningsplanen.  

Med hilsen 

Sten Solum      Gjermund Gomo 
Virksomhetsleder Næring,     Rådgiver miljøforvaltning 
landbruk og miljø 
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