
  

  

  

 

 

 

Sak 11/2020 Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 – konkrete 

føringer og prioriteringer 
 

Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: 

• Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 – Sør-Norge, vedtatt april 2017. 

• Rovviltforskriften (2005) - § 6 

• Sak 9/2020 Oppstart av revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 2 

• Oppsummering av og mottatte forhåndsinnspill 

 

Saksutredning fra sekretariatet 

Rovviltnemnda vedtok på møte 13. august 2020 å revidere forvaltningsplanen for rovvilt. Dette er en 

oppfølging av gjeldende forvaltningsplan fra 2017 som sier at planen skal revideres etter behov og 

minst én gang i hver valgperiode.  

 

Som oppstart av revisjonsarbeidet ble alle berørte parter i brev av 30. august 2020 invitert til å gi 

innspill både om ønsket informasjon, forslag til endringer i politikkdelen i gjeldende plan 

(soneforvaltning/geografisk differensiering, strategier og prioriteringer av forebyggende og 

konfliktdempende tiltak etc.) eller synspunkter på den videre prosessen. Høringsfristen var  

25. oktober, og sekretariatet har mottatt tre innspill fra følgende organisasjoner og instanser: 

 

• Bygland kommune 

• Buskerud Bondelag på vegne av landbruksorganisasjonene i rovviltregion 2 

• NJFF Aust-Agder 

 

Responsen var liten og lavere enn ved oppstarten av revisjonen i forrige nemndsperiode (sju 

innspill).  

 

Innspillene varierer noe i omfang og detaljering, se vedlagt dokument med innspillene og 

oppsummering med sekretariatets kommentarer. Enkelte momenter er utenfor rovviltnemndas 

myndighetsområde og noen krever forskriftsendringer.  

 

Sekretariatets forslag/anbefaling til videre arbeid med forvaltningsplanen og tidligere vedtatt 

framdriftsplan 

 

Saken legges fram til diskusjon og gjennomgang med ønske om føringer og prioriteringer for 

sekretariatet til det videre planarbeidet.  

 

https://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda-i-Aust-Agder-Telemark-Vestfold-og-Buskerud/Forvaltningsplan/
https://lovdata.no/forskrift/2005-03-18-242/§6
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Forvaltningsplanens kanskje viktigste del er strategien for forvaltningen av gaupe, dvs. utformingen 

av arealsoneringen. Sekretariatet ber i den forbindelse nemnda være særlig oppmerksom på 

føringene i rovviltforliket om en tydelig soneforvaltning og seinere presiseringer fra Klima- og 

miljødepartementet (brev 28. april 2014 og 12. mars 2015). 

 

Samtidig viser vi til evalueringen av regional rovviltforvaltning i 2015-2016 der Norsk institutt for 

naturforskning (NINA) i den naturvitenskapelige delen (NINA Rapport 1268) konkluderte med at 

småskala geografisk differensiering ikke fungerer for gaupe. Videre at konfliktene må forvaltes over 

større og mer sammenhengende områder. I sine faglige råd til Klima- og miljødepartementet i 

forbindelse med evalueringen anbefaler Miljødirektoratetat (12. oktober 2016): 

 «… å fjerne soneringen for gaupe i alle regioner med mål om yngling av gaupe. Miljødirektoratet 

mener dette i større grad tar hensyn til de kravene gaupe har til leveområder, samt at utbredelse 

av gaupe i stor grad kan styres gjennom jakt. Dagens grenser mellom gaupesone og beiteprioritert 

område fungerer ikke i praksis, og det er ikke realistisk med endringer i saueholdet eller 

tamreinnæringa som på kort sikt endrer dette.» 

Forhåndsinnspillene – ikke minst fra en samlet landbruksnæring – viser at dagens forvaltningsregime 

for gaupe i regionen fungerer godt. Det innebærer en forvaltning der det nasjonalt fastsatte 

bestandsmålet for gaupe i regionen (12 årlige ynglinger) søkes oppnådd over et stort geografisk 

område (gaupeprioritert område). Kun en mindre del av regionen – en «buffersone» mot 

rovviltregion 1 der det ikke er nasjonale mål om ynglinger av de fire store rovpattedyra - er avsatt 

som beiteprioritert område. Området omfatter fem kommuner i tidligere Aust-Agder.  

 

Med utgangspunkt i mottatte forhåndsinnspill ser sekretariatet liten grunn til vesentlige endringer i 

gjeldende forvaltningsplan. Vi ser for oss følgende aktuelle momenter for nærmere vurdering:  

 

• Arealsonering – videreføring av gjeldende sonering for gaupe. Differensiering gjennom 

dynamisk kvotejakt.  

• Forebyggende tiltak – gjennomgang og eventuelle justeringer av gjeldende prioriteringer.  

• Generelle oppdateringer – kunnskapsgrunnlaget, politiske føringer (nasjonale og ev. innspill 

fra nemnda) mm.  

• Handlingsprogram/tiltaksliste – vurderinger av ev. behov i regionen for ny/bedre kunnskap, 

tiltak (beredskap, informasjon etc.)  

 

Tidligere vedtatt framdrift i planarbeidet: 

 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2391094
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Til diskusjon 

Sekretariatet ber nemnda diskutere rammer og føringer for selve forvaltningsplanen. Videre ønskes 

nærmere diskusjon om nemndas uttrykte ønske om en aktiv rolle i den videre planprosessen og ev. 

føringer for gjennomføringen av dialogmøter, jamfør protokollen fra møtet 13. august 2020.   

Momenter til vedtak 

Rovviltnemnda bestiller utkast til revidert forvaltningsplan i tråd med framdriftsplanen vedtatt i sak 

9/2020. Nemnda ber sekretariatet vektlegge følgende i sitt arbeid med revisjon av planen:  

• Videreføre gjeldende forvaltningsområde for gaupe og beiteprioritert område («buffersone»). 

Differensiering utføres via dynamisk kvotejakt.  

• Gjennomgå de forebyggende og konfliktdempende tiltakene i planen med eventuell oppdatert 

kunnskap og justeringer av gjeldende prioriteringer.  

• Utføre generelle oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget, politiske føringer etc.  

• Handlingsprogram/tiltaksliste – gjennomgå og revidere behov i regionen for ny/bedre kunnskap, 

tiltak (beredskap, informasjon etc.)  

• Ev. andre momenter  

(+ Eventuelle føringer knyttet til dialogprosess) 

 

Vedtak  

 

 


