
  

  

  

 

 

 

Sak 9/2020 Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 – vurdering av 

revisjon og prosess 
 

Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: 

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

• Rovviltforskriften (2005) - § 6 

 

Saksutredning fra sekretariatet 

Etter orientering og drøfting i tidligere nemndsmøte er spørsmålet om revisjon av forvaltnings-

planen avventet til politiske avklaringer om eventuelle endringer i rovviltforvaltningen og inndeling i 

rovviltregioner.  

 

Stortingsbehandlingen i juni tilsier at dagens inndeling i åtte regionale rovviltnemnder 

opprettholdes. Spørsmålet om igangsettelse av en revisjon er derfor aktualisert. 

 

Som følge av kommunesammenslåinger og endringer i fylkestilhørighet kan imidlertid mindre 

justeringer av regiongrenser ikke utelukkes. For region 2 kan det innebære justeringer knyttet til nye 

Asker kommune (sammenslåing med tidligere Røyken og Hurum kommuner) - som nå ligger i både 

region 2 og 4 - og kommunene Jevnaker og Lunner som er blitt del av Viken fylke, men fortsatt del av 

rovviltregion 3 Oppland.  

 

Foreliggende forvaltningsplan ble vedtatt av forrige rovviltnemnd i april 2017 etter en bred høring og 

prosess med involvering av ulike forvaltningsinstanser og brukerinteresser. Forvaltningsplanen 

bygget på tidligere forvaltningsplaner, senest revidert i november 2013.  

 

Rovviltforskriften tilsier at nemnda skal utarbeide en forvaltningsplan. Av § 6 framgår det at: 

«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. 

 

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

utformingen av forvaltningsplanen. Planen skal sendes Miljødirektoratet til uttalelse før den vedtas 

av rovviltnemnden.» 

 

Forvaltningsplanen skal nå også sendes Landbruksdirektoratet til uttalelse. 

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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Tidligere forvaltningsplaner legger opp til at planen rulleres etter behov og minst én gang i hver 

valgperiode, jamfør kapittel 1 i planen fra 2017.  

 

I tillegg til oppdatering av endringer i nasjonale rammer og kunnskapsgrunnlaget om rovvilt og 

beitebruk, vil det være nødvendig å ha en generell gjennomgang og oppdatering. Videre vil det være 

viktig å vurdere om forvaltningsplanen er god og forutsigbar nok når det gjelder geografisk sonering 

mellom beite- og rovviltprioriterte (gaupe) områder, og som retningsgivende i prioritering av 

forebyggende og konfliktdempende tiltak.   

 

Revisjonsarbeidet bør følge ordinære planprosesser med oppstartmelding og bred medvirkning fra 

ulike parter. Det bør inkludere invitasjon til forhåndsinnspill om videre prosess, til politikkdelen 

(geografisk differensiering, strategier og prioriteringer etc.) og eventuelle mangler med mer i 

gjeldende plan. 

 

Sekretariatet ser for seg følgende framdrift i planarbeidet: 

• rovviltnemnda vedtar oppstart av arbeidet med utkast til ny plan - 13. august 2020 

• rovviltnemnda kunngjør oppstart og inviterer bredt alle parter til innspill - august 2020 

• rovviltnemnda forelegges og vurderer innspillene – novembermøtet (uke 45 eller 46) 

• sekretariatet utarbeider utkast med grunnlag i nemndas føringer – behandles mars 2021 

• sendes på bred høring – frist ca. 1. juli 2021 

• rovviltnemnda vurderer mottatte uttalelser – august 2021 

• sekretariatet utarbeider nytt utkast – september 2021 

• rovviltnemnda godkjenner endelig plan for oversendelse til Miljødirektoratet og 

Landbruksdirektoratet til faglig gjennomsyn – september/oktober 2021 

• rovviltnemnda stadfester planen – november 2021. 

 

Mulig tidslinje for planarbeidet (aug. 2020 – nov. 2021): 

 

Det er ikke lagt inn åpne dialogmøter knyttet til planprosessen, noe nemnda bør diskutere. Etter 

vurderinger av tidligere nemnder har ikke dette har vært gjennomført i øvrige prosesser med 

rovviltplanene, men ansett dekt gjennom ordinære dialogmøter og øvrig kontakt.  

 

Rovviltnemnda bes vurdere oppstart av revisjonsarbeidet og eventuelt vedta planprosess 

med framdrift og milepeler for arbeidet.  
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Forslag til vedtak 

Rovviltnemnda vil revidere forvaltningsplanen for rovvilt i region 2. Sekretariatet bes kunngjøre varsel om 

oppstart og invitere bredt alle berørte parter til å gi innspill til planen og prosessen. 

Rovviltnemnda tar sikte på at planen vedtas og stadfestes innen utgangen av 2021 og i tråd med framdrift 

skissert av sekretariatet. 

Vedtak  

 

 


