
Nytt fra Klima- og 

miljødepartementet

Maline Gordner og 

Tiril Sandbekk

Fagdag for rovviltnemnda i region 2,  20. januar 2022
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Rovvilt i Stortinget siden sist

Representantforslag

Interpellasjoner

Spørsmål til skriftlig besvarelse

Foto: Stortinget



Representantforslag om effektiv skadefelling

Representantforslag 86 S (2020-2021), Innst. 255 S (2020-2021) 

Behandlet i Stortinget 9. mars 2021

Stortinget vedtok tre anmodningsvedtak om blant annet 

1) Egnede virkemiddel for å gjøre skadefelling mer effektivt og enhetlig. 

2) Kompetanseoverføringsprosjekt for erfaringer fra skadefellingsprosjektet i  

Nord-Østerdal og Engerdal. 

3) Hvordan virkemiddel knyttet til skadefelling kan bidra til å gjøre 

lisensfelling mer effektiv.



Representantforslag 31 S (2021-2022)

Representantforslag om endring av rovviltforvaltningen fra Bård 

Hoksrud, Carl I. Hagen, Tor André Johnsen, Dagfinn Henrik 

Olsen, Bengt Rune Strifeldt og Frank Edvard Sve (Sp):

1. Rullere og revurdere rovviltforliket av 2011, og spesielt vurdere 

bestandsmålene på nytt.

2. Ny vurdering av rovviltforvaltningen opp mot beiteprioriterte og 

rovviltprioriterte område, med spesielt fokus på å etterleve 

bestandsmålene og bruk av SNO til dette, og bedre organisering og 

målretting av konfliktdempende tiltak.

3. Vurdere å flytte forvaltningsansvaret for rovvilt fra KLD til LMD.

Behandles i Stortinget 15. februar.
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Interpellasjon 

Interpellasjon nr. 50 (2020-2021) fra Emilie Enger Mehl (Sp):

"I lys av [Høyesteretts]dommen – hvordan vil regjeringen 

redusere ulvebestanden og sørge for at Stortingets vilje følges?"

Behandlet 4. mai 2021
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Spørsmål til skriftlig besvarelse

Statsråden har i løpet av det siste året besvart 31 spørsmål 

- FKT-midler til kadaverhunder

- Flytting av Deisjø-paret 

- Kostnader helikopterbruk og felling 

- Veterinærbistand ved ekstraordinære uttak

- Bjørn i Løten/Stange

- Bjørn i Steinkjer

- Bjørn i Bardu

- Skadesituasjon i Snåsa

- Felling av ulv og styre ned mot bestandsmålet

- Reduksjon av ulvebestanden

- Bestandsmålet for jerv og mer moderne 

jaktmetoder

- Økte rammer til konfliktdempende tiltak

- Felling utelukkende basert på bestandsmålene

- Lisensfelling i ulvesonen 



Ny politisk ledelse

Statsråd 

Espen Barth Eide (Ap)

Statssekretær 

Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap)

Politisk rådgiver

Maria Varteressian (Ap)
Statssekretær

Aleksander Øren Heen (Sp) 

Christian Anton Smedshaug (Sp)

Vikar for Heen fra 03.01-15.04. 

Sigrid Hagerup Melhuus (Ap)

Vikar for Syrstad



Ny politisk plattform - Hurdalsplattformen



Ny politisk plattform - Hurdalsplattformen



Rettsprosess om felling i ulvesona i 2020

KLDs vedtak om felling av Letjenna-reviret vinteren 2020 kjent 

ugyldig av Oslo tingrett

Dommen er anket og derfor ikke rettskraftig

Ankesak i Borgarting lagmannsrett i juni

Foto. Erling Maartman



Rettsprosess om felling i ulvesona i 2022

Foto. Erling Maartman

KLDs klageavgjørelse 22. desember: Felling av ett helnorsk 

revir, gjenværende ulv i ett helnorsk revir, og to grenserevir

Sak om midlertidig forføyning



Gjennomgang og modernisering av viltloven

Samarbeid mellom LMD og KLD 

Miljødirektoratet deltar i prosjektgruppe og 

leverer på utredningsoppdrag 
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Styringsmøte med rovviltnemndene

Ønskelig med ett styringsmøte mellom departementet og 

rovviltnemndene hvert år

Planlegger nytt styringsmøte 22. februar 2022



Takk for 

oppmerksomheten!
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