Høring rovviltforvaltning

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen, som består av kommunene Holtålen, Røros, Os,
Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen samt Hedmark fylkeskommune og Trøndelag
fylkeskommune (observatør) gjorde følgende vedtak 16. september:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter de fleste forslagene til endringer i
naturmangfoldsloven og forskrifter med de forutsetninger som framgår av
saksutredningen.
Dette gjelder ikke forslagene om rovviltklagenemd og forvaltningsregioner, slik de er
beskrevet.
De nye fylkestingene bør få uttale seg før det tas endelig stilling til forvaltningsregioner.
Innlandet kan utgjøre en region.
Høringsuttalelsen sendes Klima- og Miljødepartementet og Innlandet og Trøndelag
fylkeskommuner.
Saksutredningen som lå til grunn for vedtaket var følgende:
SAKSUTREDNING AU-MØTE 16.09.2019
Sak 38/2019: Endringer i rovviltforvaltningen - høringsuttalelse
Saksbehandler: Rune Jørgensen

Klima - og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i naturmangfoldsloven og
forskrifter som omfatter rovviltforvaltningen.
Det foreslås endringer i nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven § 17 og ny § 26 b om
rovviltklagenemnd. Det foreslås videre endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om antall
forvaltningsregioner for rovvilt, § § 4 og 6 om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers
av flere rovviltregioner, § 6 om Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale
forvaltnings-planer for rovvilt, og § 18 om kommunenes adgang til å klage på rovviltnemndenes
vedtak om felling av rovvilt. Det forslås også endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og
fangst §§ 29 a og 34 vedrørende fellingsmetoder på jerv.
Alle dokumenter i høringen finnes her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/endringer-rovviltforvaltningen/id2653571/
Regionrådgiver velger i denne saken å oppsummere de viktigste synspunktene på
endringsforslagene uten å argumentere detaljert for dette, siden spørsmålene er grundig belyst i
høringsuttalelser for eksempel fra Utmarkskommunenes Sammenslutning med flere.

- Forslaget om endringer i naturmangfoldloven § 17 annet ledd annet punktum for å bringe
ordlyden i bestemmelsen i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser, og for å sørge for at
ordlyden gir best mulig uttrykk for hva som er rettstilstanden, støttes. Det forutsettes at
nødvergeretten ikke innskrenkes. Det er viktig med en todelt målsetting og soneinndelinger, at
folk og lokalsamfunn opplever at de kan forsvare seg og sine dyr dersom det oppstår situasjoner
med rovvilt der slikt forsvar er nødvendig.

- Forslaget om opprettelsen av en uavhengig rovviltklagenemnd, som skal behandle klager over
vedtak om kvoter for jakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt, vedtak om skadefelling av
enkeltdyr av rovvilt, jf. forslaget om ny § 26 b i naturmangfoldloven, støttes ikke. Det er av
avgjørende betydning for rovviltforvaltningens og rovviltpolitikkens legitimitet at statsråden kan
gjøres ansvarlig på parlamentarisk grunnlag for å iverksette og gjennomføre den vedtatte
politikken. Opprettelsen av en slik nemd vil oppfattes som ansvarsfraskrivelse i flere lokalsamfunn
som er berørt.

- Når det gjelder klager over vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak
etter rovviltforvaltningens tilskuddsordninger, kan slike klager behandles i en slik nemd. Det er
viktig at nemda i tilfelle også har husdyrfaglig kompetanse.

- Forslaget om endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om færre og nye forvaltningsregioner for
rovvilt støttes ikke. De sittende rovviltnemndenes funksjonstid bør forlenges inntil de nye
fylkestingene selv får uttalt seg om hvordan forvaltningsregioninndelingen bør være. Det kan da
være aktuelt at for eksempel det nye fylket Innlandet utgjør en region.

- orslaget om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av rovviltregioner, slik disse
fremgår av de foreslåtte endringene i rovviltforskriften §§ 4 og 6, er for alt dårlig utredet.
Konsekvensene for den praktiske forvaltningen må klargjøres før det tas stilling til dette.

- Forslaget til endringer i rovviltforskriften § 6 som medfører at Landbruksdirektoratet får rett til å
uttale seg til de regionale forvaltningsplanene i tillegg til Klima- og miljøverndepartementet før
disse vedtas av rovviltnemndene, støttes. Det må dessuten til en langt bedre samordning av
statlige organer for at utøvende beitebrukere ikke skal komme i skvis mellom ulike statlige
interesser. Dette gjelder også i forhold til politi og påtalemyndigheters håndtering av saker i
forhold nødvergeretten og andre bestemmelser. Forslaget om endringer i rovviltforskriften § 18,
slik at kommunens klagerett på enkeltvedtak som er fattet i medhold av forskriften klargjøres,
støttes også.

-Forslagene til endringer i fellingsmetoder for jerv i forskrift om utøvelse av jakt, felling, fangst §§
29 a og 34, støttes. Denne lisensjakta må effektiviseres, og det bør gis adgang til bruk av lys med
åtejakt og den bør starte samtidig med reinsjakta.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter de fleste forslagene til endringer i
naturmangfoldsloven og forskrifter.
Dette gjelder ikke forslagene om rovviltklagenemd og forvaltningsregioner, slik de er
beskrevet.
Det vises forøvrig til saksutredningen.

Høringsuttalelsen sendes Klima- og Miljødepartementet og Innlandet og Trøndelag
fylkeskommuner.

