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Miljøverndepartementet
Stortingsrepresentantene fra Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark

SNØSCOOTERLØYOPER

Kommunene i Finnmark må gis en reell anledning til å revidere sitt
snøscooterløypenett.
Vest- Finnmark Regionråd krever at kommunene i Finnmark må få anledning til å knytte
sammen sine snøscooterløyper uten at det samtidig skal pålegges å kutte sine
eksisterende løyper.

I dag avslår fylkesmannen i Finnmark konsekvent alle kommunestyrevedtak om
sammenslåringer av scooterløyper hvis det da ikke kuttes tilsvarende kilometer i
eksisterende løypenett. Dette er neppe hjemlet i motorferdselsloven eller i andre
forskrifter. For kommunene og lokaldemokratiet oppleves dette som et kraftig
overtramp. Lokale politikere har fått tillit fra befolkningen og myndighet til å fatte
beslutninger som berører folks liv og helse, men fylkesmannen tillater ikke
lokaldemokratiet å foreta fornuftige justeringer av løypenettet.
Dette gå ut over både lokal og regionaldemokratiet. Vil bemerke at i gjeldende fylkesplan
står følgende: "fylkesmannen forventer at kommunene skal kunne knytte
snøscooterløyper over kommunegrensene."

Praksisen fra fylkesmannen innebærer at sammenkabling av løypenett over
kommunegrenser og landegrenser blir svært vanskelig å realisere. Disse løypene er
viktig i mange kommuner for å utvikle gode reiselivsprodukter om vinteren.
Et samarbeidsprosjekt over landegrensen mellom Inari og Nesseby kommune må
sannsynligvis skrinlegges, fordi fylkesmannen ikke vil tillate sammenkobling mellom
Tana og Nesseby uten at disse kommuner kutter tilsvarende antall kilometer løyper
andre steder.

Kvalsund kommune kjører et prosjekt i samarbeid med Hammerfest kommune og Turi
Prosjekter som har navnet Skaidi 2020. Dette prosjektet har avdekket et behov for
sammenknytning til nabokommuner i forbindelse med reiselivssatsing som for
eksempel vinterturisme. En tenkt utvikling på dette område kan stanse opp på grunn av
dagens satsing.
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Det er ganske så spesielt at myndighetene på denne måten setter behovene til
lokalbefolkningen opp mot behovene som reiselivsnæringa har. Hvordan kan dette sees
i sammenheng med sentrale politiske signaler, spesielt når det blir sagt at man lemper
på restriksjonene for reiselivsnæringa i motorferdselsloven.
For øvrig er det positivt at mange kommuner planlegger å merke eksisterende løyper på
en bedre måte.

9690 Havøysund, 14. mars 2012

Ragnar Olsen /s
Leder
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Kopi: Kommunene i Finnmark

Arvid Mathisen
Daglig leder
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Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Porsanger i utvikling KF 
v/daglig leder Frank Seppola
Rådhuset
9712  LAKSELV

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/1926-8/233 2011/2904 Ida Martine S. Nilsen, tlf.: 464 00 279 12.04.2012

Bekreftelse fra Tana kommune

Tana kommune bekrefter deltakelse i prosjektet Arctic Trail III og forplikter seg til å finansiere 
Tana kommunes andel av prosjektkostnadene i perioden 2012 – 2014 slik:
2012:     kr. 8.138,-
2013:     kr. 21.864,-
2014:     kr. 7.128,-
Sum:      kr. 37.130. 

Med hilsen

Frank Martin Ingilæ
Ordfører

Kopi: Økonomiavdelingen, her.



Porsanger i utvikling KF

Tana Kommune / Deanu gielda
Rådhusveien 3
9845 Tana

Vår ref

2011/1926-8/233

Med hilsen
Porsanger i ulfrJding KF

Frank Seppola
Daglig leder

Deres ref:
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Arctic Trail III - søknad fra interreg IVA Nord-programmet

Saksbehandler Dato
Frank Seppola 13.03.2012
78460489
frank.seppolagporsanger.kommune.no

Vedlagt følger søknad om tilskudd fra Interreg IVA Nord-programmet vedrørende prosjektet
"Arctic Trail III" i kommunene Sør-Varanger, Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana og
Porsanger.

Vi må ha en skriftlig bekreftelse fra hvert enkelt kommunestyre så snart som mulig på at den
enkelte kommune står inne for kostnadene i prosjektet.

Ta gjerne kontakt med undertegnede om det er behov for mer informasjon om prosjektet.

Vedlegg
1 Søknad om Interreg IVA Nord-programmet til prosjekt Arctic Trail III

Postadresse Besoksadresse Telefon Bank
Rådhuset 78460000 7594.05.00117
9712 Lakselv  Telefaks Org.nr
E-post:  ostmottak orsan er.kommune.no www. orsan er.kommune.no 78460001 959 411 735



SØKNAD OM INTERREG IVA NORD-PROGRAMMET TIL PROSJEKTET
ARCTIC TRAIL III

Kort beskrivelse

Hovedmålet med prosjektet er å promotere vinterturisme på Nordkalotten ved å utvikle

grensekryssende snøskuterløyper, relaterte produkter og en felles markedsføring av disse.

Kontaktopplysninger

Prosjektbeskrivelse
Hovedmålet med prosjektet er å promotere vinterturisme på Nordkalotten ved å utvikle

grensekryssende snøskuterløyper, relaterte produkter og en felles markedsføring av disse.

Gjennom å forbedre infrastrukturen rundt grenseoverskridende snøskutertrafikk ved hjelp av mindre

investeringer få til en felles merking og skilting av løypenettet og sørge for at løypene holder samme

standard. Prosjektet skal få gjennomført tre-fire pilotløyper mellom Norge og Finland.

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn

Det første Arctic Trail prosjekt:" Utvikling av snøscooter-basert vinterturisme" ble gjennomført på

slutten av 1990-tallet. Det skapte grunnlaget for et nettverk av samarbeid og snøskuterøyper for

snøskuterturisme på Nordkalotten og prosjektet ga også et felles navn "Arctic Trail" for

markedsføring. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Interreg Il-programmet.



På begynnelsen av 2000-tallet fikk en i gang et samarbeid i prosjektet Arctic Trail Il. Dette var et

omfattende prosjekt som involverte en rekke kommuner. Finansieringen kom fra INTERREG IIIA-

programmet. Prosjektet fokuserte på markedsføring av nettverket av tidligere opprettede

skuterløyper. Det ble utviklet grenseoverskridende snøskuterkjøringsprodukter.

Begge prosjektene var vellykkede og økte snøskuterturismens popularitet.

I 2012, syv år etter utløpet av det siste prosjektet, kan det sies at snøskuterturismen i våre områder

har hatt en nedgang, som også andre former for turisme har hatt.

Spesielt problematisk for utvikling av grenseoverskridende snøskuterturisme er mangelfull merking

av løypenettet i Norge. Et annet hinder er fragmenterte nettverk av skuterløyper i Norge, noe som

ofte ender med at en må ta skuteren over på en henger mellom løypene, noe som reduserer

attraktiviteten av produktene og øker kostnadene. I tillegg gir ikke eksisterende løypetraseer

nødvendigvis tilgang til grunnleggende servicetilbud til turister som for eksempel bensinstasjoner

eller restauranter.

Finlands og Norges reiselivsprodukter innen snøskuterturisme har gode forutsetninger for å lykkes.

Turister i Finland er spesielt interessert i tjenester og løyper av god kvalitet. Ishavet lokker turistene

til Norge.

Prosjektmål

Hovedmålet med prosjektet er å promotere vinterturisme på Nordkalotten ved å utvikle

grensekryssende snøskuterløyper, relaterte produkter og en felles markedsføring av disse.

Forankring

Prosjektet er forankret i de deltagende kommuners planer for oppgradering av løypenett og

turistsatsninger. Følgende kommuner har gitt uttrykk for sin deltagelse i prosjektet:

1) Porsanger

2) Sør-Varanger

3) Nesseby

4) Tana

5) Karasjok

6) Kautokeino

Kommunens deltagelse i prosjektet krever en godkjenning i det enkelte kommunsestyre.

Prosjektorganisering

Prosjektet har to arbeidsgrupper: en internasjonal arbeidsgruppe og en felles styringsgruppe.

Oppgaven til arbeidsgruppen er å planlegge tiltak som gjør at en drar nytte av regionens næringsliv.

Styringsgruppen gir retningslinjer for planlegging av tiltak og godkjenner eller avviser forslag fra

arbeidsgruppen. Styringsgruppen godkjenner også modifikasjonsprosjekter/forslag knyttet til

prosjektet og tar seg av kontakter med myndigheter og kommunikasjon.



Arbeidsgruppen består av fire personer fra Finland og fire fra Norge, til sammen åtte personer.

Styringsgruppen består av seks representanter fra regionens kommuner og to representanter fra

næringslivet.

Prosjektet har en prosjektleder, som opererer fra Finland. Prosjektleder er spesialist på

markedsføring. Prosjektleder fungerer som programleder og sekretær i begge arbeidsgrupper.

Norge har en deltidskoordinator som er løypespesialist. Han / hun deltar også i alle møtene i

prosjektets organer.

Prosjektets antatte startdato er 01.01.2012 med sluttdato 30.06.2012. Datoen forskyves utfra hvor

lang tid den enkelte del av forundersøkelsene tar, selv om mye kartlegging er gjennomført gjenstår

noe.

Samarbeidspartnere

Kommunene som deltar i prosjektet delfinansierer merkingen i sine kommuner.

Nærings- og tekniske avdelinger involveres i prosessen fra begynnelse til slutt.

Her må vi komme tilbake med mer informasjon etter hvert som eksterne samarbeidspartnere knytter

seg til prosjektet.

Aktiviteter

Detaljert fremdriftsplan

Fase 1. Organisasjon

Rekruttere en produktmanager, etablere en styringsgruppe og fremme/utvikle samarbeid med

selskaper.

Fase 2.

Kompilere en plan for pilotløyper og nødvendige investeringer, kjøpe inn arctictrail skilt, merke

pilotløyper og andre grenseoverskridende snøkuterdestinasjoner. Følgende pilotløyper har blitt

foreslått:

A. Karigasniemi-Karasjok-Porsanger-Ishavet

B. Utsjoki-Tana-Nesseby-Ishavet

C. Enontekib-Kautokeino-Alta/Karasjok

D. Nellim-Pasvik-Kirkenes-Neiden

Undersøke mulighetene for en løype fra Muotkavaara til Norge. Dette er for øyeblikket ikke en

offisiell løype, en slik løype vil øke trafikken til Nellim / Paatsjokidalen og Kirkenes. Det er nødvendig

å sikre at en kontinuerlig forbindelse til eksisterende løyper kan iverksettes. Dette ville skape en

rundløype. Utfordringen her er at det ikke er tollstasjon på norsk side. Tollstasjonen kan ta seg av toll

på finsk side, men dette er ikke mulig i Norge.



Fase 3.

Lage produkter basert på de ferdige løypene sammen med bedrifter og safaritilbydere langs disse.

Lage en markedsføringsstrategi. Utarbeide og oppdatere markedsmateriell. Inviter pressen og

reisearrangørene til å bli kjent med produktene, og i tillegg delta på reiselivsmesser.

Fase 4.

Presentere resultatene, kompilere og godkjenne en endelig rapport.

Avslutte prosjektet.

Målgrupper

Nasjonale og internasjonale selskaper som arbeider innen reiseliv og reiselivsbaserte firmaer langs

grensen (hoteller/overnattingsteder og aktivitetstilbydere). Lokalbefolkningen i kommunene i nord.

Resultat

Forventede resultater

Snøskuterløyper ruter med felles standard og skilting. Seks nye grenseoverskridende produkter. Seks

pressebesøk og seks besøk i regionen og på messer for å promotere løypene og deres felles

opplevelser/produkter.

Det endelige resultatet skal være en 10 % økning i snøskuterbasert reiseliv i kommunene som er

involvert i Lappland og en 25 % økning i kommunene i Nord-Norge.

Effekter

Snøskuterturisme i Finland og Norge skal bringes opp på samme nivå som turismen mellom Finland

og Sverige. Nye løyper og produkter vil gagne regionens reiselivsselskaper.



Tids- og kostnadsplan
Tidsplan

Startdato:01.01.2012

Sluttdato: 30.06.2014

Aktivitet

Fase I: Organisering

1.1.2012

30.03.2012

Fase II: Utvikling av pilotløyper og merking av disse

1.4.2012

30.9.2013

Fase III: Produktutvikling og markedsføring

1.6.2012

30.4.2014

Fase IV: Avslutning av prosjektet

1.5.2014

30.6.2014

Eksterne tjenester

Investeringer

Lokalkostnader

Reiser og losji

Øvrige kostnader

2012

259 787

445 350

7 422

50 101

29 690

1

2013

541 842

855 625

14 845

74 225

51 957

152 903

445 350

7 422

50 101

29 690

201 2016

954 532

2 746 325

29 689

174 427

111 337

SUM 4  016 310



Guovdageaidnu - Kautokein, Porsanger, Karasjohka - Karasjok, Deatnu - Tana, Unjarga - Nesseby, Sør-

Varanger

Filstørrelse



FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Landbruksavdelingen Eanandoalloossodat

Deanu gieldafTana kommune

Rådhusv. 3
9845 Tana

Deres ref Deres dato
09.03.2012

Saksbehandler/direkte telefon: Helge Molvig - 78 95 05 82

Vår ref
Sak 2012/1400
Ark 512.1

Svar på søknad om tilskudd til siktryddingsplan

Vi viser til vedtatt siktryddingsplan i Tana kommune og søknad om midler.

Vår dato
19.04.2012

(

Planen som kommunen har laget gir et godt utgangspunkt for kommende siktrydding i Tana.
Det søkes om et betydelig beløp, kr 400 000,- fra oss over en to-årsperiode, og vi har ikke
mulighet til å bidra med så mye midler i én enkelt kommune.

Fylkesmannen har de siste åra gitt midler til et samarbeidsprosjekt for utsiktsrydding i regi av
skogbrukssjefen i Finnmark. Prosjektet har søkt midler og utført rydding langs veg i en rekke
finnmarkskommuner, blant annet i Tana. Vi vil fortsatt gi midler gjennom denne kanalen, i og
med at det er et samarbeid mellom flere kommuner og etater, som har vist seg å gi gode
resultater.

Det er flere sammenfallende mål mellom utsiktsrydding og siktrydding selv om det første har
fokus på bedre utsikt, og det siste har økt trafikksikkerhet som mål. Når det gjelder Tana så
ser vi positivt på det initiativet som er tatt med siktryddingsplanen, og det at kommunen selv
legger midler i dette. Vi vil derfor bidra til at evt. kommende aktivitet i regi av utsiktsrydding i
Tana, samordnes med de prioriterte strekningene i sitkryddingsplanen.

Med hilsen

Torhild Gjølme Helge Molvig
landbruksdirektør Fylkesskogmester

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi: Skogbrukssjefen i Finnmark, Pb. 1403, 9506 Alta

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 05 78 postmottak@fmkno www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ



Fyikesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Heidl Marie Gabler

Adresseliste

Protokoll fra møte i rOvviltnemnda 15 og 16 mars

Rovviltnemnda i region 8 hadde møte i Tromsø den 15 og 16 mars 2012. Sekretariatet ved
Fylkesmannen i Troms sender her protokoll fra møtet.

På møtet ble Willy ørnebakk (Sametinget) gjenvalgt som leder og Fred Johnsen (Finnmark
fylkeskommune) ble valgt som nestleder. Rovviltnemnda behandlet fordeling av
forebyggende ogkonfliktdempende midler til fylkene for 2012 og utarbeidet høringsuttalelse
til endringer i rovviltforskriften som er på høring.

Vedtakene kan påklages til Miljøvemdepartementet innen tre uker fra mottakelse av dette
brev jamfør forvaltningsloven kap. VI §§ 28 og 29. Klagen skal behandles av
Miljøverndepartementet, men sendes til Rovviltnemnda i region 8, Fylkesmannen i Troms
postboks 61053 9291 Tromsø.

Cathrine H
miljøvemdirektør

Vedlegg:

Protokoll fra møtet 15 og 15 mars
-

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 22 31 22.03.2012 2012/491 - 25 433.52

Deres dato  Deres ref.

; TTATr

30 MAR2012

fi :eXe(i1(Ce-4. C«-/./
Heidi-Marie Gabler
fagansvarlig

Pylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms



Adresseliste:
Kommunene i Troms
Statens Naturoppsyn, pb 3672, 9278 Tromsø
Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss
NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø
Troms Reindriftssamers ffikeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll
Troms Sau og Geit, v/Karl Idar Berg, 9146 Olderdalen
Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad
Troms Bonde- og Småbrukarlag v/Tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes
Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø
NJFF Troms, 9470 Gratangen
Fylkesmannen i Troms, landbruhavdelingen, her
Kommunene i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø
Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Labelv
ReindriftsfOrvaltningen i Vest-Finnmark, Avifiluodda, 9520 Kautokeino
Reindriftsforvaltningen i øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok
Varanger reinsamelag v/Jan Iver Smuk boks 59, 9820 Varangerbotn
Polmak flyttsamelag v/Stig Rune Smuk, 9845 Tana
Karasjok flyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok
Kautokeino flyttsamelag v/Nils Mathis M Sara, bob 334, 9521 Kautokeino
Fellesaksjonen for ulv, Sollitangen, 2476 Atna
Finnmark Sau og geit v/Roy Mikkola, 9930 Neiden
Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta
Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/Arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta
Naturvernforbundet i Finnmark v/Vigdis Siri, Bergeby,9840 Varangrbotn
NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes
Einar Johansen, Ivarjok 9845 Tana
Heidi-Marie Gabler,her,
Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, sendes per e-post
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ROVVILTNEMNDA I REGION 8
Troms og Finnmark

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 8 den
15 og 16.03.2012

Dato: 15. og 16. mars 2012
Sted: Fylkeshuset i Tromsø
Møtetid: 15. mars: kl. 09.00-12.30, 16.mars: 13.00 -15.00

Tilstede:
Rovviltnemnda:
Willy Ørnebakk (leder)
Odd Iver Sara
Sigrun Hestdal
Fred Johnsen
John Karlsen (kun fredag)

Andre:  
Erlend Winje fra prosjektet "leve i naturen" deltok 15.mars

Møtet:  
Møtetid: 15. mars: kl. 09.00-12.30, 16.mars: 13.00 -15.00
Total møtetid: 5,5 t, avtalt forberedelse til møte: 5,5 t

Sak 8/12 Konstituering av ny nemnd og valg av leder

Willy Ørnebakk ble foreslått gjenvalgt som leder og Fred Johnsen ble foreslått valgt til
nestleder.

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 8
cio Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Leder for rovviltnemnda:
Willy Ørnebakk
91 174752
Willy.ornebakk@gmail.com

Utvida sekretariat:
Andreas Vikan Røsæg, FM Troms, miljøvernavd.
Oddny Marie Asbøl, FM Troms, landbruk
Gøril Einarsen, FM Troms miljøvern
Elle Risten Wigelius, FM Finnmark, miljø
Hans Magnus Sætra, FM Finnmark, landbruk
Gunnhild Breidalen, Mattilsynet
Morten Utsi, Reindriftsforvaltningen Vest Finnmark
Gunn Anita Sara, Reindriftsforvaltningen Øst
Finnmark
Anders Bals, Reindriftsforvaltningen i Troms

Heidi-Marie Gabler, FM i Troms, miljøvern (ref)

Saksbehandler:
Heidi-Marie Gabler
776 42231
hmg@fmtr.no  



Sak 9/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Side 2 av 24

Behandling:
Fred Johnsen ønsket at det ble gitt informasjon om prosjektet "Leve i naturen" under møtet.
Innstilling til vedtak ble ellers enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 15.mars 2 012

Sak 10/12 Orienteringssaker
• Nemndas møter med organisasjoner, lag, foreninger evt. andre siden 30.01. 2012.
• Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark
• Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms
• Kort orientering fra Reindriftsforvaltningen
• Kort orientering fra Mattilsynet

Nemndsleder har stort trykk på oppfølging av rovviltforliket og har fått fiere reaksjoner på
forslaget til endring i A området for bjørn som ble vedtatt på forrige møte i nemnda. Leder har
deltatt på Arena Rovvilt møter. Tre møter er holdt med godt oppmøte og mye positiv omtale
av prosjektet og uttrykt ønske om at prosjektet "Leve i naturen" bør fortsette. Folk på
Nordlandsiden av fylkesgrensen i sør ønsker samarbeid.

F Ikesmannen i Finnmark o Troms:
Det er gitt avslag på søknad om skadefelling av jerv i Finnmark og gaupe i Troms. Det er
holdt vellykket seminar for reindriften i Finnmark. I troms er det holdt tre "Arena rovvilt"
møter med godt oppmøte. Brev til kommunene med info om godtgjøring til skadefellingslag
er sendt ut fra begge fylkesmennene i tråd med nemndas vedtak på forrige møte. Nemnda ble
oppdatert på status for uttak lisensfelling/kvotejakt til nå.

Reindriftsforvaltnin en:
Melder om nedgang i reintafi for Troms som nå ligger under vedtatt reintall. Fortsatt høye
reintall i Finnmark, langt over vedtatt reintall. Gode beiteforhold. Mye tap på Tjeldøya. Sak
på gang om reinbeiting på Lenvikha1vøya.

Mattilsynet:  
Det har vært kontaktmøter med begge Fylkesmennene og mellom Mattilsynet og
Fylkesmannen i Troms på overordnet nivå. Nye interne retningslinjer for tilsyn. Nye brev er
sendt ut til de som fikk varsel om beitenekt med informasjon om at beinenekt ikke blir
iverksatt foreløpig og avventes til man ser effektene av rovviltforliket.



Sak 11/12 Referatsaker

Behandling:
Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda tar utsendte referatsaker i perioden 30.01.2012 — 15. 03.2012 til orientering.'

Type Innhold
Protokoll fra møte i Rovviltnemnda 30.01.2012
Kopi av brev til Mattilsynet om Rovviltforliket
og oppfølging av saker som gjelder
d revelferd for husd r å beite
Oppnevning av medlemmer til Rovviltnemnda
i forvaltningsregion 8 etter kommunestyre og

Ikestin sval et 2011
Invitasjon til møte for nemndsledere
Korrigering av møtetidspunkt
Invitasjon til sametingets rovviltseminar
Uttalelse til ny forvaltningsgrense for bjørn

Behandling: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak:

Avs/Mot

adressellste

Landbruks og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet

Sametinget

Målselv bondelag

Sak 12/12 Forebyggende og konfliktdempende tiltak 2012
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Antall ynglinger avjerv, familiegrupper gaupe, bjørn og beitedyr beskriver behovet for
forebyggende og konfliktdempende tiltak i hvert Hver parameter er tildelt lik vekt.

Dok.dato

20.02.2012

10.02.2012

28.02.2012

29.02.2012

01.03.2012

01.03.2012

08.03.2012

Rovviltnemnda i region 8 foretar en fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende
tiltak mellom Fylkesmennene basert på fordelingsnøkkel vedtatt i Rovviltnemnda marS 2011, i
henhold til foreløpig melding om tildelingfra Direktoratet for naturforvaltning datert 1.mars,
samt retningslinjer i Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 datert 21.09.2007.

Felles prosjekter og felles utgifter, som totalt utgjør kroner 3 420 000: "Leve i naturen"
(I 570 000), forvaltningsplanarbeid( 150 000), møte — og reiseutgifter for rovviltnemnda
(200 000), samt NINA prosjektene "Økologien bak gaupe og jervens predasjon på
tamrein" (1 000 000), og "Reindrift og Rovvilt (500 000)" trekkes fra tildelt sum før fordeling



• Fylkesmennenes skisserte rammer/fordeling tilsluttes, og nemnda presiserer at det skal settes
av tilstrekkelig med midler slik at fellingsoppdrag kan løses gjennom hele sesongen.

Med utgangspunkt i planleggingsrammen på 14.500.000,- for FKT-tilskudd til rovviltregion 8
for 2012 tildeles

Fylkesmannen i Finnmark kr. 6 596 800,-
Fylkesmannen i Troms kr.  7 903 200,-

Innenfor disse rammene skal hver av .5lkesmennene justere forslaget til budsjett, vedlagt i
saks,fremstillingen, og sette av kr. 250.000,- til sluttføring av prosjektet "Leve i naturen" og
videreføring av tiltakfra prosjektet ut året etter at prosjektet avsluttes i oktober. Det skal også
settes av tilstrekkelige midler til fellingsvedtak

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 foretar en fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende
tiltak mellom Fylkesmennene basert på fordelingsnøkkel vedtatt i Rovviltnemnda mars 2011, i
henhold til foreløpig melding om tildeling fra Direktoratet for naturforvaltning datert 1.mars,
samt retningslinjer i Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 datert 21.09.2007.

Antall ynglinger av, jerv, familiegrupper gaupe, bjørnog beitedyr beskriver behovet for
forebyggende og konfliktdempende tiltak i hvert ftlke. Hver parameter er tildelt lik vekt.
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Felles prosjekter og felles utgifter som "Leve i naturen", forvaltningsplanarbeid, møte — og
reiseutgifter for rovviltnemnda, samt NINA prosjektene "Økologien bak gaupe og jervens
predasjon på tamrein", og "Reindrift og Rovvilt" trekkes .fra tildelt sum før fordeling.

Fylkesmennenes skisserte rammer/fordeling tilsluttes, og nemnda presiserer at det skal settes
av tilstrekkelig med midler slik at fellingsoppdrag kan løses gjennom hele sesongen.

SaksfremstiHing:

Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn:
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov om forvaltring av naturens mangfold av 01.07.2009
- Lov av 29.05.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt.
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.09.07.
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Bakgrunn
Vi viser til e-post (kommer brev) fta Direktoratet for naturforvaltning om økonomiske
planleggingsrammer for rovviltnenmdene datert 1.mars 2012. Den enkelte rovviltnemnd ska1
med utgangspunkt i planleggingsrammen gitt av Direktoratet for naturforvaltning fordele
midler til ulike tiltakstyper, og i region  8  fordele mellom Fylkesmannen i Finnmark og
Fylkesmannen i Troms.

Tildeling, budsjett og kostnad 2011
I 2011 ble region 8 tildelt 15 millioner til forebyggende og konfliktdempende tiltak, og
630 000 til drift av nemnda. Rovviltnemnda i region 8 vedtok på møte den 31.3.2011 å
fordele midler mellom Fylkesmetmene, total 4 578 000 kroner til Finnmark og 10 422 000
kroner til Troms (inkludert 4 100 000 i fellesprosjekter). I tillegg gikk det 630 000 kroner til
Troms for drift av nemnda (lønn og reise sekretariat, samt lønn og møtegodtgjørelse
Rovviltnemnd).



Fylkesmennene rapporterte hver for seg til Direktoratet for naturforvaltning innen 15. januar
2012. Her følger rapporteringen fra Fylkesmennene:

'

Generelle kommentarer til anvendelsen av midlene
Av det tildelte beløpet ble det igjen 54 288,- kroner.
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:  23.712_



Kommentarer til de ulike typene tiltak

Rein  — rovvilt
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Store deler av midlene som er avsatt til reindriften går til ekstra vakthold i kalvingsperioden,
fordi en betydelig andel av tapet til rovvilt skjer i denne perioden. Effekten av tiltaket er
varierende ut i fra driftsmønster, områdebruk, terreng, dyrenes tamhetsgrad og intensiteten i
vaktholdet. Dokumentasjonsgraden på rovvilttap er generelt veldig lav i kalvingsperioden, og
ekstra vakthold kan være med på å øke denne noe.

Fylkesmannen har også innvilget en del midler til forsterket vakthold i andre deler av året
også, når det har oppstått akutte skadesituasjoner. Disse går inn under tiltaket  Andre tiltak som
faller inn under formålet med ordningen.

Kalving på inngj erdet område kan kun benyttes av mindre flokker, men rapporteres å ha en
effekt der hvor de midlertidige gjerdene blir satt opp på en hensiktsmessig måte i terrenget.
For å få best mulig effekt er det i de fleste tilfellene nødvendig med ekstra vakthold i og rundt
gjerdene.

Av andre tiltak innen reindriften det ble innvilget støtte til i 2011, var et prosjekt i
reinbeitedistrikt 16. Målet med prosjektet var å iverksette tiltak som gjør at reineiere selv skal
engasj ere seg mer aktivt i arbeide med forebyggende tiltak mot rovvilttap innenfor distriktet
reinbeiteområder. Det er satt i gang en prosjektgruppe som skal jobbe for at alle distriktets
medlemmer skal få økt kunnskap om rovvilt, jakt av rovvilt og tapsforebyggende tiltak.

Husdyr - rovvilt

Fylkesmannen ga i 2011 tilsagn om tidlig nedsanking kun til de besetninger som ligger i
forvaltningsområdet A — for gaupe og til Neiden beitelag som i årevis har hatt store tap til
bjøm gjennom hele beitesesongen. I tillegg ble det innvilget midler til akutt tidlig nedsanking
av sau på vest siden av Tanaelven etter at det ble oppdaget bjørn i beite. Tidlig nedsanking av
sau er et tiltak som med stor sannsynlighet gir en tapsforebyggende effekt uansett hvilket
område det ligger

Det ble gitt støtte til både planlagt og akutt (dvs, ikke planlagt) ekstraordinært tilsyn med
kadaverhund i flere beiteområder. Størstedelen av disse mid.lene gildc til områder som har hatt
bjømeskader i flere år(Neiden og Tana). Fylkesmannen setter som krav at det skal være
kadaversøkshund med på ekstraordinært tilsyn.

I Neiden og Tana ble tap til bjørn raskt oppdaget av tilsynet. SNO kunne da komme til
skadestedet etter kort tid og fastslå tapsårsak, slik at Fylkesmannen hadde grunnlag for et
hastevedtak om skadefelling.

Selv med rask saksbehandling av skadefellingsvedtak, ble det ikke en vellykket felling av
skadeindividet i Neiden. Dette førte til store tap av sau i 2011. I Tana ble det felt 1 bjørn på
lisensjakt i september etter at det ble oppdaget ferske sauekadaver med tydelige skader etter
bj ørn.



Konfliktdempende tiltak
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I beiteområder med store tap til bjøTn tidligere sesonger, ble det gitt støtte til radiobjeller i
kombinasjon med kadaverhund. Dette resulterte i bedre oversikt over tapssituasjonen i
beiteområdet, høyere dokumentasjonsgad, rask og målrettet utrykning ved bjellea1ann og
lavere konfliktnivå.

Andre større tiltak innen sauedriften inkluderer først og fremst flytting til øybeite i Vest —
Finnmark, kursing i kadaversøk med hund, innkjøp av radiobj eller og mobile rovviltsikre
strømgjerder, og et radiobj elle- prosjekt i fylket. Erfaringene med radiobjelleteknologien på
sau er god og er noe vi kommer til å satse på videre.

Både innenfor rein- og sauenæringen oppstår det akutte tapssituasjoner gjennom sesongen.
For å redusere ytterligere tap raskest mulig, treffer Fylkesmannen gjennom hele året
hastevedtak med tildeling av forebyggende midler til beite1ag, siidaer og reinbeitedistrikter.
Midlene går i hovedsak til forsterket tilsyn i en kortere periode i spesielt tapsutsatte områder.

Det største fokuset har vært På Pasvik, hvor mennesker lever tett inn til områder med bjørn.
For å forebygge at bjørn tiltrekkes bebyggelse og oppleves som problembjørn, fmansierer
Fylkesmannen hyppigere søppeltømming på sommerstid og levering av døde husdyr på
avfallsmottaket i Kirkenes. Dette for å gjøre det mindre attraktivt for bjørn å oppholde seg
nært bebygde områder.

Det ble i tillegg bevilget akutte midler til innkjøp av rovviltsikkert e-gjerde for sikring av
hundegård i Pasvik, etter gjentatte bjørnebesøk. Denne bjørnen ble siden felt av SNO sitt felt
personell.

Videre ble det gitt akutte midler til krattrydding rundt en gård med hester i Jarfjor. Dette etter
at hestene gjentatte ganger ble skremt av en birme med unger som oppholdt seg i det tette
gjengrodde området rundt gården. Tiltaket hadde meget god effekt. ,

Konfliktdempende tiltak i andre deler av fylket har først og fremst dreid seg om dialogmøter
med reindriften og andre berørte parter.

Andre tiltak
Som et ledd i innsatsen for å øke uttaket av rovvilt gjennom lisensfelling og kvotejakt, er det
arrangert 1 bjørnejaktkurs i Sør — Varanger, 1 gaupejaktkurs i Tana og 1 gaupejaktkurs i
Porsanger, der det også ble felt en gaupe under kurset.
Flere av de som tok bjørnj aktkurs har sener deltatt på jakt etter bjørn.
Det bIe i ti1legg arrangert 1 jervejaktkurs i Nesseby.

Også andre tiltak som skal stimulere til mer effektiv jakt og felling av rovvilt har fått støtte,
blant annet byggingav flyttbare gaupe- og jervejaktbuer og det kommunale fellingslaget i
Sør-Varanger fikk driftsstøtte av Fylkesmannen. Det regionale skadefellingslaget til prosjektet
Leve i Naturen/Eallit Luonddus fikk også støtte til drift av skadefellingslaget. Ikke-



Side 11 av 24

Forebyggende rein
Fylkesmannen har prioritert utvidet tilsyn på rein, og gitt tilskudd til å bygge èn jervebås. Vi
har avslått restutbetaling av tilskudd til en svensk sameby grunnet ulovlig reindrift. Vedtaket
er påklaget og behandlet i DN. DN har ikke funnet grunnlag for å overprøve vedtaket til
Fylkesmannen.

Forebyggende sau
Fylkesmannen har prioritert tidlig nedsanking i områder med store tap til jerv og fast bestand
av jerv og eller med høy forekomst av. jerv. Vi har gitt støtte til både akutt og planlagt tidlig
nedsanking. Vi har prioritert tilsyn med kadaversøk i områder med store tap og som har de
fleste av de store rovviltartene. I tillegg har vi satt flere og strengere vilkår i forbindelse med
tilsagn. Vi har kjøpt inn radiobj eller for restmidler og fordelt til enkeltbesetninger som forsøk.
I tillegg gitt støtte til deler av utgiftene til drift av radiobj eller i Bardu. Vi vil gå bort fra en
ordning der vi handler inn radiobjeller selv ved å etablere en mer hensiktsmessig ordning for
dette i Troms i løpet av 2012. Nytt av året er at vi har hatt beitelagsmøter med beitelag og
kommuner i Troms høsten 2011. Agenda på møtene har vært organisert beitebruk, FKT — tap
til rovvilt og annet, samt hva Leve i naturen kan bidra med. Styreleder og to medlemmer i
hvert beitelag, samt èn representant fra kommunen har vært invitert. Disse møtene var svært
konstruktive og konfliktdempende. Utfordringer og muligheter i beitenæringen ble også
diskutert. Vi håper disse møtene kan lede ut i et beitebruksprosjekt i løpet av 2012.

Forskning og utvikling-FoU
Vi har gitt tilskudd til forskning på kongeørn og rein for å prøve å avdekke tapsårsaker i
kalvingsområder i øydistrikt.

Andre tiltak
Jaktkurs, tilsynskurs, ørneprosjekt, kompetanseheving bjørn, undervisningsopplegg mv ligger
under her. Jaktkurs og veiledet jakt på gaupe, jerv og bjørn er høyt prioritert. Gjennom
tilskudd til NJFF ønsker FM i Troms å øke oppslutningen om jakt på disse artene i
befolkningen, samt i større grad å regulere rovviltbestanden ved ordinær jakt i fylket. I
2011/2012 har vi begynt å se resultater av arbeidet med å få kompetanseheving på rovviltjakt.
NJFF melder at interessen for rovviltjakt har økt og de mener at prosjektene har gitt resultater.



Regional tildeling og fordeling mellom fylkene 2012
Rovviltnemnda i region 8 har fått i oppgave å fordele 14 500 000 millioner til forebyggende
og konfliktdempende tiltak mellom Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms.
Dette er 500 000 mindre enn fioråret. I tillegg er det satt av midler for drift av nemnda.

Tiltak som rovviltnemnda har satt av midler til —Fellesprosjekter
Rovviltnemnda har fra før avsatt 1 570 000 millioner til Leve i naturen. Videre er det satt av
lønnsmidler til rullering av forvaltningsplanen på 150 000 kroner. Behov for midler til reiser,
møte — og hotellutgifter for nernnda er satt til 200 000. I tillegg har vi satt av 1 mill for NINA
prosjektet Gaupe og jerv i nord, samt 500 000 til NINA sitt prosjekt Reindrift og Rovvilt.

Fellesprosjektene utgjør 3.420 mill. Resterende sum på.11 080 000 kroner er fordelt mellom
fylkene basert på vedtatt fordelingsnøkkel under møte i Rovviltnemnda i mars 2011:

Vedtak:
Rovviltnenmda i region 8 foretar en fordeling av midler til forebyggende og
konfliktdempende tiltak mellom Fylkesmennene basert på Fylkesmannen i Troms sitt forslag
til fordelingsnøkkel, i henhold til tildelingsbrev fra Direktoratet for naturforvaltning datert
10.03.2011 og retningslinjer i Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 datert 21.09.2007.

Felles prosjekter og felles utgifter som "Leve i naturen", forvallningsplanarbeid, møte — og
reiseutgifter for rovviltnemnda, samt NINA prosjektene "Økologien bak gaupe og jervens
predasjon på tamrein", og "Reindrift og Rovvilt" trekkes fra tildelt sum før fordeling.
Fylkesmennenes skisserte rammer/fordeling tilsluttes, og nemnda presiserer at det skal settes
av tilstrekkelig med midler slik at fellingsoppdrag kan løses gjennom hele sesongen.

Dette innebærer at antall ynglinger jerv, antall gaupefamilier, antall bjøm og antall beitedyr
beskriver behovet for forebyggende og konfliktdempende tiltak i InsTert fylke. Hver parameter
er tildelt lik vekt. Med tanke på tetthet av rovvilt og antall beitende sau og rein ra rTroms, en
større andel av FKT midlene i 2012. Hvis rovdyrtettheten i fylket går ned vil også fordeling
av midler bli endret. Se tabell 3.
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•
Tabell 3 Fordelin  . mellom Ikene basert å rowilttetthet o antall beited r.

Parameter Finnmark fylke Totalt
region 8

Troms fylke

BESTAND % Antall Antall

Ynglinger jerv 2011 (etter uttak) 20 3 12 80
15

Gaupefamilier 2011 (etter uttak) 52 6 5,5 48
11,5

Antall bjørn 2010 62 34 55 21 38

Antall okkuperte kongeørnterritorier
(gj.snitt) 41 150 365 215 59



Antall beitedyr ( sau + rein)

Prioritering i Finnmark etter fordeling
Finnmark sin prioritering for 2012 blir lagt fram på møtet den 15.mars.
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Ved å bruke vedtatt fordelingsnøkkel skal FylkesmAnnen i Troms i 2012 tildeles 5 983 200 (
54 % av tildelt sum) og Fylkesmannen i Finmnark tildeles 5 096 800 kroner (46 % av tildelt
sum).

Fylkesmannen i Troms saksbehandler den årlige summen til "Leve i naturen" for
prosjektperioden, forvaltningsplanarbeid, møte — og reiseutgifter for rovviltnemnda, og
Fylkesmannen i Finnmark saksbehandler prosj ektene "Økologien bak gaupe og j ervens
predasjon på tanarein", og "Reindrift og Rovvilt og får midlene til disse prosj ektene overført
fra nemnda. Når en legger til felles prosj ekter skal Troms ha 7 903 200 kroner og Finnmark 6
596 800 kroner av de tildelte midlene i 2011.

Prioritering Troms etter fordeling
Fordelingen innad i Troms er baserte på innkonme søknader om tilskudd til forebyggende
tiltak, samt praksis mht fordeling i fylket. Vi prioriterer områder som er rovviltutsatt, har
ynglinger, mye tap og dokumenterte skader. Vi prioriterer beitelagisankelag i stedet for
enkeltbesetninger. Vi gir ikke støtte til enkeltbesetninger mht tidlig nedsanking. Vi har satt av
midler hvis det oppstår akutte situasjoner i løpet av sommeren. For enkelte tiltak som for
eksempel radiobj eller avhenger støtte interesse, rovdyrpress, samarbeid og organisering i
laget. Tilsyn med hund mv. ligger også i vurderingen.

Fra beitelagsmøter til prosjekt Beitebruk i Utmark
Tilbakemeldingene under de regiona1e beitelagsmøtene høsten 2011 tilsier at det er behov for
tiltak i forhold til utnyttelsen av beite i utmark. Organisering og drift av beitelag, tiltak i
beitefelt, forankring av beitebruken i kommunalt planverk er noen av flere viktige områder
det er viktig å ta tak i fremover. Når det gjelder rovviltsiden ser vi at organisert beitebruk
trolig er det beste FKT tiltaket vi har.

Med bakgrunn i møtene ønsker Fylkesmannen i Troms, sammen med samarbeidspartnere, å
gjennomføre et prosjekt hvor målet er å styrke beitebruken gjennom beitebruksplaner som en
del av kommunenes planverk. I dette arbeidet vil vi også utvikle og gjennomføre et
kompetanseprogram rettet mot dyrevelferd, driftsledelse og utnyttelse av utmarka — kvalitet
med mer. I prosjektet inngår også en ny giv for ordningen Organisert beitebruk. Vi har derfor
satt av 250 000 for dette i år. Vi håper nemnda er positive og ser nytten av et slikt prosjekt og
kan være villig til å sette av midler et slikt prosjekt de to neste år. Vi ser for oss 250 000 fra
nemnda i tre år.



Tabell-4. Forslag til fordeling av midler til forebyggende og
konfliktdempende tiltak i Finnmark 2012

.011
Rei

Tapsforeb ende tiltak  -  rein

Tapsforeb ende tiltak - sau
1111=1 Tidli  nedsanking, forhåndssøknader

Radiob'eller/abonnement
Ekstraordinært tils n
Andre tiltak såu (beredskapsareal
etc.
Akutt sau

alain Sum Ta sforeb ende tiltak
Menn  s e Konfliktdempende tiltak

Kadaverhåndterin i Pasvik
Sø elhånterin i Pasvik
Andre tiltak i Pasvik
Konfliktdempende tiltak utenom
Pasvik
Sum konfliktdem ende tiltak
Andre tiltak 22
Stimuleringstiltak, jerve- og

au e'akt-kurs, båser

Utgifter til lokale fellingslag og
fellin sforsøk
Bestandsre istrerin er av rovvilt

111111  Dusør for
rovvil n lin /kon eørnhekkin
FoU - ros'ekter rovvilt

Informasjon, kompetanseheving,
dialo

11.11111  Lokale/kommunale ros'ekter
Sum Andre tiltak

Totalt uten felles prosjekter

n

111Mrffil
11111111111111

000
000
000
000
000

530 000
110 000
250 000

200 000
150 000

1 240 000

20 000

120 000

5 000

65 000
210 000

300 000

1 154 800
30 000

90 000

400 000

135 000

400 000

2 509 800

5 096 800
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Prioritering i Finnmark etter fordeling
Fylkesmannen i Finnmark fordeler forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler
(FKT) innad i fylket etter tidligere praksis, etter innkomne søknader og etter behov for
forebyggende tiltak i forhold til rovviltpress. Hele reinbeitedistrikt, siidaer og beitelag
prioriteres foran enkeltutøvere / besetninger. Områder med kjent rovviltforekomst,
gjentatte historiske tap av beitedyr til rovvilt og dokumentasjon av tap til rovvilt
prioriteres. Det er satt av midler til akutte tiltak i tilfelle det er behov for dette i løpet av
beitesesongen for beitenæringene. Fylkesmannen i Finnmark har også satt av et
betydelig beløp til kommende skadefellinger som skal ha godtgjøring av FKT
midlene. Fylkesmannen i Finnmark kommer også i 2012 til å støtte jaktkurs og andre
tiltak som stimulerer til rovviltjakt. Dette for å stimulere til økt uttak av rovvilt ved
ordinær jakt, slik at bestandene av rovvilt blir regulert ned til bestandsmålene.
Fylkesmannen i Finnmark bruker ikke FKT midler til administrasjon / overhead,
midlene går uavkortet til konkrete tiltak.

Tabell 5. Forslag til fordeling av midler til forebyggende og
konfliktdempende tiltak i Troms 2012

iftå
Tapsforebyggende tiltak — rein

Intensiv gjeting i kalvingsperioden (inkludert
svensk rein)

Møter med reindrifta
Akutt (intensiv gjeting i perioder med store
rovvilttap)

SUM
Tapsforebyggende tiltak — sau

færEe lanla t Tidlig nedsanking

muli mer akutt Akutt tidlig nedsanking
Utvidet tilsyn med kadaverhund
(Manndalen,Storfjord, Gratangen, Bardu)

Div kadaverhundkurs og beredskapskurs,
vokterhundprosjekt

Lokale tiltak (beitelagsmøter, anna)
Beitebruk utmark
Forsinket slipp

sti r 2 . Innkjøp radiobjeller

restrnidler

Konfliktdem ende

For ros'ekt Landbruk nord
Akutt tiltak sau
SUM

Offitircin7t1

504 000
50000

250 000
804 000

600 000
200 000

820 000

182 000
100 000
250 000
34 000

200 000

300 000
250 000

2 936 000



be al

rSpm.ariplre ilta

Tilsynskurs
leve med rovdyr undervisningsopplegg

SUM
Forskning og utredning
Ingenting for Troms per i dag
Jakt/felling, bestandsregistrering, info/dialog,
prosjekter

Administrasjon NJFF rowiltprosjekt
Bjømejaktprosjekt
Jervejaktprosjekt
Gaupejaktprosjekt
Rovviltbane
Bjømehundtrening
Grunneiertillatelse forprosjekt
Tilskudd interkommunale fellingsIag
Fellingsvederlag
DIVERSE (dusør, infor,mv)
Adm og overhead

TOTALT (uten fellesprosjekt)

Fellesprosjekter som dekkes av Troms
Drift av Leve i naturen
Forvaltningsplan, konsulent
Reise, møte og hotellutgifter nemnda
Sum fellesprosjekt Troms

18 000
65 000
83 000

0

0
88 400

145 900
190 400
150 000
135 000
50 000

200 000
250 000
250 000
700 000

2 159 700
5 982 700

1 570 000
150 000
200 000

1  920 000

Sum Troms med fellesprosjekt

DRIFT ROWILTNEMNDA
Lønn o odt 'ørelse rowiltnemnda 470000
Møte - o reise, drift sekretariat 60000
Adm. Sekretariatet 100000
SUM DRIFT  630000
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Sak 13/12 Klage på vedtak om lisensfelling av ulv

Rovviltnemnda i region 8 viser til klage fra Norges Miljøvernforbund, datert 12.11.2011
(trolig reelt 12.1.2011). Det fremmes klage på rovviltnemndas vedtak i sak 31/10 den 6.
januar 2011.

Behandling:
Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

-  Innstilling til vedtak — •
Rovviltnemnda i region  8 opprettholder sitt vedtak, datert 6.1.2011, om kvote for
lisensfelling av to ulv i perioden 10.1.2011-31.3.2011.

Saken oversendes Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Politiske foringer og lovverk som ligger til grunn:
-  St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov av 29.5.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt
- Forvaliningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.9.2007

Saksfremstilling
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I sak 31/10 den 6. januar 2011 fattet rovviltnemnda i region 8 vedtak om kvote for
lisensfelling av ulv. Kvoten var på to — 2 — ulv i Finnmark fylke i perioden 10. januar 2011 til
og med 31. mars 2011. Det ble ikke felt ulv. Vedtaket ble påklaget av Norges
Miljøvernforbund, klagen ble journalført hos oss 13.1.2011. Klagen omfattet vedtak fattet av
rovviltnemnda i både region 5 og i region 8. Rovviltnemnda i region 8 vil i det videre bare
behandle den delen som omhandler region 8. I klagen fremmet Norges Miljøvernforbund krav
om oppsettende virkning på vedtakene. I brev fra rovviltnemnda i region 8, datert 25.1.2011,
ble ikke kravet om oppsettende virkning tatt til følge. I Sak 6/11 på rovviltnemndas møte
31.3.2011 ble saken utsatt. Beklageligvis er den ikke gjenopptatt før nå.
Klage på vedtaket

Norges Miljøvernforbund har klaget på rovviltnemnda i region 8 sitt vedtak om kvote for
lisensfelling av to ulv i Finnmark i tidsperioden 10. januar 2011 til og med 31. mars 2011.
Miljøvernforbudet peker på at ulven er en del av vår fauna, som igjen er kilde til vår natur- og
kulturarv. Og at Norge er forpliktet til å ta vare på denne arven. Miljøvemforbundet
understreker viktigheten av å ta vare på ulvens genetiske variasjon.
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Miljøvernforbundet mener lisensfelling av totalt 5 ulv (Finnmark og Hedemark), truer den
genetiske variasjonen ulven trenger for å overleve som art. Miljøvernforbudet aksepterer ikke
at det at det nasjonale bestandsmålet er nådd ett år, ska1 kunne gi grunnlag for lisensfelling
tilnærmet automatisk. Dette spesielt sett i lys av naturmangfoldloven, 'og den genetiske
forringelse dagens lave bestandsmål vil medføre.

Videre viser Norges Miljøvernforbund til ulvehat i store deler av de vedtatte lisensområdene,
og de påstår at lokale rovviltnemnder i mange områder er så sterkt preget av ulvehat at en
nyansert og rettferdig vurdering synes fraværende. Miljøvernforbudet viser til to eksempler de
mener underbygger sine påstander.

Så viser Miljøvernforbudet til at det er vesentlig færre sau som drepes av store rovdyr enn av
andre årsaker. Og til at om lag 95 % av erstatningen på landsbasis baserer seg på
"sannsynliggjorte skader". Miljøvernforbudet fiemhever at det er jerv, gaupe og bjørn som på
landsbasis gjør størst skade på sau, mens ulv som skadegjører er på nivå med kongeørn.
Miljøvernforbudet/saksbehandler uthever at det foregår en mye større dyretragedie på norske
utmarksbeiter enn det ulv forårsaker, dette underbygges med en personlig opplevelse.

Miljøvernforbundet viser til at det finnes løsninger på konflikten mellom beitedyr og
ulv/rovdyr. De fremhever at døgnkontinuerlig oppsyn/gjeting av sauene med gjeter til hest og
med hunder kanskje er den beste løsningen.

Når det gjelder vedtaket om lisensfelling av to ulv i Finmnark, siterer Miljøvernforbundet fra
en nyhetssak TV2 hadde den 19. oktober 2010. Saken gja1dt et ønske om å kunne bruke
helikopter til å ta ut en ulv Fylkesmannen hadde gitt skadefellingstillatelse på.

Videre hevder Norges Miljøvernforbund at reindriftsutøvere i ly av reindriften bruker
snøskuter til å spore, innhente og henrette ulv. Og at denne praksisen setter tilnærmet stopp
for det naturlige tilskudd av nytt genetisk materiale fra øst.

Norges Miljøvernforbund viser også til at det til sammen kan ha dødd over 100 reinsdyr på en
øygruppe i Nord1and i 2009. Miljøvernforbundet setter dette i sammenheng med økning av
reintall på "vidda". Miljøvemforbundet viser også ti1 tall over reinsdyr som har dødd på beite.
Norges Miljøvemforbund krever at ulvejakta i reinbeiteområdene i Finnmark stanses
umiddelbart og forblir stanset inntil reintallet er nede på et bærekraftig nivå.
Miljøvernforbundet peker på rovviltets funksjon i å ta ut svake, syke og avmagrede individer.

Norges Miljøvemforbund er meget skeptiske til reindrifisnæringens påstand om at rovvilt var
årsak til at 50 000 reinsdyr ble drept i reindriftsåret 2009/2010.
Miljøvernforbundet kommer med generelle betraktninger angående problematikken "rovvilt,
beitedyr og samfunn" og de viser til at etter viltloven er bjpm, ulv og kongeørn fredet.
Miljøvernforbundet gjør rede for hvorfor de frykter for "dô genetisk sentrale ulvenes liv", og
for at forvaltningssonen for ulv ikke er lagt til områder som er de best egnede for ulven.
Miljøvernforbundet avslutter med å gjøre klart at de vi1 gjøre sitt ytterste for å redde ulven
som bestand og krever derfor all lisensjakt/betinget skadefelling stoppet umiddelbart og at
bestandsmålene for ulv oppjusteres vesentlig for å unngå den genetiske forringelse som må bli
resultat av dagens bestandsmål.



Rovviltnemnda i region 8 sin vurdering av klagen
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Følgende politiske føringer og lovverk lå til grunn for vedtak om kvote for lisensfelling av ulv
i region 8: St.meld.nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, Tnnst.S. nr. 174 (2003-2004),
lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009, lov av 29.5.1981 om viltet (viltloven),
Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt, og forvaltningsplan for rovvilt i region 8,
vedtatt 21.9.2007.

Rovviltnemndas myndighet
Rovviltnemnda i region 8 er gitt myndighet til forvahning av rovvilt gjennom
rovviltforskriften ved gitte betingelser. Som det fremgår av forskriftens § 1, erformålet med
forskriften å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor
en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensynet til næringsutøvelse og andre
samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser
vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. Forskriften skal sikre en
forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.

Rovviltnemnda i region 8 mener ulv i reinbeiteområder utgjør en så stor potensiell fare for
tamrein, at det i dette tilfellet, etter en helhetsvurdering og etter erfaringer fra høsten 2010 ble
gitt kvote for lisensfelling av to ulv.

I 2010 ble èn rein drept av ulv i Kautokeino, og 26 rein ble dokumentert/antatt drept av ulv i
Karasjok i oktober/november. Ulven førte til mye ekstraarbeid for siidaene som ble berørt ved
sammenblanding, samt en del av en siidas reinflokk sprengte seg ut av gjerdet og dro over
Iesjohka inn på vinterbeite før planlagt tidspunkt. Lisensfelling er en skademotivert felling
som iverksettes for å forhindre fremtidig tap. I lys av konsekvensene ulv i vinterbeiteområdet
i Karasjok gav høsten 2010, fant rovviltnemnda at det var riktig å åpne for lisensfelling. Det
ble funnet DNA av ulven som var i Karasjok, og den viste seg å være en blanding av
finsk/mssisk og skandinavisk avstamning Om den hadde vandret inn og var født i en
ulveflokk etablert i nord-øst eller i Sør-Skandinavia har ikke blitt avklart.

I helhetsvurderingen som ble foretatt vil rovviltnemnda trekke frem lov 19. juni 2009 nr. 100
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 og 77 og forskrift 18. mars
2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 3 tredje ledd og § 6. Videre har
rovviltnemnda i henhold til naturmangfoldloven § 7, lagt prinsippene i loven §§ 8-10 og 12 til
grunn. Også forvaltningsmålet for arter § 5 ble trukket inn i skjønnsvurderingen. Likeledes §
14 om andre viktige samfunnsinteresser. Prinsippet i § 11 anser rovviltnemnda at ikke er
relevant i dette tilfellet.

Naturmangfoldloven § 5 slår bl.a. fast at målet er at artene og deres genetiske mangfold
ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige
utbredelsesområder. På rovviltfeltet må forvaltningsmålet ses i sammenheng med de vedtatte
bestandsmål, og skal forstås slik at det ikke er til hinder for en geografisk differensiert
rovviltforvaltning, jf. Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 376. Prinsippet om en geografisk
differensiert rovviltforvaltning er konkretisert i forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt
21.9.2007. Det er ikke forvaltningssone for ulv i region 8.
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Naturmangroldloven § 18 første ledd b slår fast at det kan tillates uttak av vilt for å avverge
skade på bl.a. husdyr og tamrein. Det er et vilkår at slik felling ikke er skadelig for bestandens
overlevelse, og at formålet ikke kan nås på annen tilfredsstilende måte, jf. §  18  annet ledd.
Rovviltforskriften sier at felling bare kan gjennomføres dersom det ikke finnes annen
tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning
Rovviltnemnda mener annen tilfredsstillende løsning ikke var til stede. Tmidlertid kunne
Fylkesmannen i samråd med leder av rovviltnemnda ha stengt av hele eller deler av
fellingsområdet, for eksempel om ulv med genetisk ekstra viktig materiale hadde blitt påvist i
området.

Det følger av naturmangfoldloven § 8 første ledd at beslutninger som berører naturmangfoldet
så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om bl.a. arters bestandssituasjon
samt effekten av påvirkninger. Den Svensk-Norske ulvestammen er meget godt overvåket,
overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i
samarbeid med de ansvarlige for overvåking i Sverige og Finland. Overvåkingen kartlegger
antallet ulv ved å spore individer på snø om vinteren og ved å andysere DNA fra innsamlede
hår og ekskrementer. DNA-analysene gjør det mulig å slå fast hvilke ulver de innsamlede
prøvene stammer fra og hva slags kjønn ulvene har. Analysene gjør det også mulig å vurdere
slektskapet mellom ulvene og hvor de opprinnelig kommer fra. Når individ og kjønn er
bestemt kan DNA-analysene bidra til å bekrefte antatte nye fødsler av ulveku11. Analysene
gjør det også mulig å følge med på eventuelle utskiftinger i flokkenes lederpar og hvor den
nye lederulven kommer fra. Det blir rutinemessig ved hjelp av DNA-analyser undersøkt hvor
nyetablerte ulvepar og individer på vandring opprinnelig kommer fra.

I naturmangfoldsloven § 9 slås det fast at når det treffes en beslutning uten at det foreligger
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmangfoldet, skal det tas sikte
på å rinngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. Føre-var-prinsippet
i § 9 tillegges stor vekt der man ikke har tilstrekkelig kunnskap. Rovviltnemndas vurdering er
at føre-var-prinsippet ikke ska1 tillegges stor vekt i denne saken, da kunnskapen om
bestandssituasjonen for ulv i Skandinavia er god. Det fmnes også betydelig kunnskap om den
samlede belastningen ulven utsettes for, jf. § 10, bl.a. gjennom Nasjonalt
overvåkningsprogram for rovvilt, jf. rovviltforskriften § 3 tredje ledd, og årlige
statusrapporter for ulv i Skandinavia siden 2001. På den bakgrunn fant rovviltnenmda i region
8 at den samlede belasting, på ulvestammen og det økosystem den inngår i, som lisensfelling
av to ulver i Finnmark ville påført, ikke ville vært i strid med prinsippet i § 10.

Natumiangfoldloven § 14 var viktig i rovviltnemndas vurdering. Det følger av § 14 første
ledd at tiltak etter loven skal avveies mot andre viktige samfunnsinteresser. Annet ledd slår
fast at ved vedtak i medhold av loven som berører samiske interesser direkte, ska1 det
innenfor rammen som gjelder for den enkelte bestemmelse legges tilbørlig vekt på hensynet
til naturgrunnlaget for samisk kultur. Rovviltnemnda vil understreke at deres vedtak var fattet
på bakgrunn av potensialet for rovviltskader og at det slik sett ivaretar både andre
samfunnsinteresser og naturgrunnlaget for samisk kultur.

Naturmangfoldloven.§ 12 sier at det for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet
skal tas utgangspunkt i slik lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste



samfunnsmessige resultater. Rovviltnemnda i region 8 mener de gjennom praktisering av sin
egen forvaltningsplan, jf. rovviltforskriften § 6, og prinsippet om differensiert forvahning gjør
sitt beste for at rovviltforvaltningen gir de beste samfunnsmessige resultater.
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Hva gjelderbakgrunnen for å gi lisensfelling vil rovviltnemnda vise til St.meld. nr. 15 (2003—
2004) hvor det er lagt opp til en økt vektlegging av lisensfelling som skademotivert
bestandsregulering av rovvilt. Dette har sin kilde i ønske om å utvilde fellingsformer som .
sikrer økt alminneliggjøring av rovviltartene samt bred deltakelse av loka1e jegere.

Sekretariatet anbefalte for rovviltnemnda at det burde åpnes for lisensfelling av ulv i
Finnmark fylke på bakgrunn av å forbindre tap av rein til ulv, samt redusere antallet individer
som streifer innom fylket. Åpning for lisensfelling gjorde at reineiere og andre jegere kunne
felle u1v som utgjør et skadepotensial i fylket.

Rovviltnemnda kan ikke se at det er nye momenter som tilsier at klagen bør tas til følge.

Konklusj on
Rovviltnemnda opprettholder vedtak om lisensfelling av ulv. Saken oversendes
Miljøvemdepartementet for endelig avgjørelse.

Sak 14/12 Høring endring i rovviltforskriften

Behandling:
Sabfremlegget ble gjennomgått på møtet og korrigert. Korrigert saksfremlegg ble enstemmig
vedtatt og kan sendes til Miljøverndepartementet som høringsuttalelse fra rovviltnemnda i
region 8.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda godkjenner saksfremlegget og ber om at det sendes til Miljøverndepartementet
som høringsuttalelse fra rovviltnemnda i region 8

Saksfremlegg som er korrigert etter diskusjon på møtet

Høringsuttalelse til Miljøverndepartementets brev av 3. januar
2012 om endringer i rovviltforskriften

Rovviltnemnda i region 8 vil her fremme sitt forente syn på Miljøvemdepartementets
høringsforslag av 3. januar 2012 om endringer i rovviltforskriften.

Endringer i rovviltforskriftens bestemmelser om bestandsmål for bjørn
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Vi imøteser Stortingets beslutning om å redusere bestandsmålet for bjørn i Norge, jf.
endringsforslag i § 3. Vårt syn er at det, blant annet gjennom Det skandinaviske
bjørneprosjektet, er skaffet tilstrekkelig kunnskap om den skandinaviske bjørnebestanden til å
kunne fastslå at bjørnebestandens overlevelse ikke trues av en slik reduksjon i det norske
bestandsmålet. Den skandinaviske brunbjørnens demografiske egenskaper gjør den uvanlig
levedyktig til en brunbjørnbestand å  være (Bjørnens status og økologi i Sk-cmdinavia, rapport
2010 — 3 fra Det skandinaviske bjørneprosjektet, Jon E. Swenson et. al.).

Vi støtter opp om Miljøverndepartementets forslag om å gi reduksjon i bestandsmålet i region
sju og åtte, jf. endringsforslag i § 4. En reduksjon i bestandsmålet i region 8 vil konkret bidra
til å hindre ytterligere nedleggelser av sauebruk i randsonen til A-området for bjørn (det
området der bestandsmålet for bjørn skal nås og opprettholdes jf forvaltningsplan for rovvilt
og prinsippet om en differensiert forvaltning). Hvert bruk er viktig for å ivareta nettet av
landbruksfaglig kompetanse i en region med store avstander, og har betydning for å
opprettholde bosettingen i distriktene.

I regionen er det gjennom de siste 20-30 år gjennomført omstillinger i bjørneutsatte områder
som Pasvikdalen, Målselvdalen, Kirkesdalen, Rostadalen og Dividalen, dette i tråd med
nasjonale føringer. I disse områdene er det i dag ingen sauebruk.

Distriktene i Troms og Finnmark er preget av nærhet til "urørt" natur, noe som er en kvalitet
ved regionen. Men gardbrukere som driver med sau, storfe eller geit merker at nærheten byr
på utfordringer. Her er ingen buffer (tettsteder og åpne kulturlandskaper) mellom
bjørnehabitater og husdyr som beiter bak låvedøra.

I høringsdokumentet hevdes det at bjørn ikke regnes for å være en vesentlig skadevolder på
tamrein. I Sverige gjennomførte Udtja sameby, GAllivare skogsameby og Det skandinnviske
bjørneprosjektet i 2010 en studie av bjørnepredasjon på rein. I Udtja ble 1 200 drektige
reinsimler merket. Her var seks bjørner merket med sendere som, når de kom nærmere enn
100 meter fra en merket reinsimle kommuniserte med reinsimlas sender. Slik kunne en fmne
kadaver etter reinkalver der bjørnen hadde vært i nærheten av reinssimler. Studien har så langt
et begrenset datamateriale, men den indikerer at all bjørn som er der reinen kalver, dreper og
spiser reinka1ver, og når bjørnen er i kalvingsområdet dreper den gjennomsnittlig en reinkalv
hver dag.

Nærmere 40 000 svenske rein har sommerbeite i A-området for bjørn i Troms. Disse reinene
har også sitt kalvingsland her. Tap av svensk rein til rovvilt i Norge blir ikke registrert i det
norske dokumentasjonssystemet, men de svenske samebyene oppgir at tapet er omfattende.
Som kjent har vi ikke effektive forebyggende tiltak i forhold til rein. I Troms er A-område for
bjørn og kalvingsområde for rein i stor grad overlappende. I Troms er det heller ikke noe
alternativt A-område som kan vurderes da alle andre alternativ ville medført mye større
konflikt med sauebruk, og fortsatt konflikt med kalvingsland for rein, Utfordringen opp mot
rein er også stor i hele Finnmark. I region 8 problematiserer dette rovviltforlikets klare tale
om at det ikke skal være rovvilt  som  representerer et skadepotensial i beiteområder for sau
eller i kalvingsområder for rein.
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I region 8 er det en jevn fordeling av registrerte hannbjørner og hunnbjørner. De siste årene
har vi hatt få streifende hanner langt fra A-områdene, og dette er svært positivt da dette
medfører at vi har lite skader til sau. Vi anser det som et faktum at bruk av
bjørnekullsimuleringsmodellen (BKS-modellen) vil medføre at antall binner vil måtte økes i
regionen. Ved en reduksjon fra seks til fem ynglinger anser vi at dette vil kunne gjøres
innenfor dagens A-områder for bjørn. Dersom reduksjonen ikke kommer til vår region som
foreslått, anser vi at A-områdene for bjørn må utvides. På bakgrunn av at så mange dalfører
allerede er tømt for sau vil dette være svært konfliktskapende og omstridt.

I region 5 og 6 har problemet med streifende hanner som har forårsaket skade vært større.
Dokumenterte skader er hovedsakelig utenfor A-områdene. Vår oppfatning er at dette
problemet ikke vil løses ved å redusere målet om antall ynglinger innenfor A-områdene i
region 5 og 6. Reduksjonen bør derfor som foreslått gjøres i region 8, og dette vil da bidra til
mindre tap av beitedyr (rein) innenfor A-området.

Endringer når det gjelder forvaltningsmyndighet på bjørn
Vi slutter oss til departementets forslag til endringer i rovviltforskriftens § 7. Men, vårt syn er
at det vil være en kilde til usikkerhet å bare legge dokumenterte data om siste års yngling til
grunn ved avgjørelse av om nemnda skal ha myndighet til å forvalte bjørn. Vi mener det
burde vært som for jerv og gaupe, at nemndas myndighet baseres på gjennomsnittet av
dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene. Og vi foreslår at rovviltforskriften endres
slik at nemndas myndighet baseres på data fra de tre siste år også for bjørn. Vi mener en slik
endring vil styrke tryggheten og forutsigbarheten innenfor den todelte målsettingen om både
beitedyr og rovvilt i norsk natur. Ved å se litt lenger tilbake i tid, vil vedtakene som
rovviltnemnda fatter bli mer robuste og langsiktige.

Estimat av antall bjørneynglinger
Vi mener et pålitelig estimat best oppnås ved å simulere den faktiske bjørnebestanden i
Norge. For å gjøre dette må en ta hensyn til fangst—gjenfangst, noe BKS-modellen som Det
skandinaviske bjørneprosjektet utviklet på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning ikke
gjør.

Miljøverndepartementet skriver i høringsforslaget: "12010 ble det beregnet at det mest
sannsynlig ble født seks (6,2) kull med bjørneunger på landsbasis". Vi vil påpeke at tallet 6,2
i realiteten er et estimat basert på en minimumsbestand, ikke på en sannsynlig bestand.

Vi har forståelse for at beregninger etter fangst—gjenfangst metoden kan by på utfordringer
når det gjelder å finne en sikker modell for Norges adskilte forvaltningsområder for bjørn,
hvor hvert område har et lite datagrunnlag. Vi mener likevel at fangst—gjenfangst bør inn i
beregningen for hvor mye bjørn vi har i Norge. Det er flere ulike metoder for å bruke fangst—
gjenfangst til å estimere en bestand. Vi overlater til fagpersoner å finne den beste metoden.
For beregning av om ti årlige ynglinger er nådd på landsbasis vil datamaterialet for
beregninger etter fangst—gjenfangst bli betydelig_større, og mer pålitelig enn innen den
enkelte region.

Vi har tillitt til BKS-modellen, men i nåværende form beregner ikke modellen antall
ynglinger basert på en antatt bestand. Den beregner antall ynglinger basert på en
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minimumsbestand. Ved å inkludere en fangst—gjenfangst metode vil estimatet svært trolig
komme nærmere den reelle bestandsstørrelsen. Metoder for å beregne en bestand ut fra
fangst—gjenfangst finnes, også når innsamlingen ikke er systematisk. Dermed blir det ikke
presist som Miljøvemdepartementet legger til grunn:  "at resultatene ,fra DNA-analysene av
bjørn som rapporteres av Rovdata i april hvert år, er det nærmeste vi kommer å vite hvor
mange brunbjørner vi har i Norge".

I høringsdokumentet hevder Miljøvemdepartementet at:  "Den vitenskapelige modellen
representerer den best mulig tilgjengelige kunnskapen om antall årlige ynglinger av bjørn
Norge".  Fangst—gjenfangst er en tfigjengelig metode som kan gi et bedre estimat. Vi siterer
fra "Linking noninvasive genetic sampling and traditional monitoring to aid management of a
trans-border carnivore population, Bischof & Swenson 2012" som sier:  To answer the specific
question posed by Norwegian management authorities, we based the analyses presented here
on the number of individual females identified rather than an estimated female population
size. With minor modification the model could also base its predictions on a total estimate of
females obtainable from NGS-based capture—mark—recapture methods. Vi vil også presisere
at antatte familiegrupper av gaupe, og antatte ynglinger av jerv regnes som dokumentasjon
som inngåx i beregning av antall ynglinger. Det vil således ikke være vesentlig annerledes å
legge et faglig etterprøvbart estimat, som fangst—gjenfangst, til grunn ved bruk av BKS-
Modellen.

Konklusjon
Vi støtter en reduksjon i bestandsmålet for bjørn i region 8. Vi mener fangst—gjenfangst
estimater må tas inn i BKS-modellen dersom den skal brukes til å simulere antall bjømeku11
som fødes i den enkelte region. Rovviltnemndas myndighet bør baseres på data fra siste tre år
også når det gjelder bjørn.

Neste møte:

Holdes i Tromsø 11. april. Hovedtema blir rullering av forvaltningsplanen


