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Tillitskrise i rovviltforvaltningen
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit konstaterer at
ulveforvaltningen til regjeringen har skapt en tillitskrise i rovviltforvaltningen og
konfliktnivået har eskalert til nye høyder de siste månedene. Tillitskrisen er skapt av
Regjeringen Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesens håndtering av ulvesaken.
Tillitskrisen har blant annet ført til at de regionale rovviltnemndene i region 3 og 5 og flere
lokale skadefellingslag i Oppland og Hedmark har lagt ned sine verv. Dette er kritisk med
tanke på at beitesesongen 2017 starter om ca. 1 mnd.
Tillitskrisen som har oppstått er statens ansvar og vi ber klima- og miljøminister Helgesen
treffe de nødvendige tiltak for å opprette tilliten ovenfor Stortinget. Med en avklaring i
Stortinget kan man treffe de tiltak som er nødvendige for å gjenopprette tilliten til
rovviltforvaltningen slik at rovviltnemndene i region 3 og 5 samt skadefellingslagene tar opp
igjen sine verv.
Vi viser til Innst. S. nr. 174 – 2003-2004 hvor følgende på side tre, andre avsnitt:
«Regjeringen foreslår at berørte fylkeskommuner i hver region skal velge representanter til
rovviltnemndene direkte fra fylkesutvalget/fylkesutvalgene. Miljøverndepartementet som
overordnet viltorgan skal forestå den endelige oppnevning av nemnden…
Vi viser til Rovviltforskriften § 5 annet ledd hvor det står: «Til de enkelte rovviltnemndene
oppnevnes av Klima- og miljødepartementet, etter forslag fra fylkestingene, eller av
Sametinget følgende antall faste medlemmer…» Rovviltforskriften § 5 fjerde ledd sier at:
«Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for fylkestinget og sametinget».
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Det bør derfor være meget tydelig at klima- og miljøminister Helgesen har en jobb å gjøre for
vinne tilliten tilbake fra medlemmene i rovviltnemndene, som hans departement har oppnevnt.
Kommunale skadefellingslag
Videre er vi bekymret for at Fylkesmannen har gitt signaler om at sauebøndene selv får
skadefellingstillatelse, der det ikke er fungerende skadefellingslag. Dette er ikke holdbart eller
ønskelig fra næringa, av mange årsaker vil vi nevne noen: Konflikten vil kunne øke
betraktelig, og enkeltpersoner vil få en ekstrem belastning om den ikke er stor nok fra før ved
skade. Ved rovviltangrep har dyreeier mer enn nok med å få oversikt over skader i sin
besetning og merarbeid rundt tilsyn og leting etter døde og skadde dyr om vedkommende ikke
i tillegg selv skal forsøke å få felt det skadegjørende rovviltet. Skadefelling skal utføres av
kommunalt oppnevnte skadefellingslag eventuelt SNO når de kommunale/interkommunale
skadefellingslaga har lagt ned sine verv. I den forbindelse vil vi vise til Rovviltforliket av
2011 punkt 2.2.1: «Det legges til grunn at kommunene etablerer godt skolerte, lokale
fellingslag der det er aktuelt, og opplæringen av disse skal styrkes. Set skal etableres
kurstilbud og prioriteres midler til jevnlig kursing av kommunale/interkommunale
skadefellingslag med mål om å øke effektiviteten ved skadefelling av rovvilt ved akutte
skadesituasjoner».
Vi krever at regjeringen og klima- og miljøminister Helgesen snarlig bringer fram en løsning
på situasjonen i tråd med i Rovviltforlikene av 2004, 2011 og ulveforliket i 2016.
Departementet må også snarlig løse situasjonen knyttet til de kommunale fellingslagene som
har lagt ned sine verv.

Med hilsen
Lars Petter Bartnes
Norges Bondelag

Kjell Erik Berntsen
Norsk Sau og Geit

Merete Furuberg
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

2

