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Innspill til arbeidsgruppe om rovviltforvaltning 

WWF viser til Regjeringens pressekonferanse og pressmelding 23. januar der det opplyses om at:  

 

”Regjeringen nedsetter en gruppe bestående av Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og 

Finansdepartementet som skal gå gjennom de ulike elementene i rovviltforvaltningen og fremme forslag til 

hvordan tapssituasjonen kan forbedres. Gruppen vil også se på dagens erstatningsordninger med sikte på å 

bedre dokumentasjon og kontroll med erstatningsutbetalinger for rovviltskader”. 

 

Vi viser også til telefonsamtale med avdelingsleder Kjersti Gram Andersen i Miljøverndepartementet 21. 

februar hvor vi spurte om mulighetene for å sende skriftlige innspill til arbeidsgruppen og fikk positivt svar. Vi 

viser også til vårt brev av 20. januar i år til Miljøvernministeren (vedlagt) der WWF viser til den ekstremt 

sårbare situasjonen for ulv i Norge. 

 

WWF ser det nødvendig å påpeke at Regjeringen ikke har nådd de vedtatte bestandsmålene for ulv og bjørn, og 

at viktigste dødsårsak er lovlig felling og ulovlig jakt. Landbruksnæringen kan ikke vise til reduserte husdyrtap, 

til tross for store utbetalinger de siste 10 årene. Et høyt kostnads- og konfliktnivå gjør det viktig å se på 

konstruktive løsninger som er målrettede og langsiktige. Vedlagt følger et kort notat som presenterer flere 

problemstillinger og noen forslag til hvordan arbeidsgruppen kan jobbe videre på disse feltene.  

 

Våre innspill og forslag til gruppen er ikke uttømmende, men gir en oversikt over viktige områder som trenger 

en grundig belysning og vurdering.  WWF håper arbeidsgruppen har nytte av våre innspill og tar dette med i 

sitt videre arbeid. Dersom politisk ledelse og/eller arbeidsgruppen skulle ønske nærmere dialog, stiller vi gjerne 

opp til et møte eller sender ytterligere informasjon. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ingeborg Wessel Finstad             Christian Pedersen  

rådgiver, biologisk mangfold    rådgiver, biologisk mangfold 

         

Vedlegg I: Norsk rovviltforvaltning - Innspill til Regjeringens arbeidsgruppe 

Vedlegg II: Kopi av brev sendt miljøvernministere 20. januar 2008. 


