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Et flertall
ønsker rovdyr
Det er et mandat i den norske befolkningen
for å ha store rovdyr. Flertallet på Stor-
tinget har gitt sin tilslutning til at det fort-
satt skal være bestander av store rovdyr i
Norge. Samtidig har Stortinget gitt sin til-
slutning til en rovviltpolitikk som sikrer at
allsidig bruk av utmarka kan oppretthol-
des, herunder utnytting av utmarkas beite-
ressurser.  

Alle viltarter er fredet
Viltloven er det sentrale lovverket for
forvaltning av rovvilt, og i formålspara-
grafen til dagens viltlov heter det at «viltet
og viltets leveområder skal forvaltes slik at
naturens produktivitet og artsrikdom beva-
res. Innenfor denne ramme kan viltproduk-
sjonen høstes til gode for landbruksnæring
og friluftsliv». Viltloven slår fast at alle
viltarter i utgangspunktet er fredet, med
mindre det etter visse kriterier er funnet
grunnlag for å tillate jakt på dem.

Sikre overlevelsen
Mandatet sier at vi skal sikre overlevelsen
til rovviltbestandene og søke å dempe de
skadene rovviltet fører med seg.  Det er
ikke et krav at Norge alene skal ha leve-
dyktige bestander av de store rovdyr, men
vi har et ansvar for å sikre en gunstig beva-
ringsstatus for artene innenfor området der
de finnes. Dette betyr igjen at det er de
sammenhengende bestander av de enkelte
rovdyrarter som skal sikres en gunstig
bevaringsstatus. Det er ingen internasjonale
lover eller regler som sier at vi må ha en
levedyktig bestand, men vi har faktisk en
egen interesse av å ha noen rovdyr i Norge.
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Våre rovdyrbestander 
JERV
I Norge er den
nordlige bestan-
den størst. Den
er en del av en
sammenhengen-
de bestand i
deler av Sverige, Finland og Russland. 
Den sørnorske bestanden har relativt lite
utveksling av individer med den nordøst-
lige bestanden. De to bestandene er gene-
tisk forskjellige, men individer fra den
nordøstlige bestanden bidrar til genmate-
rialet i den sørlige bestanden. For perioden
2000-02 ble jervbestanden estimert til
minimum 245 pluss/minus 50 individer,
hvorav minimum 64 pluss/minus 12 i Sør-
Norge. Sveriges jervbestand er estimert til
minimum 325 individer (1999-2001).

GAUPE
Det har vært en 20-
30 prosent nedgang i
gaupebestanden i
perioden 1996-2002.
Fra 400-500 gauper
før jakt i begynnel-
sen av perioden, er
estimatet for 2002
på 300-350 dyr. Vi

ser likevel store årlige variasjoner i antall
familiegrupper. Dette avspeiler det faktum
at andelen eldre gaupehunner som får
unger, varierer fra år til år. Vi kjenner ikke
årsakene til denne variasjonen. I Sverige er
det ca. 1500 gauper, og det er utveksling
mellom den norske og svenske bestanden.

ULV
Ulven forekom-
mer i flere atskilte
flokker i de sør-
østlige delene av
landet. I 2001-02
ble ulvebestanden
beregnet til mini-
mum 13-18 ulver
i Norge, samt 23-
24 individer fra
flokker på grensen

til Sverige. Den svenske delen av bestan-
den var på minimum 62-72 individer i
2001-02. Den sørskandinaviske bestanden
regnes som én forvaltningsenhet.

BJØRN
Bjørnen fin-
nes i dag
hovedsakelig i
de fem admi-
nistrative
kjerneområ-
dene for
bjørn. Disse
grenser til
Sverige, Finland og Russland. I 1996
befant det seg 26-55 bjørner i Norge. Det
nye bjørneestimatet angir antall voksne
binner og viser at binner med årsunger ble
observert i alle kjerneområdene 1998-
2002. Antall voksne binner i Norge ble
beregnet til minimum mellom 6 og 12. 
I Sverige er det ca. 1000 bjørner.

KONGE-
ØRN
Kongeørn
finnes over
det meste av
landet unn-
tatt i lavlan-
det på Øst-
landet og
Sørlandet. Hekke-bestanden anslås til 900-
1200 par. 11998 ble bestanden estimert til
773-1072 par. Bestanden i Norge har vært
tilnærmet stabil de siste 20 år i de områder
som er best undersøkt. I Buskerud og Tele-
mark har bestanden trolig økt litt siden
første halvdel av 1990-tallet. Hekkelokali-
teter i lavereliggende områer, som har stått
tomme i flere tiår, er blitt besatt. 

Nyetableringer er også registrert noen
steder langs kysten, trolig fordi det er satt
ut hare på flere øyer. Regner vi med at
andelen ikke-kjønnsmodne kongeørner om
våren utgjør ca 15 prosent av bestanden,
kan den norske kongeørnbestanden estime-
res til mellom 2000 og 2800 individer. 
I Sverige er det ca. 600 hekkende par.
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Forvaltningsområder
Store rovdyr kan finne potensielt egnet
habitat i de fleste områder av landet.
Dette betyr at det bør etableres større
forvaltningsområder for rovdyr, som
samlet dekker hele landet. 

Ulike aktiviteter gis ulik prioritet
innenfor disse, det betyr at det bør gjen-
nomføres en geografisk differensiert
forvaltning.

FAKTAFAKTA
Norsk institutt for naturforskning, NINA, er et nasjonalt og internasjonalt
kompetansesenter innen naturforskning. Vår kompetanse utøves gjennom
forskning, utredningsarbeid, overvåking og konsekvensutredninger. 
NINA har ca 150 ansatte. NINA er et institutt i Miljøalliansen. 
FAKTA-ark gir populariserte sammendrag av publikasjoner fra NINA.
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Leve-
dyktighet

«Medvirkende forvaltning»:

Konflikter kan minskes

Rovvilt-
rapporter
NINA-forskere har levert en rekke fag-
rapporter som skal danne grunnlag for å
utforme en ny stortingsmelding om rov-
viltforvaltning.

• Utredninger i forbindelse med ny rovvilt-
melding. Kongeørn i Norge: Bestand, preda-
torrolle og forvaltning. - NINA Fagrapport
058.

• Utredninger i forbindelse med ny rovvilt-
melding. Gaupe - Bestandsdynamikk, be-
standsutvikling og høstingsstrategier.  
NINA Fagrapport 059.

• Utredninger i forbindelse med ny rovvilt-
melding. Status og forvaltning av brunbjørn
i Norge. - NINA Fagrapport 060.

• Bestandsdynamikk, levedyktighet og effek-
ter av uttak. - NINA Fagrapport 061.

• Analyser av levedyktighet hos skandina-
visk jerv. - NINA Fagrapport 062.

• Utredninger i forbindelse med ny rovvilt-
melding. Store rovdyrs innvirkning på hjor-
teviltet i Norge: Økologiske prosesser og
konsekvenser for jaktuttak og jaktutøvelse. 
- NINA Fagrapport 063.

• Utredninger i forbindelse med ny rovvilt-
melding. Potensielle leveområder for store
rovdyr i Skandinavia: GIS-analyser på et
økoregionalt nivå. - NINA Fagrapport nr.
064.

• Utredninger i forbindelse med ny rovvilt-
melding. Scenarier for en geografisk

differensiert forvaltning av store rovdyr i
Norge. - NINA Fagrapport 065.

• Utredninger i forbindelse med ny  rovvilt-
melding. Konfliktdempende tiltak i
rovviltforvaltninger - NINA Fagrapport 066.  

• Utredninger i forbindelse med ny rovvilt-
melding. Konflikter om rovvilt i noen
europeiske land. - NINA Fagrapport 068.

• Utredninger i forbindelse med ny rovvilt-
melding. Informasjonstiltak om store rovdyr
i Norge. - NINA Fagrapport 069.

• Utredninger i forbindelse med ny rovvilt-
melding. Lokale syn på rovvilt og rovvilt-
forvaltning. En undersøkelse i fire kommu-
ner: Aurskog-Høland, Lesja, Lierne og
Porsanger. - NINA Fagrapport 070.

• Utgreiingar i samband med ny rovvilt-
melding. Beiting, biologisk mangfald og
rovviltforvalting. - NINA Fagrapport 071.   

• Nordmenns holdninger til store rovpatte-
dyr. Resultater fra en spørreskjemaunder-
søkelse. - NINA Oppdragsmelding 768.
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Reidar Andersen, John D.C. Linnell,
Håkon Hustad (red.): 

«Rovvilt og Samfunn i Norge. 
En veileder til sameksistens i det
21. århundre» 

Stoffet er hentet fra

En levedyktighetsanalyser for bjørn og
jerv i Skandinavia viser at en bjørne-
bestand ville være overlevningsdyktig
innen akseptable rammer (minimum 10
prosent sannsynlighet for utdøing innen
100 år), hvis det var minimum 6-8 voks-
ne binner til stede. l 2003 ble tilsvarende
tall for en jervebestand anslått å være
minimum 22 kjønnsmodne tisper.  

Like viktig som å betrakte bestandens
numeriske overlevelse er det å betrakte
dens genetiske variasjon. Genetiske for-
skjeller mellom individer bestemmer be-
standens muligheter til å tilpasse seg og
overleve forandringer i livsbetingelsene.
En tommelfingerregel for genetisk leve-
dyktighet er 50/50-regelen. En bestand
bør bestå av minimum 50 reproduseren-
de individer  for å unngå kortsiktig (10
år) negative effekter av innavl og tap av
genetisk variasjon, og minimum 500 re-
produserende individer for å unngå lang-
siktige (>100 år) tap av genetisk varia-
sjon og evolusjonært potensial. De fles-
te genetikere er enige om at det det er
viktig er å opprettholde muligheter for å
utveksle gener mellom bestander.

Spørsmålet om hvor mange rovdyr vi
skal ha kan ikke besvares kun ved å angi
tall for hva som er nødvendig for å sikre
biologiske enheter. Vi må også bestem-
me oss for hvor mange som tilfredsstiller
den nasjonale interessen for å ha rovdyr i
Norge.

Tillit mellom ulike aktørgrupper er
et kjernepunkt i rovviltforvaltnin-
gen. I dag er denne tilliten ofte svak,
og dette bidrar utvilsomt til å for-
sterke konfliktene.
Slike problemer er ikke særegne for rov-
viltforvaltningen eller for Norge. For å
avhjelpe dem er det gjort mange forsøk
på å utvikle forvaltningsmodeller som
inkluderer interessegrupper som ellers
kan ha vanskelig for å komme i inngrep
med beslutningsprosesser. Særlig i Nord-
Amerika har en etter hvert mye erfaring
med ulike varianter av «collaborative
management». Det finnes ingen innarbei-
det norsk oversettelse, men vi prøver oss
med «medvirkende forvaltning».

Samarbeid mellom aktører
Medvirkende forvaltning innebærer dia-
log og samarbeid mellom lokale og stat-
lige aktører (i varierende grad også na-
sjonale og regionale næringsinteresser og
verneorganisasjoner) når forvaltningstil-
tak utformes og settes i verk. Formålet er
å øke forståelsen mellom partene og opp-
nå større enighet om de beslutninger som
tas, og dermed redusere konflikter.  

Vi tror det er viktig å bruke ressurser
på å utvikle modeller for medvirkende
rovviltforvaltning som sikrer bred repre-
sentasjon og reell innflytelse. Det kan
imidlertid ikke være noen forutsetning at

slike organer skal virke på et helt lokalt
nivå, ettersom vi vet at forvaltningen av
store rovdyr må reflektere disse artenes
krav til svært store leveområder og deres
høye mobilitet.

Viktig — men ikke nok
Utvikling av medvirkende forvaltnings-
modeller kan være et viktig bidrag, men
det er uansett ikke nok. Selv slike for-
valtningsregimer vil utvikles i en ikke
ubetydelig avstand til folk  flest, og dette
i seg selv nødvendiggjør ytterligere til-
lits- og kontaktskapende tiltak. Dessuten
er det uten tvil slik at en del grupper med
sterkt engasjement i rovviltsaken føler
seg særlig fremmedgjort i forhold til de
formelle arbeidsformer og det viten-
skapelige kunnskapsgrunnlag som nød-
vendigvis vil sette sitt preg på selv den
mest medvirkende forvaltningsmodell.

Rovviltkonflikter utspiller seg vel så mye
mellom mennesker som mellom mennes-
ker og dyr. Foto: Per Jordhøy


