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Ny rovviltnemnd i forvaltningsregion 2 Sør-Norge for perioden 2020-2023
Melding om oppstart og invitasjon til forhåndsinnspill ved revisjon av
forvaltningsplanen for rovvilt

Klima- og miljødepartementet har etter innspill fra fylkestingene i forvaltningsregion 2 Sør-Norge
(Vestfold og Telemark, Viken og Agder) oppnevnt ny rovviltnemnd for perioden 2020-2023, jamfør
vedlagte brev.
Rovviltnemnda hadde konstituerende møte 30. mars. Rune Hogsnes (Vestfold og Telemark) ble valgt
som leder.
I møte 13. august vedtok Rovviltnemnda å revidere forvaltningsplanen for rovvilt (gaupe, brunbjørn,
jerv, ulv og kongeørn) i regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Dette er en
oppfølging av gjeldende forvaltningsplan vedtatt i april 2017 som sier at planen skal revideres etter
behov og minst én gang i hver valgperiode.
Gjeldende plan ble utarbeidet gjennom en prosess som involverte ulike forvaltningsinstanser og
brukerinteresser. Forvaltningsplanen hadde god tilslutning i den avsluttende høringen og er i
ettertid godt mottatt. Rovviltforvaltningen er under stadig endring, både i forhold til rovviltets
bestandsutvikling, ulike og nye utfordringer og rammebetingelser. Rovviltnemnda ser derfor
grunnlag for å sette i gang en revisjonsprosess.
Rovviltnemnda er opptatt av at prosessen skal være brukerorientert og integrerende, og inviterer
derfor organisasjoner og andre til å gi innspill også i forkant av selve revisjonsarbeidet. Nemnda
ønsker innspill både om ønsket informasjon, forslag til endringer i politikkdelen i gjeldende plan
(soneforvaltning/geografisk differensiering, strategier, prioriteringer av forebyggende og
konfliktdempende tiltak med mer), eller synspunkter på den videre prosessen.

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 2
c/o Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

E-postadresse: fmovpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no/ov/rovviltnemnder
Telefon, sekretariat: 69 24 70 00
Org.nr. 974 761 319

Besøksadresse, sekretariat:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Tordenskiolds gate 12
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Rovviltnemnda har som mål å ha revidert forvaltningsplanen ferdig innen høsten 2021.
Vi ser for oss følgende prosess (tenkt framdrift framgår av figuren under):
• Rovviltnemnda forelegges og vurderer innspill som kommer som resultat av invitasjon gitt i
dette brevet.
• Rovviltnemnda utarbeider forslag til ny plan;
– dialog med organisasjoner og andre etter behov.
• Forslaget sendes på bred høring.
• Rovviltnemnda forelegges innkomne uttalelser for vurdering.
• Rovviltnemnda utarbeider endelig plan som sendes Miljødirektoratet og
Landbruksdirektoratet til faglig gjennomsyn.
• Rovviltnemnda stadfester planen høsten 2021.

Innspill sendes til sekretariatet ved Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 25. oktober 2020.
Gjeldende forvaltningsplan finner du under menyen Forvaltningsplan på nemndas hjemmeside https://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda-i-Aust-Agder-Telemark-Vestfold-og-Buskerud/ eller
direkte her.
Fylkes- og/eller paraplyorganisasjoner bes formidle dette brevet med informasjon og invitasjon til
innspill videre i sine nettverk.

Vennlig hilsen
Rune Hogsnes
Leder i rovviltnemnda i region 2
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Vedlegg:
1. Adresseliste
2. Brev fra Klima- og miljødepartementet 11. mars 2020
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Kopi til:
Miljødirektoratet
Fylkesmannen i Vestland
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Rogaland
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Kommunene i Vestfold og Telemark, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder
Fylkesmennene i Vestfold og Telemark, Oslo og Viken og Agder
Vestfold og Telemark, Viken og Agder fylkeskommuner
Mattilsynet – region Sør og Vest
Mattilsynet – region Øst
Landbruksorganisasjoner i forvaltningsregion 2
Forum for natur og friluftsliv, fylkesvis
Norges Jeger- og Fiskerforbund, fylkesvis
Viken Skog BA
AT Skog BA
WWF-Norge
Foreningen Våre Rovdyr
Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk
Fellesaksjonen For Ulv
NOAH – for dyrs rettigheter
Bygdefolk for rovdyr
Rovviltets Røst
Rovviltnemnda i region 1
Rovviltnemnda i region 3
Rovviltnemnda i region 4
Statens naturoppsyn – rovvilt, Rogaland og Agder
Statens naturoppsyn – rovvilt, Buskerud, Vestfold og Telemark

