Behandling i Formannskapet - 17.09.2019:
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 17.09.2019:
Trysil kommune mener forslaget til endringer i rovviltforvaltningen inneholder flere fornuftige
og oppklarende grep. Særlig gjelder dette presiseringen av nødvergebestemmelsen,
forskriftsfesting av klagerett for kommuner og åpning for flere virkemidler under lisensfelling
av jerv. Det burde imidlertid være tilstrekkelig å kreve bruk av viltkamera med toveis
kommunikasjon ved overvåking av jervebåser. Krav og bestemmelser bør ikke utformes
strengere enn nødvendig for å oppnå målsetningen om human og sikker jaktutøvelse.
Viltkamera, kombinert med fysisk tilsyn ved tekniske feil dekker dette behovet.
Trysil kommune støtter forslaget om å gi Landbruksdirektoratet rett til å uttale seg til de
regionale forvaltningsplanene før de blir vedtatt og mener det vil kunne bidra til å styrke den
todelte målsettingen i rovviltforvaltningen.
Trysil kommune støtter ikke forslaget om opprettelse av en uavhengig rovviltklagenemd.
Kommunen mener det er av avgjørende betydning for rovviltforvaltningens og
rovviltpolitikkens legitimitet at statsråden er ansvarlig og kan gjøres ansvarlig på
parlamentarisk grunnlag for å iverksette og gjennomføre vedtatt politikk. Å fjerne ordningen
med en politisk ansvarlig ledelse vil ha uheldige konsekvenser for tilliten til
rovviltforvaltningen hos folk og lokalsamfunn.
Trysil kommune er skeptisk til forslaget om færre og større rovviltregioner og tror dette vil
kunne føre til større avmaktsfølelse fordi avgjørelsene tas langt unna dem som påvirkes
mest. Trysil kommune har vært opptatt av at det legges til rette for så lokal forvaltning i
rovviltpolitikken som mulig, da dette gir legitimitet til de vedtak som treffes.
Trysil kommune mener forslaget om færre og større forvaltningsregioner bryter med
rovviltforliket fra 2011. Forliket bygger på det prinsipp at rovviltforvaltningen skal foregå så
nær de berørte lokalsamfunn som mulig. Kommunen mener ut fra dette at de sittende
rovviltnemndenes funksjonstid bør forlenges inntil de nye fylkestingene selv får uttalt seg om
hvordan forvaltningsregioninndelingen bør være.
Trysil kommune ønsker ikke felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av
rovviltregioner, slik det fremgår av de foreslåtte endringene i rovviltforskriften §§ 4 og 6.
Konsekvensene av forslaget er for dårlig utredet og kommunen er særlig bekymret for at
felles bestandsmål og arealdifferensiering for flere rovviltregioner kan gi økt rovdyrtrykk i
våre områder og således bidra til å øke konfliktnivået

