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Høringssvar – endring i rovviltforvaltningen.
TYR som avls- og interesseorganisasjon for ammekunæringen med over 2000 medlemmer registrere at vi
som representerer storfebønder med storfe i utmarka ikke var på listen over de som er invitert til å gi
høringsuttalelse.
1. Antall rovviltregioner.
TYR støtter ikke forslaget om reduksjon i antall rovviltregioner fra dagens åtte til fire eller fem regioner,
da vi mener dette fører til en større avstand mellom de som blir berørt av rovdyrskader og
rovviltforvaltningen.
2. Rovviltklagenemd.
TYR støtter ikke at det er rovviltklagenemd som skal behandle klager på vedtak om felling ,
rovdyrerstatning m.m, da dette blir oppfattet som et ekstra byråkratisk ledd, samt at en slik nemd ikke
nødvendigvis oppnå tillit når Klima- og miljødepartementet utnevner medlemmer. Dette mener vi selv om
Klima- og miljødepartementet mottar innspill på sammensetningen av nemda fra Landbruk- og
matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Opprettelse av en uavhengig rovviltklagenemd kan medføre at det blir flere tviste – og rettsaker i en
rovviltklagenemd sine vurderinger og vedtak. Det bør være politikere som skal utføre og gjennomføre
politikk og ikke en uavhengig klagenemd.
3. Endring i nødvergebestemmelsen etter naturmangfoldloven §17 andre ledd.
TYR mener at det er viktig med presisering knyttet til dette med « direkte angrep» og ønsker en mer
tydeliggjøring i dette punktet. Det må tas hensyn til i nødvergebestemmelsen når «situasjonen ansees
som påkrevd på grunn av et umiddelbart forestående angrep».
Dette fordi det er viktig at bonden eller den som er satt til å ivareta dyr kan handle raskt, og at det ikke
blir en diskusjon i ettertid om det kunne vært benyttet alternativer til felling for å unngå skader på bufe.
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