Kongeørn
Forskrift om forvaltning av rovvilt.
FOR 2005-03-18 nr 242:
1 Formål
Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning
av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme
skal forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse og
andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert
slik at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike
områder og for de ulike rovviltarter.
Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet
og lokal medvirkning.

§ 2 Definisjoner
I denne forskrift forstås med
Rovvilt: Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn.
§ 3 Nasjonale bestandsmål og bestandsovervåking
Kongeørnbestanden skal forvaltes slik at bestanden
opprettholdes på 850 - 1200 hekkende par i Norge.

§ 12. Skadefelling av kongeørn
Fylkesmannen kan gi tillatelse til felling av enkeltindivider av
kongeørn som volder vesentlig skade på bufe eller tamrein, forutsatt
at felling kan rettes mot bestemte individer, jf. viltloven § 14.
Vedtak om felling skal være begrenset til et bestemt område
og tidsrom. Det kan knyttes vilkår til fellingstillatelsen.

Fra retningslinjene til forskriften
Det er ikke fastsatt tallfestede nasjonale mål for antall hekkinger
av kongeørn innenfor den enkelte region. Ettersom det ikke
legges opp til noen aktiv bestandsregulering av kongeørn, og det
kun er hjemmel for skadefellingstillatelser rettet mot bestemte
individer i konkrete skadesituasjoner, jf. forskriften § 12, har ikke
departementet funnet det hensiktsmessig å fordele det samlede
nasjonale måltallet på regionene. Utgangspunktet for
forvaltningen er at kongeørnbestanden skal opprettholdes med
nåværende (2003) bestandsnivå og utbredelse i alle regioner. Det
Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt vil fra 2005 også
omfatte kongeørn, og levere oppdatert informasjon om forekomst
og reproduksjon for denne arten.

§ 12 Skadefelling av kongeørn
Fylkesmannen har ansvaret for forvaltningen av kongeørn.
Felling av kongeørn har hjemmel i viltlovens § 14, og
fellingsvedtak kan fattes gjennom enkeltvedtak i akutte saker
der det voldes vesentlig skade på bufe eller tamrein. For
felling av kongeørn er det et vilkår at andre tiltak for å
forebygge skade er utprøvd i rimelig utstrekning.

Bestanden av kongeørn i landet antas å utnytte sitt potensiale fullt ut gjennom
dagens bestandsutbredelse og antall. Kongeørn opptrer som skadevolder i mer
avgrensede tidsperioder enn de andre artene, og skader kan ofte forebygges
gjennom enklere tiltak. Fellingstillatelser kan gis for å stoppe en pågående
skadesituasjon, men det tillates ikke felling utelukkende for å forhindre
fremtidige skader som for de andre artene. Fylkesmannen kan derfor gi
tillatelse til felling av enkeltindivider av kongeørn som volder vesentlig skade
på bufe eller tamrein , forutsatt at felling kan rettes mot bestemte individer som
volder skade. Vedtak om felling skal være begrenset til et bestemt område og
tidsrom. Det kan knyttes nærmere vilkår til fellingstillatelsen, herunder at
etablerte par eller voksenfugler skal være unntatt og at felling foretas av
nærmere bestemte personer. Felling kan iverksettes uten hensyn til fredning,
men skal følge bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse fastsatt i medhold av
viltloven.

Selv om myndigheten til å fatte vedtak om felling er gitt direkte til
fylkesmannen, er dette ikke til hinder for at rovviltnemnden i sin regionale
forvaltningsplan innarbeider kongeørn. På denne måten kan nemnden ha en
helhetlig innfallsvinkel til de arter som omfattes av denne forskrift, blant annet
gjennom prioritering av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak,
og legge til rette for at fylkesmannens vedtaksmyndighet nyttes i tråd med
nemndens prioriteringer og anbefalte geografiske differensiering av
virkemidler.

Fra og med jaktåret 2005/2006 til nå:
Avslag 6 stk. 3 i Finnmark, 1 i Troms, 1 i Nordland og 1 i Oppland
Innvilget 4 tillatelser. 3 i Finnmark og 1 i Sør-Trøndelag.
NOF har klaget på 2 av tillatelsene og fått medhold
Ingen kongeørn er felt.

