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Hei!
Beklager at det har tatt noe tid å svare på denne henvendelsen.
Konteksten her er utfordringen beitedyr – rovdyr, der spesielt reindrifta opplever utfordrende
store tap. For Nordland sitt vedkommende er det i hovedsak tre arter det dreier seg om; jerv,
gaupe og kongeørn.
Som Bollestad og LMD har vist til flere ganger de siste ukene står utbetalinger for tap til
kongeørn i Norge for en tredel av utbetalingene. Når det da kommer til potensiell
skadebegrensing ved felling, er det da, slik situasjonen er i dag bare to av de tre det gjelder. Det
skaper innimellom en utfordrende situasjon for oss og forklare.
I Nordland er det observert at kongeørn og havørn har samlet seg i enkelte områder i et antall
som tidligere ikke har vært observert, og at dette har ført til større dokumenterte tap til
kongeørn enn tidligere dokumentert.
I hvilken grad havørn har en sekundær effekt ved å overta kadaver fra kongeørn trengs det mer
forskning på.
Vi har et økt fokus på dette, også ift å være med å bidra til mer forskning på området.
Statsforvalteren har flere roller, bl.a. å ivareta samisk kultur og næring samt rovvilt. Begge deler
er forankret i ratifiserte internasjonale konvensjoner.
Håper dette er tilstrekkelig svar på deres spørsmål.
Med vennlig hilsen
Stein Tage Domaas
underdirektør
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Hei,
Vi viser til vedlagte brev og ser frem til svar på spørsmålene stilt i brevet.

Hilsen
Martin Eggen
Naturvernrådgiver Norsk Ornitologisk Forening
+47 90565108
Bevar fuglene og deres livsmiljø, - Bli medlem i Norsk Ornitologisk Forening i dag!
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