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Fagråd for Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt - oppnevning av 
medlemmer for perioden 2019-2020 

Vi viser til brev av 27. oktober 2015 og 24. mai 2016 med oppnevning av fagråd for nasjonalt 
overvåkningsprogram for rovvilt for perioden 1. april 2015 – 1. april 2019.  
 
Bakgrunnen for fagrådet er St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur og Innst. S. nr. 
174 (2003-2004) til meldingen hvor det framgår at det er behov for et godt og faglig oppdatert 
nasjonalt overvåkingsprogram og et eget fagråd med eksperter på internasjonalt nivå som 
kan gi råd til forvaltningen om metodeutvikling og implementering i forvaltningen, estimering 
av bestandenes størrelse, levedyktighet mv.  
 
I tråd med Stortingets føringer ble fagråd for nasjonalt overvåkningsprogram etablert 1. april 
2007. Siden 2007 er rovviltpolitikken i Norge behandlet på nytt én gang i Stortinget, jf. 
Representantforslag 163 S (2010-2011). I punkt 1.2 har Stortinget skrevet: "Fagrådet for 
Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt skal ha ansvaret for å foreta den løpende 
vurderingen av best mulig overvåkingsmetodikk. Rovdata er sekretariat for Fagrådet".  
 
Rovdata har ansvaret for det faglige innholdet, formidling, drift og utvikling av 
overvåkingsprogrammet. Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata for jerv, 
gaupe, ulv, bjørn og kongeørn i Norge. Rovdata er også sekretariat for fagrådet og 
tilrettelegger beslutningsgrunnlag og møter.  
 
Klima- og miljødepartementet er kjent med at det pågår et arbeid i forbindelse med prosjektet 
RovQuant som også inkluderer spørsmål og anbefalinger fra fagrådet. Prosjektet skal etter 
planen vare ut 2019, og vi ser det mest hensiktsmessig å opprettholde samme 
sammensetning av fagrådet inntil dette arbeidet er avsluttet og nærmere vurdert. 
Departementet forlenger dermed med ett år samme mandat og sammensetning av fagrådet 
som gjaldt for perioden 2015-2019. 
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Side 2 
 

Klima- og miljødepartementet oppnevner følgende personer til fagrådet for Nasjonalt 
overvåkingsprogram for rovvilt for perioden 1. april 2019 til 1. april 2020, med mulighet for 
forlengelse:  
 

 Dr Jon Swenson, Universitet for miljø- og biovitenskap, Ås  

 Susanna Löfgren, Länsstyrelsen i Jämtland län, 831 86 Östersund, Sverige  

 Dr Henrik Andrèn, Sveriges Landbruksuniversitet, Grimsø  

 Dr Jens Persson, Sveriges Landbruksuniversitet, Grimsø  

 Dr Inger Hansen, Bioforsk Tjøtta  

 Dr Arild Blekesaune, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 

 Dr Maria Johansson, professor i miljøpsykologi, Lunds Universitet  
 
Fagrådet gis følgende mandat:  
Fagrådet skal gi råd til Miljødirektoratet om hvordan Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt 
kan innrettes på en best mulig måte, slik at resultater som framkommer er faglig holdbare og 
i henhold til anerkjent metodikk for bestandsovervåking av rovvilt.  
 
Fagrådet skal videre gi anbefalinger om utviklingsbehov, presiseringer i metodikk og 
gjennomføring av overvåkingen som bidrar til å forbedre datagrunnlaget.  
 
Fagrådet skal i sitt arbeid legge vekt på å vurdere organiseringen av overvåkingsarbeidet, 
herunder om lokal involvering i arbeidet er tilstrekkelig for å redusere datakonflikter.  
 
Fagrådets konklusjoner fremmes som forslag til Miljødirektoratet.  
 
Arbeidet i fagrådet skal gjennomføres ved bruk av egen kompetanse og nettverk blant 
medlemmene, og innenfor de budsjettmessige rammer som gis.  
 
Arbeidet i fagrådet honoreres etter statens utvalgsregulativ, innenfor de årlige avsatte 
budsjetter. Sekretariatets utgifter dekkes gjennom løpende kontrakt mellom Miljødirektoratet 
og Rovdata.  
 
Fagrådet velger selv sin leder.  
 
Lykke til med arbeidet i fagrådet! 

 

 

Med hilsen 

 

 

Torbjørn Lange (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Tommy Andersen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Landbruks- og matdepartementet 

Miljødirektoratet 

Norsk Institutt for naturforskning 
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Adresseliste 

 

Arild Blekesaune Institutt for sosiologi 

og statsvitenskap, 

NTNU 

7491 TRONDHEIM 

Henrik Andren Sveriges 

Lantbruksuniversitet, 

Riddarhytten 

73091 GRIMSOE 

Inger Hansen Fredriks A. Dahls vei 

20 

1432 ÅS 

(Landbrukshøyskolen) 

Jens Persson Sveriges 

Lantbruksuniversitet, 

Riddarhytten 

73091 GRIMSOE 

Jon Swenson Universitetet for 

miljø- og 

biovitenskap 

1432 ÅS 

(Landbrukshøyskolen) 

Maria Johanson Lunds Universitet, 

Box 117 

7818 LUND 

Susanna Löfgren Länsstyrelsen i 

Jämtland 

83186 ÖSTERSUND 
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