
ROVVILTNEMNDA I REGION 7
Nordland

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:
Rovviltnemnda i region 7 Ann Hege Lervåg Øyvind Skogstad
c/o Fylkesmannen i Nordland 75 65 07 12 75 53 15 68
Moloveien 10 ahl@sp.no
8002 BODØ

Godkjent referat fra møte 1/2010 i rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Dato: 6. april 2010
Sted: Statens hus, Bodø
Tid: 1000 – 1530 
Sekretariat: Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø, 

Tlf: 75 53 15 80 / Fax 75 53 16 80

Med på møtet:
Fra nemnda:
Ann-Hege Lervåg Nordland fylkeskommune 
Dagfinn Olsen Nordland fylkeskommune
Sonja Steen Nordland fylkeskommune
Tor Asgeir Johansen Nordland fylkeskommune
Birgit Labba Sametinget

Fra sekretariatet:
Roar Høgset fylkesmiljøvernsjef, Fylkesmannen i Nordland
Øyvind Skogstad rådgiver, Fylkesmannen i Nordland

Hanne Østerdal landbruksdirektør, Fylkesmannen i Nordland
Magne Totland seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland
Jostein Øvervatn fylkesagronom, Fylkesmannen i Nordland
Tore Veisetaune rådgiver, Fylkesmannen i Nordland
Yngve Granum Stang Reindriftsforvaltninga i Nordland

Observatører:
Berit Gjerstad Mattilsynet – Regionkontoret for Nordland

Andre:
Ingvar Ramsvik Nordland bondelag 
Marianne Hoff jordbrukssjef Saltdal kommune
Ann Guro Hansen Nordland Sau og Geit

Rovviltnemnda avholdt et lukket møte kun for nemnda fra kl 10:00 til kl 11:00. 
Fra kl 11:00 til kl 12:00 presenterte Frigg Ottar Os og Håkon Høyås sluttrapporten fra prosjektet 
”Framtid med sau og rein i Indre Salten”. 

Adresseliste

   

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato
2010/1743 434.21 03.06.2010
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Ordinært møte i rovviltnemnda begynte kl 12:45.

Møteleder Ann-Hege Lervåg ønsket velkommen. 

Sak 1/2010 Godkjenning av saksliste
Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 1/2010 slik den foreligger.

Sak 2/2010 Godkjenning av referat fra møte 4/2009 den 7. desember
Følgende endringer i referatet ble diskutert:

Sak 27/2009 Forebyggende og konfliktdempende midler mot rovviltskader 2009 – forbruk av midler 
og omdisponering av restmidler:

Rovviltnemnda tildelte i møte 4/2009 kr 100 000,- av restmidlene fra 2009 til 
gauperegistrering i Lofoten og Vesterålen. Det har ikke lyktes å gjennomføre en slik 
registrering vinteren 2009/2010. Disse midlene ble i stede brukt til å dekke et underskudd på 
akuttpotten, samt at gjenværende midler ble overført til det regionale fellingslaget. 

Sak 31/2009 Møteplan for rovviltnemnda 2010:
Planlagt møte 2/2010 den 27. mai passer ikke for flere av medlemmene i nemnda. Det ble 
konkludert med at dette møtet flyttes. Ny møtedato avklares nærmere.

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 4/2009 med endringer slik det 
framgår ovenfor.

Sak 3/2010 Fordeling av budsjett til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2010

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og innstilling. Sekretariatets forslag til fordeling 
av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i Nordland i 2010 på hovedposter ble 
gjennomgått av Tore Veisetaune og Jostein Øvervatn.

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda slutter seg i hovedsak til sekretariatets forslag til fordeling av midler til forebyggende 
og konfliktdempende tiltak i Nordland i 2010, med følgende endringer:

Forebyggende tiltak
Beredskapsareal:   - 500 000,-
Tekniske tiltak sau: + 200 000,-
Tekniske tiltak rein:   + 50 000,-

Konfliktdempende tiltak
Lokalisering av freda rovvilt i Lofoten/ Vesterålen: + 100 000,-
Bestandsregistrering (sammenslåing av midler til 
nyleting av jerv og gauperegistrering):    430 000,-
Naturvernforbundet - Nasjonal konferanse på Hamar om rovvilt:     - 10 000,-
Øvrige tiltak (etter vedtak i nemnda, f.eks. DNA-analysering i beitesesongen) + 160 000,-
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I etterkant av nemndsmøtet er midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i Nordland i 2010 
fordelt på følgende hovedposter i samsvar med nemndas vedtak:

Forebyggende tiltak:

Type tiltak for sau Sum:
Tidlig nedsanking: 135.000,-
Forsinket slipp på beite:     90.000,-
Gjeting/utvidet tilsyn: 720.000,-
Gjeterhund/vokterhund/vokterdyr:   10.000,-
Beredskapsareal (etablering og inngjerding):                    1.240.000,-
Bruk av tekniske tiltak: 900.000,-
Tidlig lamming     5.000,-
Tilskudd til sankehjelp: 100.000,-
Sum forebyggende tiltak på sau               3.200.000,-

Type tiltak for rein
Flytting til annet beite 500.000,-
Gjeting/utvidet tilsyn 870.000,-
Foring av rein i perioder av året med særlig store tap: 470.000,-
Tidlig samling og slakting av kalv 300.000,-
Bruk av tekniske tiltak: 310.000,-
Andre tiltak:    40.000,-
Sum forebyggende tiltak på rein        2.490.000,-

Konfliktdempende tiltak
Godtgjøring ved skadefelling (ny forskrift kommer) 100.000,-
Kursing jegere m.m. i skade- og lisensfelling: 330.000,-
Bestandsregistrering 430.000,-
Lokalisering av freda rovvilt i Lofoten/ Vesterålen 100.000,-
Bioforsk Svanhovd: Bedre bestandsregistrering bjørn                   50.000,-
NINA: Hvordan lykkes med mer effektivt uttak av rovvilt               10.000,-
Sum konfliktdempende tiltak           1.020.000,-

Midler satt av til andre formål
Reservepost til akuttiltak, dusører m.m.           930.000,-
Reiser for rovviltnemnda 2010 150.000,-
Trykking av forvaltningsplan og evt. brosjyre       50.000,-
Øvrige tiltak (etter vedtak i nemnda, f.eks.
DNA-analysering i beitesesongen)   160.000,-
Sum midler til andre formål              1.290.000,-

Sum for alle tiltak inkl. reiseutgifter m.m. for rovviltnemnda                       8.000.000,-
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Sak 4/2009 Orienteringssaker

a) Status for yngleregistreringer av jerv og gaupe vinteren 2009/2010 
Orientering ble lagt fram av Øyvind Skogstad og Tore Veisetaune i møte på bakgrunn av informasjon 
mottatt fra SNO samme dag. (Informasjonen ble videresendt per e-post til nemnda i etterkant av 
møtet).

Jerveregistreringa er godt i gang med gode snø- og sporforhold før påske. Alle kjente lokaliteter er 
besøkt minimum en gang. Helikopter er brukt på Helgeland og i Salten, og mesteparten av midlene til 
nyleting brukt opp for disse områdene. Her vil det hovedsakelig bli arbeidet på bakken framover. Det 
har vært med representanter fra saue- eller reindriftsnæringa på alle flygingene. I Ofoten er det ikke 
flydd som planlagt på grunn av mangel på helikopter og mye vind. Det har imidlertid vært mye arbeid 
på bakken i Ofoten. Totalt 10 ”hotspoter” er så langt registrert i Nordland, men det er fortsatt tidlig i 
registreringssesongen og mye er uklart og usikkert. Alle antatte og dokumenterte jerveynglinger blir 
fortløpende lagt ut på Rovviltportalen.

I etterkant av orienteringen fulgte en diskusjon om bestandsregistrering, og spesielt nyletingsarbeidet 
på jerv. Rovviltnemnda påpekte at det er viktig at beitenæringene får kjennskap til resultatene fra 
yngleregistreringa på et tidlig stadium, selv om man ikke har klar endelig konklusjon for de ulike 
potensielle hilokalitetene. Dette er spesielt viktig dersom det registreres potensielle ynglinger i viktige 
beite- og/eller og kalvingsområder. Rovviltnemnda påpekte at det er ønskelig om SNO har anledning å 
møte på nemndsmøtene. 

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland tar Fylkesmannens orientering om status for yngleregistrering 
av jerv og gaupe vinteren 2009/2010 orientering.

b) Status for kvotejakt, lisensfelling, skadefellinger og vedtak om ekstraordinære uttak av 
rovvilt vinteren 2009/2010 

Status for kvotejakt, lisensfelling, skadefellinger og vedtak om ekstraordinære uttak av rovvilt vinteren 
2009/2010 ble presentert i sekretariatets saksframlegg. I tillegg til presentasjonen i sekretariatets 
saksframlegg ble det orientert om at siste gaupa på kvota ble felt i Beiarn 26. mars. Kvotejakta ble da 
stanset i Nordland med unntak av i Lofoten og Vesterålen hvor det pågikk kvotejakt ut mars måned.

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland tar Fylkesmannens oppsummering av lisensfelling, 
skadefellinger og vedtak om ekstraordinære uttak av rovvilt vinteren 2009/2010 til orientering.  

c) Orientering om dialogmøte mellom Fylkesmannen og Mattilsynet 
På årlig samarbeidsmøte mellom Mattilsynet i Nordland og Fylkesmannen i Nordland ble det i forhold 
til rovviltforvaltning konkludert med at Fylkesmannen innkaller til et møte senest innen utgangen av 
mars der videre samarbeid konkretiseres med sikte på å redusere konflikten mellom rovdyr og 
dyrevelferd.

Et slikt møte med ble avholdt tirsdag 16. mars. Fylkesmannen og Mattilsynet hadde en felles 
gjennomgang avbeiteområder med de største tapene de siste tre årene, med drøftinger i forhold til 
forventa situasjon kommende beitesesong og aktuelle tapsforebyggende tiltak. En skjematisk oversikt 
over beitelag med størst tap dannet grunnlaget for drøftingene. Strategi for informasjonsutveksling og 
samarbeid kommende beitesesong ble også drøftet.  

d) Miljøverndepartementets samling for rovviltnemndene 3.-4. mai
Miljøverndepartementet inviterer alle medlemmer i de regionale rovviltnemndene sammen med en 
representant fra det enkelte sekretariat til møte på Gardermoen 3.4. mai. Invitasjon er tidligere 
oversendt per e-post. Alle nemndsmedlemmene er innstilte på å reise.
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Rovviltnemnda diskuterte hvilke saker som kan være aktuell å ta opp med departementet under møtet:
- bestandsregistrering av rovvilt, spesielt for gaupe
- skadefelling på snøføre som tapsforebyggende tiltak
- revidering av regelverket for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak
- forvaltning av kongeørn

e) Regionalt fellingslag
Roar Høgsæt orienterte om prosessen med etablering av et regionalt fellingslag. Fylkesmannen har på 
grunn av begrensede ressurser ikke hatt kapasitet til å ta tak i dette prosjektet i tilstrekkelig grad. 
Fylkesmannen ønsker imidlertid å prioritere igangsetting av dette prosjektet, og forventer å få frigjort 
arbeidskapasitet når arbeidet med revidering av forvaltningsplanen går mot slutten.

f) Brev til Rovviltnemnda
Følgende brev til Rovviltnemnda er oversendt per e-post:

- Brev av 05.12.2009 fra Hattfjelldal bonde- og småbrukarlag – Framtida for beitenæringene
- Brev av 02.02.2010 fra Reindriftsforvaltningen i Nordland til Fylkesmannen og 

Rovviltnemnda – Rovviltsituasjonen i Ildgruben reinbeitedistrikt (møtereferat) 
- Brev av 25.01.2010 fra Reindriftsforvaltningen i Nordland til Fylkesmannen – Områdestyret 

for reindrift i Nordland – møte med Fylkesmannen om rovviltsituasjonen i Nordland 
- Brev av 08.02.2010 fra DN til Fylkemannen – Betingede fellingstillatelser på gaupe våren 

2010 
- Brev av 15.02.2010 fra Hattfjelldal sau og geit og Byrkije rbd – om fordeling av de frie dyrene
- Brev av 16.02.2010 fra Fylkesmannen til Anny Unosen – Avslag på søknad om dekning av 

utgifter til leie av mikrofly 
- E-post av 19.02.2010 fra Grane sau og geit – angående utvidelse av gaupekvota
- Brev av 19.02.2010 fra MD – invitasjon til møte 3.-4. mai 2010, regionale rovviltnemnder 
- Brev av 22.02.2010 fra DN til Rovviltnemnda – Planleggingsrammer rovviltnemndene 2010 
- Brev av 22.02.2010 fra Saltdal kommune – om målstyring av gaupekvota i midtfylket
- Brev av 22.02.2010 fra beitenæringa og fellingslaget i tidligere Skjærstad kommune – om 

målstyring av restkvota i midtfylket 
- Brev av 26.02.2010 fra Hemnes sau og geit - angående utvidelse av gaupekvota 
- Brev av 05.03.2010 fra SNO - rapport på bruk av midler til nyleding etter jerv 2009
- Brev av 12.03.2010 fra DN - vedtak om ekstraordinært uttak av jerv i Troms
- Brev av 15.03.2010 fra DN - vedtak om ekstraordinært uttak av jerv på saltfjellet
- Brev av 17.03.2010 fra DN - vedtak om ekstraordinært uttak av jerv – region 6 og 7
- Brev av 23.03.2010 fra DN - vedtak om ekstraordinært uttak av jerv på saltfjellet
- E-post av 26.03.2010 fra MD – program for møte med de regionale rovviltnemdene

I tillegg ble det orientert om følgende brev i møte (oversendt per e-post i etterkant av møtet):
- Brev av 26.03.2010 fra MD – Møter med de regionale rovviltnemndene våren/ sommeren 

2010

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland tar innkomne brev til rovviltnemnda til orientering.

Sak 5/2009 Eventuelt
Det ble ikke lagt fram noen eventueltsaker.

Møtet varte fra kl 1245 – 1530
Referent: Øyvind Skogstad 
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Adresseliste: 
- Rovviltnemnda i Nordland (e-post og via SharePoint) 
- Direktoratet for naturforvaltning (via SharePoint) 
- Reindriftsforvaltningen i Nordland (e-post) 
- SNO Nordland (e-post og via SharePoint)
- Mattilsynet Region Nordland (e-post)
- Bioforsk Nord, Tjøtta (e-post)
- Nordland bondelag (e-post)
- Rovviltutvalget i Nordland bonde- og småbrukarlag (e-post)

- Nordland sau og geit, v/Ann Guro Hansen (e-post)
- Nordland reindriftsamers fylkeslag, v/Torstein Appfjell (e-post)
- Nordland JFF (e-post)
- Naturvernforbundet i Nordland v/Espen Dahl (e-post)
- Foreningen Våre Rovdyr (e-post)


