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Rovviltnemnda avholdt et lukket møte kun for nemnda fra kl 10:00 til kl 10:30. 
Ordinært møte i rovviltnemnda begynte kl 10:30.

Møteleder Ann-Hege Lervåg ønsket velkommen. 

Sak 7/2010 Godkjenning av saksliste
Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 2/2010 slik den foreligger.

Sak 8/2010 Godkjenning av referat fra møte 1/2010 den 6. april
Berit Gjerstad påpekte at Mattilsynet har observatørstatus, og ikke er tilhører til nemndsmøtene. 
Det var enighet om å justere referatet slik at dette framgår.

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

Sak 9/2010 Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland
Rovviltnemnda i Nordland vedtok i møte 04.04.2008, sak 6/2008, å rullere forvaltningsplanen for 
rovvilt i Nordland. Gjeldende forvaltningsplan ble vedtatt 29.11.2006. 

Rovviltnemnda har lagt stor vekt på medvikning i planarbeidet. I det innledende planarbeidet ble det 
satt ned to arbeidsgrupper med representanter fra hhv. reindrifta og sauenæringa. Det er avholdt en 
rekke møter med disse arbeidsgruppene i løpet av prosessen. Mattilsynet og SNO har også vært 
representert på møtene. 

Høringsutkastet er skrevet av Fylkesmannen i Nordland som sekretær for Rovviltnemnda og av 
Rovviltnemnda selv. Mattilsynet har bidratt med ett kapittel om dyrevelferd. Fylkesmannen og 
Reindriftsforvaltninga har bidratt med faglige innspill i prosessen. 

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar å legge fremlagte forslag til revidert forvaltningsplan på 
høring med endringer gjort i møte 2. juni 2010. I tillegg bes det om at følgende endringer tas med:

- Avsnittet om bestandsregistreringer på bjørn oppdateres slik at det er i tråd med ny 
beregningsmodell.

- Siste avsnitt under det tapsforebyggende tiltaket ”Intensiv gjeting” endres slik at det ikke er 
fastsatt noen begrenset prosentsats for hva som kan dekkes.

I høringsbrevet bes det om at følgende tas med:
- Nemnda ønsker spesielt innspill på mulige prioriterte områder for rein.
- Problematikken i grenseområdene til Troms og Nord-Trøndelag er ikke løst i forslaget. 

Nemnda ønsker innspill på mulige løsninger med tanke på jakt og prioriterte rovviltområder. 
- I den forrige forvaltningsplanen for region 7 var et kapittel viet momenter som nemnda vil 

jobbe med fremover, da spesielt opp mot sentrale myndigheter. Nemnda vil etter 
høringsrunden forfatte disse momentene og ta med eventuelle innspill framkommet i 
høringsrunden. 

Høringsfristen settes til 15. september. I etterkant av høringsperioden tar nemnda sikte på å avholde 
informasjonsmøter om forvaltningsplanen.

Roar Høgsæt orienterte om at Fylkesmannen vil vurdere om det bør legges ved et notat fra 
Fylkesmannen når planen sendes på høring dersom Fylkesmannen mener at enkelte deler av 
høringsutkastet kan ligge utenfor fastsatt statlig politikk.
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Sak 10/2010 Miljøverndepartementets møte i region 7 den 19. august
I forbindelse med oppfølging av Soria Moria II, hvor det blant annet er lagt opp til en ny vurdering av 
bestandsmålet for bjørn og ulv, planlegger Miljøverndepartementet å avholde møter i hver 
rovviltregion i løpet av våren og sommeren 2010. Rovviltnemndene er bedt om å være arrangør for 
møtene, hvor relevante aktører lokalt/regionalt inviteres til å delta. Rovviltnemndene er videre bedt om 
å utarbeide forslag til dagsorden. Møtet i region 7 – Nordland skal avholdes 19. august. 

Rovviltnemnda diskuterte mulig program for et slikt møte. Nemnda ønsker at sekretariatet utarbeider 
forslag til dagsorden. Nemnda har følgende innspill til dagsordenen:

- Dersom det er praktisk mulig bør møtet lokaliseres til et område hvor konflikten mellom 
beitenæring og store rovdyr er aktuell.

- Nemnda ønsker å invitere Miljøverndepartementet med på befaring i et område med store 
rovvilttap.

- Det bør vurderes om det tidsmessig er mulig å be om et lukket møte med 
Miljøverndepartementet i forkant av det åpne møtet.

- I tillegg til innlegg fra Miljøverndepartementet og nemnda, er det viktig at det settes av 
tilstrekkelig tid til innlegg fra beitenæringene og organisasjoner, samt diskusjon. 

- Eventuell tid til faglige innlegg fra forskermiljø bør begrenses og kun omhandle tema som er 
direkte relevant i forhold til oppfølging av Soria Moria II.

Konklusjon:
Rovviltnemnda ber sekretariatet utarbeide forslag til dagsorden på bakgrunn av diskusjonen.

Sak 11/2010 Orienteringssaker
a) Status for yngleregistrering av jerv vinteren 2009/2010 
Statens naturoppsyn har i forkant av møtet utarbeidet et brev til Rovviltnemnda med status for 
jerveregistreringa per 31. mai. Brevet ble delt ut i møtet, og gjennomgått av Fylkesmannen. 

Per 31. mai er det registrert 8 ynglinger; 7 dokumenterte og 1 antatt. Arbeidet på snøføre er mer eller 
mindre avsluttet. Det er planlagt barmarkskontroller på 10 ulike lokaliteter. Av åtte mottatte tips fra 
publikum, har ett ført til dokumentert yngling, i Gildeskål kommune. For øvrig vises det til vedlagt 
brev fra SNO (vedlegg 1).

b) Sak 6/2010 - Fastsatt betinget kvote for skadefelling av gaupe og ulv 2010/2011
Rovviltnemnda i Nordland har i år myndighet til å vedta kvote for betingede fellingstillatelser på ulv 
og gaupe for perioden 01.06.2010 – 15.02.2011, siden fastsatt bestandsmål for disse artene er oppnådd 
i Nordland (det er mål om 0 ynglinger av ulv og 10 årlige ynglinger av gaupe i Nordland). 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland har den 31.05.2010 fattet følgende vedtak i sak 6/2010: 

Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om to betingede fellingstillatelser på ulv og fire betingede 
fellingstillatelser på gaupe for perioden 01.06.2010-15.02.2011.
Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet.

For ytterligere saksopplysninger og begrunnelse vises det til vedlagte vedtaksbrev fra nemnda 
(vedlegg 2). 

c) Gauperegistrering 2010/2011
Den 27.05.2010 avholdt Fylkesmannen et evalueringsmøte om gauperegistreringa i Nordland, hvor 
representanter fra fylkesmannens miljøvernavdeling, fylkesmannens landbruksavdeling, Nordland 
JFF, SNO og Saltdal kommune deltok. 

Bakgrunnen for møtet var at det systematiske registreringsarbeidet på gaupe i liten grad fører til at 
familiegruppene fanges opp. De siste vintrene har tilnærmet alle registreringene kommet inn via tips 



Side 4 av 7

fra publikum. Fylkesmannen ønsket derfor å avholde et evalueringsmøte om gauperegistreringa i 
Nordland, både i forhold til linjetaksering sør for Saltfjellet og aksjoner nord for Saltfjellet. Målet var 
å diskutere hva som kan gjøres annerledes, og hvordan vi bør legge opp registreringsarbeidet 
framover. 

Hovedkonklusjonene fra møtet er at man bør arbeide videre med gaupeaksjoner, spesielt nord for 
Saltfjellet. Man bør også vurdere muligheten for å gjennomføre aksjoner i kystområdene lenger sør i 
fylket. For å utnytte bevilgede midler og tilgjengelige ressurser best mulig kan det være aktuelt å 
avgrense gaupeaksjonene til områder hvor man på bakgrunn av erfaring, historiske tap til gaupe og 
tidligere gaupeobservasjoner, kan forvente å finne familiegrupper. Eventuelt kan det også være aktuelt 
med mer målrettede aksjoner hvor man rykker ut til områder hvor det er konkret mistanke om en eller 
flere familiegrupper som man ikke har lyktes å dokumentere via tips.

Gjennomføring av aksjoner krever god planlegging og mye mannskap. Det er derfor viktig å dra nytte 
av engasjerte enkeltpersoner og engasjerte miljøer i de ulike aksjonsområdene. Videre bør det i økt 
grad inviteres til samarbeid med både beitenæringene, grunneierlag og organisasjoner. 

NJFF har signalisert at de ikke har kapasitet til å påta seg administrasjonsansvar for eventuelle 
aksjoner sør for Saltfjellet. Her har de nok med linjetakseringene. NJFF har gitt tilbakemelding om at 
de er innstilt på å administrere eventuelle aksjoner nord for Saltfjellet.

Gauperegistreringa 2009/2010
Fylkesmannen orienterte om resultatene fra gauperegistreringa sist vinter. Rapporten fra det nasjonale 
overvåkingsprogrammet for rovvilt om gauperegistreringa vinteren 2009/2010 er publisert. I Nordland 
gikk det inn seks familiegrupper, én i hver av kommunene Narvik, Fauske, Saltdal, Hemnes, Vefsn og 
Hattfjelldal. Det gir et snitt siste tre år på 9,8 familiegrupper. DN har imidlertid opplyst at det legges 
normale avrundingsregler til grunn, noe som gir et gjennomsnitt på 10 familiegrupper siste tre år. 
Nemnda har dermed fortsatt myndighet til å fastsette kvote for betinget skadefelling og ordinær 
kvotejakt på gaupe. 

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

- Brev av 09.02.2010 fra Wanja Rakvaag – forespørsel om bruk av FKT-midler til omlegging 
av driftsform

- Brev av 24.03.2010 fra Statens landbruksforvaltning – Høring av forslag til forskrift om 
kompensasjon ved restreksjoner i bruk av utmarksbeite pga rovvilt

- Brev av 23.04.2010 fra Grane kommune til DN – søknad om fellingstillatelse på bjørn i Grane 
kommune

- Brev av 30.04.2010 fra DN til Grane kommune – Avslag på søknad om fellingstillatelse på 
bjørn i Grane kommune

- Brev av 30.04.2010 fra beitenæringene i Bindal og Namdal – Ang. forvaltningene av rovvilt i 
grensetraktene Nordland / Nord-Trøndelag

- Brev av 03.05.2010 fra Statens naturoppsyn – Infobrev fra SNO – status på jerveynglinger per 
1. mai

- Brev av 05.05.2010 fra Saltfjellet reinbeitedistrikt – søknad om umiddelbart uttak av ynglehi
- Brev av 05.05.2010 fra Grane kommune til DN – Klage på avslag om fellingstillatelse på 

bjørn i Grane kommune
- Brev av 09.05.2010 fra Saltfjellet reinbeitedistrikt – klargjøring av søknad av 05.05.2010 fra 

Saltfjellet reinbeitedistrikt

I tillegg ble følgende brev utdelt i møte:
- Brev av 26.03.2010 fra DN til Fylkesmennene – Betingede fellingstillatelser på jerv, bjørn og 

ulv 2010/2011 
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Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland tar innkomne brev til orientering. 

Nemnda ber om at det utformes svar til Rakvaag hvor det påpekes at det er en høy terskel for å gi 
midler til omlegging av driftsform. Nemnda er generelt skeptisk til bruk av FKT-midlene til omlegging 
av drift da det ikke bidrar til målsettingen om fortsatt utnyttelse av beiteressursene. 

Nemnda ber om at det utformes svar til beitenæringene i Bindal og Namdal hvor det vises til at 
nemnda arbeider med å forbedre samhandlingen med naboregionene, bl.a. i høringsutkast til ny 
forvaltningsplan. 

Sak 12/2010 Eventuelt
a) Brev av 31.05.10 fra Nordland reindriftsamers fylkeslag
Nordland reindriftssamers fylkeslag har i brev av 31.05.10 kommet med innspill til de vilkår som 
følger tilskudd til intensiv gjeting av rein i kalvingstida, og tilskudd til flytting av rein til mindre 
rovviltutsatt vinterbeite. 

Fylkesmannen orienterte om praksis med finansiering av tapsforebyggende tiltak i reindrifta, samt 
Fylkesmannens vurdering av saken: 
Følgende vilkår er satt ved tilskudd til intensiv gjeting av rein i kalvingstida, og tilskudd til flytting av 
rein til øyer eller mindre rovviltutsatt vinterbeite: 

- For transport av rein til/fra et mindre rovviltutsatt vinterbeite (eks. øyer, ynglefrie halvøyer) dekkes 50 
% av totalkostnadene til transporten. 

- Standard satser knyttet til intensiv gjeting av rein i kalvingsperioden fra og med april til og med juni 
måned er følgende: Siidaandeler med mer enn 150 rein i vårflokk: inntil kr 30.000,-. Siidaandeler med 
mindre enn 150 rein i vårflokk: inntil kr 20.000,-. Kvitteringer av direkte utlegg og leie av 
tilsynspersonell utenom leder av sidaandeler kan dekkes. For 2010 er satsen for innleid hjelp maks kr 
150,- pr time eller kr 1200,- pr dag. Lønn til innleid hjelp skal dokumenteres ved regning for arbeid 
utført fra arbeidstaker, og bekreftelse på at penger er overført til vedkommende. Når det gjelder 
drivstoff til intensiv gjeting, dekkes 50 % av de dokumenterte kostnadene. Ledere i siidaandeler får ikke 
dekt arbeid med intensiv gjeting.

Overnevnte vilkår er i samråd med Reindriftsforvaltningen i Nordland praktisert de siste årene ved 
tildeling av tilskudd til disse tiltakene.

Intensiv gjeting av rein i kalvingstida er et mye utprøvd forebyggende tiltak, med en relativt god 
tapsreduserende effekt i følge reindrifta. Hensikten med tiltaket er at siidaandelene kan leie inn ekstra 
mannskap til gjeting i den mest kritiske perioden, og dermed i økt grad forebygge tap til rovvilt. 
Tilskuddet er ikke ment å dekke siidaandelenes ordinære kostnader i forbindelse med gjeting i denne 
perioden, siden gjeting og tilsyn av rein er naturlige arbeidsoppgaver i forbindelse med reindrift. 
Tilsvarende dekkes kun 50 % av de dokumenterte utgiftene ved transport av rein til vinterbeite.

Nordland reindriftssamers fylkeslag henstilte avslutningsvis i brevet om at vedtak om tilskudd til 
tapsforebyggende tiltak i reindrifta i 2009 blir omgjort slik at også de siste 50 % av utgifter til 
gjennomførte tiltak kan utbetales. Fylkesmannen viste det til at det var tre ukers klagefrist på 
vedtakene, og at det ikke vil være riktig å omgjøre slike vedtak lenge etter at klagefristen er gått ut, 
tiltaket er gjennomført og midlene er under utbetaling.

Rovviltnemndas vurdering
Rovviltnemnda ba sekretariatet utforme forslag til svarbrev hvor det blant annet vises til høringsutkast 
til ny forvaltningsplan hvor vilkår og satser skal vurderes på nytt. I forbindelse mer revideringen av 
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forvaltningsplanen vil nemnda også vurdere forhold omkring søknadsfrister, herunder evt. ønske om 
flere søknadsrunder for reindrifta.
  
Nemndsleder påpekte avslutningsvis at enkeltsøknadene er behandlet av Fylkesmannen. Neste år vil 
nemnda gi føringer og rammer for bruk av FKT-midlene på det detaljnivået nemnda selv finner 
hensiktsmessig. Det ble i den sammenheng vist til svar fra statssekretær Heidi Sørensen om nemndas 
adgang til dette i møte 3.-4. mai.   

b) Forespørsel om forskningsprosjektet SOS - Save Our Sheep 
Ingvar Ramsvik hadde en forespørsel om forskningsprosjektet SOS - Save Our Sheep, og hva slags 
holdning nemnda har til slike prosjekt. Ramsvik påpekte at dette er et stort og kostbart prosjekt, og 
stilte spørsmål med nytteverdien. 

Forskningsprosjektet er i regi av blant annet Bioforsk Nord. Hovedmålsettingen er å redusere tap av 
sau og lam på beite ved hjelp av større kunnskap om de økologiske sammenhengene, robuste 
driftsformer og en framtidsretta forvaltning.

I 2006 ble det gitt tilsagn på kr 200 000,- av FKT-midlene over fire år for det samme prosjektet, men 
det har ikke lyktes å komme i gang på grunn av manglende finansiering. Prosjektet er nå revidert og 
gjort mer forvaltningsrettet, samt at prosjektperioden er redusert til tre år. Fylkesmannen har blitt 
forespurt av Bioforsk om foreløpige synspunkter på deres søknad til Norges forskningsråd. 
Fylkesmannen har uttalt seg positivt til prosjektet under forutsetning av at de oppnår finansiering fra 
Norges Forskningsråd.

Rovviltnemndas vurdering
Rovviltnemnda tar forespørselen og informasjonen til orientering. Nemnda avventer eventuell 
henvendelse fra prosjektet før det tas nærmere stilling til saken.

c) Orientering om Bioforsk sitt prosjekt med bruk av hårfeller, samt om resultatene fra DNA-
analysene av bjørnemøkk og bjørnehår samlet inn i 2009

Fylkesmannen orienterte om Bioforsk sitt prosjekt Tiltak for å bedre bestandskartleggingen av bjørn i 
konfliktområder i Nordland, hvor bl.a. muligheten for bruk av hårfeller for å samle inn hår for DNA-
analyse skal utredes. Prosjektet er delfinansiert av FKT-midler. Bioforsk planlegger å avholde to 
dialogmøter med forvaltning og beitenæringene i Nordland på sensommeren/høsten 2010. 

Videre ble det orientert om resultatene fra DNA-analysene av bjørnemøkk og bjørnehår samlet inn i 
2009. Gjennom DNA-analyser av ekskrementer og hår fra bjørn ble det registrert seks ulike 
hannbjørner i 2009. Fire bjørner ble påvist på indre Helgeland, og to bjørner i indre Salten. De fleste 
av prøvene ble samlet inn av SNO/ Rovviltkontakter. Til sammen ti privatpersoner har levert inn 
prøver som tilfredsstilte kravene for å få utbetalt dusør på kr 1000,-. Det ble for øvrig vist til nyhetssak 
om bjørne-DNA på Fylkesmannens hjemmeside. 

Rovviltnemndas vurdering
Rovviltnemnda tar informasjonen til orientering. Nemnda ønsker at det legges opp til samme 
dusørordning i 2010 som i 2009.

Møtet varte fra kl 10:30 – 14:00
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)

Vedlegg: 
1. Brev av 31.05.2010 fra Statens naturoppsyn – Status jerveregistreringa per 31. mai 
2. Brev av 01.06.2010 fra Rovviltnemnda i Nordland – Vedtak om kvote for betinget skadefelling av 

gaupe og ulv i region 7 – Nordland 2010/2011


