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Rovviltnemnda i Nordland

  

Sekretariatets innstilling til saker i møte 2/2010 i Rovviltnemnda for region 7 -
Nordland

Sak 7/2010 Godkjenning av saksliste
Sekretariatets forslag til 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
Utkast til referat fra møte 1/2010 den 6. april ble sendt til medlemmene i Rovviltnemnda per e-post 
den 26. april 2010. Referatutkastet er vedlagt (vedlegg 1).

Sekretariatets forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 1/2010 slik det foreligger.

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.

Veien fram til et høringsutkast har tatt lang tid. 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. 
Mattilsynet har bidratt med ett kapittel om dyrevelferd. Fylkesmannen og Reindriftsforvaltninga har 
bidratt med faglige innspill i prosessen. Rovviltnemnda og Fylkesmannen arbeider for å ferdigstille 
et høringsutkast helt fram til møtedato. Sekretariatet anbefaler at Rovviltnemnda i møtet vurderer 
om forvaltningsplanutkastet er tilstrekkelig ferdig til å sendes på høring. 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges fram uten innstilling.
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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. 

Sekretariatet foreslår at Rovviltnemnda diskuterer mulig innhold i dagsorden for et slikt møte, og at 
sekretariatet på bakgrunn av dette får ansvar for å utarbeide forslag til dagsorden. 

På grunn av reisetid og reisekostnader vil det være mest hensiktsmessig å legge møtet til Bodø. MD 
har bedt om at det settes av én time til innledning ved statssekretæren/statsråden. I tillegg til dette 
og innlegg fra rovviltnemnda, foreslår vi at én representant fra hhv. sauenæringa, reindriftsnæringa, 
Naturvernforbundet og Nordland JFF inviteres til å holde innlegg. 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland ber sekretariatet utarbeide forslag til dagsorden på bakgrunn 
av diskusjon i møte 2/2010 i Rovviltnemnda.

Sak 11/2010 Orienteringssaker
a) Status for yngleregistreringer av jerv vinteren 2009/2010 
Orientering legges fram i møte av SNO evt. FM.

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, 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). Kvote for betinget skadefelling 
gjelder fra 1. juni til og med 15. februar. Det vil si at kvote må fastsettes før 1. juni. 

Sekretariatet har oversendt saksframlegg og innstilling til Rovviltnemnda for behandling i 
telefonmøte 31. mai.  

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 
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. 
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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 skal i løpet av kort tid gi 
tilbakemelding på om de er innstilt på å administrere eventuelle aksjoner nord for Saltfjellet.

d) Brev til Rovviltnemnda
Følgende brev til Rovviltnemnda er fortløpende 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

Sekretariatets forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland tar innkomne brev til Rovviltnemnda til orientering.

Sak 12/2010 Eventuelt
Sekretariatet har ikke mottatt noen eventueltsaker per 27.05.2010. 

Med hilsen

Tore Vatne
seksjonsleder Øyvind Skogstad

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg:
1. Utkast til referat fra møte 1/2010 i Rovviltnemnda for region 7 – Nordland


