
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

Utkast til referat fra møte 4/2010 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Dato: 1. desember 2010
Sted: Statens hus, Bodø
Tid: 1200 – 1500 
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 (per telefon) Nordland fylkeskommune
Arild Inga Sametinget
Anna Sofie Kappfjell Sametinget

Fra sekretariatet:
Magne Totland seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland
Tore Vatne seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland
Øyvind Skogstad rådgiver, Fylkesmannen i Nordland

Jostein Øvervatn seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland
Tore Veisetaune rådgiver, Fylkesmannen i Nordland

Observatører:
Berit Gjerstad Mattilsynet – Regionkontoret for Nordland
Vegar Pedersen Statens naturoppsyn
Yngve Granum Stang Reindriftsforvaltninga i Nordland

Andre:
Ingvar Ramsvik Nordland bondelag 
Ann Guro Hansen Nordland Sau og Geit

Adresseliste

   

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato
2010/1743 434.21 14.12.2010
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Rovviltnemnda avholdt et lukket møte kun for nemnda fra kl 12:00 til kl 13:00. 
Ordinært møte i Rovviltnemnda begynte kl 13:00.

Møteleder Ann-Hege Lervåg ønsket velkommen. 

Sak 13/2010 Godkjenning av saksliste
Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 4/2010 slik den foreligger.

Sak 14/2010 Godkjenning av referat fra møte 2/2010 den 2. juni
Feil i nummereringen av sakene til møte 2/2010 er rettet opp. 

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 4/2010 med endringer slik det 
framgår ovenfor.

Sak 15/2010 Kvotejakt på gaupe
Tore Vatne orienterte om sekretariatets saksframlegg. Rovviltnemnda diskuterte saksframlegget og 
forslag til vedtak. Rovviltnemnda sluttet seg til sekretariatets forslag til vedtak, med en presisering om 
at 11 dyr fordeles fra jaktstart, mens ett dyr fordeles senere.

Rovviltnemndas vedtak:
Etter en samlet vurdering av bestandsutviklingen både i hele fylket og i de ulike forvaltningsområdene 
i fylket, dokumentert og omsøkt tap til gaupe og lokal oppfatning av størrelsen på gaupebestanden 
vedtar Rovviltnemnda i Nordland en kvote på 12 gauper, herav inntil fem hunngauper over ett år, for 
kvotejakt på gaupe i Nordland 2011. Elleve dyr fordeles på fellingsområdene fra jaktstart, mens ett 
dyr tildeles senere.

Gaupekvota fordeles på fellingsområdene:

Område 1 – Lofoten/Vesterålen, kvotefri jakt.
Fellingsområdet omfatter Lofoten, Vesterålen og områdene på vestsiden av Tjeldsundet og 
Ramsundet, inkludert Tjeldøya.

Område 2 - Ytre Nordfylket, kvote på 2 gauper.
Mot vest går grensa i Tjeldsundet og Ramsundet (øst for Tjeldøya). Mot nord langs fylkesgrensa til 
Troms til riksgrensen mot Sverige. Videre langs denne sør til Ofotbanen. Langs Ofotbanen til 
Norddalen og langs denne til Rombaken. Videre ut Rombaken til E6. Langs E6 sør til Råna i 
Ballangen, derfra langs Storvatnet til Rånvassbotn. Videre rett linje fra Rånvassbotn til Stefjordbotn 
og ut Stefjorden og inn langs Tysfjorden til Drag. Derfra langs Rv. 827 til E6 og langs E6 sør til 
Fauske. Derfra ut Skjerstadfjorden og Saltfjorden.

Område 3 – Indre Nordfylket, kvote på 1 gaupe.
Mot nord og vest langs grensa til Ytre Nordfylket. Mot øst langs riksgrensa til Sverige. Mot sør fra 
riksgrensa ved Leirvatnet og rett linje til Blåmannen. Derfra ned Fonndalen og Norddalen til 
Øvrevatnet. Videre langs Sjønståvassdraget ut til Fauske. 

Område 4 – Ytre Midtfylket, kvote på 2 gauper.
Mot nord grenser området til Saltenfjorden, Saltstraumen og Skjerstadfjorden. Mot øst går grensa 
langs kommunegrensa mellom Bodø og Saltdal, og mellom Beiarn og Saltdal sør til Kruhkki (1230 
moh). Derfra rett øst til Bjøllåga og langs denne sør til E6. 
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Område 5 – Indre Midtfylket, kvote på 2 gauper.
Mot nord grenser området Skjerstadfjorden og Indre Nordfylket. Mot vest grenser området til Ytre 
Midtfylket. Mot øst og sør langs riksgrensa til Sverige sør til kommunegrensa mellom Saltdal og 
Rana, langs denne til E6. Videre langs E6 til Ranfjorden. 

Område 6 – Ytre Sørfylket, kvote på 2 gauper.
Hemnes, Vefsn og Grane kommuner vest for E6, samt hele Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, 
Alstahaug og Leirfjord kommuner.

Område 7 – Indre Sørfylket, kvote på 2 gauper.
Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner øst for E6, samt hele Hattfjelldal kommune.

1 dyr (”fritt dyr”) fordeles ikke ved starten av kvotejakta, men kan fordeles seinere av Fylkesmannen i 
samråd med Rovviltnemnda avhengig av skadesituasjonen på rein og sau til gaupe, felte gauper og 
bestandssituasjonen. På denne måten kan man dersom det er behov for det, legge til rette for et høyere 
uttak i de områdene der man har hatt de største tapene til gaupe denne beitesesongen. Fylkesmannen 
kan i samråd med Rovviltnemnda omfordele restkvoten underveis i kvotejakta avhengig av hvor gaupe 
blir felt og behovet for å målstyre restkvoten til områder med store tap til gaupe. Kvotejakta 
administreres av Fylkesmannen i Nordland.

Sak 16/2010 Forebyggende og konfliktdempende tiltak 2010 – forbruk av midler og 
omfordeling av restmidler 
Magne Totland orienterte om sekretariatets saksframlegg. Rovviltnemnda diskuterte saksframlegg og 
forbruket av FKT-midlene for 2010. Rovviltnemnda sluttet seg til sekretariatets forslag til fordeling av 
restmidlene. Rovviltnemnda ønsket å presisere i vedtaket at de ved behandling av søknader om FKT-
midler for 2011, selv vil gjennomgå innkomne søknader og prioritere tiltakene med reserveliste. 

Rovviltnemndas vedtak:
1. Rovviltnemnda i Nordland vedtar at restmidlene fra FKT-midlene 2010 skal disponeres slik:

Jillen Njaarke rbd – østre siida 
Innkjøp av 30 radiobjeller fra svenske Followit, med abonnement og kr 260 000,-
drift t.o.m. 2011. Totalkostnader 288.750,-. Dekker 90 % av innkjøp.

Ildgruben rbd 
Innkjøp av 30 radiobjeller fra svenske Followit, med abonnement kr 260 000,-
og drift t.o.m. 2011. Dekker 90 % av innkjøp.

Bioforsk Nord Svanhovd 
Prosjekt med bruk av 20 hårfeller for bjørn i Hattfjelldal sommeren 2011. kr 380 000,-

Grane og Vefsn rovdyrlag v/Kent Oscar Johansen 
Innkjøp av ferdig laget jervbås fra Høylandet   kr 12 000,-

Telespor – radiobjeller på sau
Resterende sum brukes til radiobjeller fra Telespor. kr 258 000,-

2. Rovviltnemnda bestiller 600 radiobjeller fra Telespor innen 11. desember 2010. Bjellene 

finansieres med restmidler fra 2010 og midler fra forebyggende og konfliktdempende tiltak mot 

rovviltskader 2011. Tilskuddet til bjeller som belaster budsjettet i 2011 vil utgjøre ca kr 870 000,-. 

3. Rovviltnemnda vil ved fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak for 2011 
gjennomgå innkomne søknader og prioritere tiltakene med reserveliste. 
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Sak 17/2010 Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland
Nemndsleder orienterte om nemndas arbeid med revidering av forvaltningsplanen. 
Høringsforslaget har vært på høring i perioden juli-oktober 2010. Nemnda har mottatt 21 uttalelser, 
der følgende uttalte seg til høringsforslaget:

Kommuner:
 Evenes
 Grane
 Hemnes
 Saltdal
 Sørfold
 Tjeldsund
 Vefsn

Organisasjoner:
 Nordland Bondelag
 Nordland bonde- og småbrukarlag
 Nordland Sau og Geit
 Norges Naturvernforbund avd. Nordland

Andre:
 Bioforsk Nord Tjøtta
 Fredrik Støvset
 Helgeland museum
 Indre Helgeland Regionråd
 Indre Ofoten Sankelag
 Mattilsynet – regionkontoret for Nordland
 Områdestyret for reindriften i Nordland
 Rovviltnemnda i region 8
 Saltdal østre beitelag
 Velfjorden kompetanse/ Alf Trygve Nielsen
 Bindal Sau og Geit, Ytre Namdal Sau og Geit, Voengelh Njaarke rbd (felles uttalelse)

Sekretariatet har sammenstillet innspillene i et notat til Rovviltnemnda og kommet med et 
saksframlegg med anbefalte endringer av størrelse på de prioriterte beiteområdene og bjørneområdet. I 
arbeidsmøte den 29. november har Rovviltnemnda gått gjennom de innkomne høringsuttalelsene, og 
vurdert eventuelle endinger av planforslaget. De foreslåtte endringene i saksframlegget ble ikke tatt til 
følge.

Rovviltnemnda har særlig diskutert arealdifferensieringen mellom rovvilt og beitedyr. Nemnda har 
vurdert hvorvidt det definerte bjørneområdet bør fjernes til fordel for andre forvaltningsstrategier, men 
har funnet at man ønsker å opprettholde et eget område for ynglende bjørn i forvaltningsplanen. 
Rovviltnemnda endrer det foreslåtte bjørneområdet i høringsutkastet slik at det ikke skal omfatte 
prioriterte områder for sau og prioriterte kalvingsland for reindrifta. 

De prioriterte beiteområdene for sau i høringsutkastet er utformet med utgangspunkt i kart over 
beiteområder som er med i Organisert beitebruk (OBB). Rovviltnemnda er kjent med at om lag 20 % 
av sauen i Nordland ikke er med i OBB. I de kommunene som har lavest andel sau i OBB, vil 
Rovviltnemnda ta kontakt med beitenæringa og vurdere nærmere om de prioriterte beiteområder for 
sau bør justeres. Rovviltnemnda anser imidlertid at dette vil dreie seg om mindre justeringer av 
arealdifferensieringen som ikke endrer på forvaltningsplanens generelle forvaltningsstrategier, og at 
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planen derfor kan sendes til Direktoratet for naturforvaltning til uttalelse selv om ikke alle disse 
justeringene er på plass. 

Øvrige endringer av høringsforslaget er av mindre karakter, og anses som redaksjonelle endringer.
Disse vil bli gjort før planen oversendes til DN.

Rovviltnemndas vedtak:
1. Rovviltnemnda i Nordland vedtar å sende revidert forvaltningsplan for region 7 med endringer, 

til faglig vurdering hos Direktoratet for naturforvaltning.
2. Beiteområder og kalvingsland skal ikke være en del av bjørneområdet og tas derfor ut.
3. Sekretariatet og nemndsleder gjør de nødvendige redaksjonelle endringer i tråd med nemndas 

intensjoner.

Sak 18/2010 Møteplan for Rovviltnemnda i Nordland 2011
Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets forslag til møteplan for Rovviltnemnda i 2011. 
Rovviltnemnda ønsket at møte 1/2011 flyttes for å unngå kollisjon med fylkestingsamling, samt at 
møtene legges til onsdager og ikke torsdager. Nemnda ønsket videre at møte 1/2011 berammes slik at 
nemnda kan gå gjennom de enkelte innkomne søknadene om FKT-midler for 2011.

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar følgende møteplan for 2011:

Møte 1/2011 – 9. mars
- Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak

Møte 2/2011 – 25. mai
- betinget kvote for skadefelling

Møte 3/2011– 31. august 
- kvote for lisensfelling av jerv 
- foreløpig status for tap av sau m.m.

Møte 4/2011 – 30. november
- fordeling av restmidler 
- tap av sau og rein beitesesongen 2011
- kvote for jakt på gaupe

Sak 19/2010 Orienteringssaker
a) Status rovdyrtap, erstatningsoppgjør og lisensfelling på jerv 
Tore Vatne orienterte om sekretariatets saksframlegg med orientering om status for rovdyrtap, 
erstatningsoppgjør og lisensfelling på jerv. 

Rovviltnemnda inviterte sekretariatet, observatører og tilhørere med i en diskusjon om orienteringen, 
spesielt i forhold til omfanget av omsøkte tap av sau og rein og antall dokumenterte rovdyrtap. 

b) Praksis med møtegodtgjørelser i Rovviltnemnda
Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg med orientering om forslag til møtegodtgjørelse. 
Rovviltnemnda ønsket at det skal gis godtgjørelse for møteforberedelse inntil 6 timer, samt at honorar 
for møte og møteforberedelse skal tilstås for nemndas egne møter, samt for eksterne møter hvor én 
eller flere medlemmer representerer nemnda. Ekstern deltakelse klareres av nemnda eller nemndsleder.
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Rovviltnemndas praksis for møtegodtgjørelse er dermed som følger:

Møtehonorar:
Nemndsleder: kr 455,- per time (maks 6 timer per dag)
Øvrige medlemmer: kr 345,- per time (maks 6 timer per dag)

Møteforberedelse: kr 345,- per time for både leder og øvrige medlemmer (inntil 6 timer)

Honorar for møte og møteforberedelse tilstås for nemndas egne møter, samt for eksterne møter hvor én 
eller flere medlemmer representerer nemnda.   

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste:
Dokumentert tap: inntil kr 1520,-
Sannsynliggjort tap: Inntil kr 610,-

Reise- og kostgodtgjørelse
I henhold til Statens reiseregulativ.

Satser skal være i henhold til Statens personalhåndbok.
Skjema for møtehonorar, tapt arbeidsfortjeneste og reiseregning er tilgjengelig på fylkesmannens 
internettside, under fanen Skjema. Trykte skjema kan fås i møtene.

c) Dialogmøte med sauenæringa
Tore Vatne orienterte om Fylkemannens initiativ til et møte med landbruks-organisasjonene i 
Nordland for å informere om årets beitesesong og erstatningsordningen, og å drøfte utfordringer 
knyttet til behandlingen av søknader om tap av sau til rovvilt. Møtet er berammet den 17. desember kl. 
10:00 – 15:00 hos Fylkesmannens lokaler. 

Rovviltnemnda informerte om at de vil prioritere stille på møtet med en representant.   

d) Brev til Rovviltnemnda
Følgende brev ble tatt til orientering av Rovviltnemnda:

Dato Fra Til Kopi Tema

22.05.2010 Stein Halvorsen Rovviltnemnda region 7 Lisensjakt på jerv 2009/2010

31.05.2010 MD Fylkesmennene Rovviltnemndene Kompensasjon til fellingslag ved 
skadefellingsforsøk

31.05.2010 DN Rovviltnemnda region 7 Avslag på søknader om skadefelling av jerv i 
region 7 våren 2010

19.06.2010 Reindriften og 
beitenæringa i 
Rana kommune

SNO Nordland Rovviltnemnda 
reg. 7

Vedr. ansettelse av rovviltkontakt i 
Ranaområdet

12.07.2010 MD Rovviltnemndene Evaluering av arealdifferensieringen i 
rovviltregionene

26.08.2010 MD DN Rovviltnemndene Om ny erstatningsordning for tamrein

30.08.2010 MD Rovviltnemndene og 
Fylkesmennene

Lisensfelling på bjørn 2010

09.09.2010 DN Rovviltnemnda region 7 
og Fylkesmannen i 
Nordland

Lisensfelling på jerv 2010

27.09.2010 MD Rovviltnemndene Om samisk representasjon i rovviltnemndene

04.10.2010 MD Rovviltnemndene Om endringer i viltloven og nml.

03.11.2010 MD Rovviltnemndene Høring  – godtgjøringsordning ved skadefelling

26.11.2010 Vefsn kommune Rovviltnemnda region 7 Invitasjon til møte om rovvilt-beitedyr

Øyvind Skogstad orienterte om at Fylkesmannen vil vurdere å avgi høringsuttalelse vedrørende forslag 
til godtgjøringsordning ved skadefelling. Dersom Rovviltnemnda ønsker det, kan det arbeides for å 
sende en felles uttalelse. 



Side 7 av 7

Rovviltnemnda informerte om at de vil prioritere å delta på møtet med Vefsn kommune 5. januar 
2011.

Sak 20/2010 Eventuelt
a) Konferanse om reindrifta i Nordland
Rovviltnemnda ønsker å arrangere en konferanse om reindrifta i Nordland hvor man på en helhetlig 
måte får satt fokus på og diskutert problemstillinger omkring reindriftsnæringas utfordringer, spesielt i 
forhold til rovvilt. Nemnda ønsker å invitere eksterne foredragsholdere, blant annet aktuelle 
forskningsmiljø. Invitasjonen til en slik konferanse må gå til alle interesserte, og spesielt 
stortingspolitikere fra Nordland bør oppfordres til å delta. Konferansen bør avholdes i Bodø omkring 
mars 2011.  

b) Orientering om gauperegistreringa 2010/2011
Øyvind Skogstad orienterte om at Nordland JFF ikke har lyktes med å organisere aksjonsrettet 
gauperegistrering i Nordland for vinteren 2010/2011. Rovviltnemnda uttrykte bekymring for at 
gauperegistreringa i Nordland i år kun vil basere seg på tips fra publikum, samt linjetaksering sør for 
Saltfjellet. Rovviltnemnda ba sekretariatet sjekke ut muligheten for at det finnes lokal interesse for å 
organisere gaupeaksjoner i de områdene hvor dette har vært gjennomført tidligere år. Rovviltnemnda 
ba videre om at sekretariatet utformer forslag til bekymringsmelding til sentrale myndigheter om 
metodene for gauperegistrering.

Møtet varte fra kl 13:00 – 15:00
Referent: Øyvind Skogstad 

Adresseliste:
- Bioforsk Nord, Tjøtta, 8860 Tjøtta (e-post)
- Foreningen Våre Rovdyr (e-post)
- Kommunenes Sentralforbund v/ Torgar Eggen (e-post)
- Mattilsynet, regionkontoret for Nordland (e-post)
- Naturvernforbundet i Nordland v/Erling Solvang (e-post)
- Nordland bondelag, v/Ingvar Ramsvik (e-post)
- Nordland JFF (e-post)
- Nordland reindriftsamers fylkeslag, v/Torstein Appfjell (e-post)
- Nordland sau og geit, v/Ann Guro Hansen (e-post)
- Reindriftsforvaltningen i Nordland (e-post)
- Rovviltnemnda i Nordland (e-post)
- Rovviltutvalget i Nordland bonde- og småbrukarlag v/ Bjørnar Hansen (e-post)
- Statens naturoppsyn Nordland (e-post)


