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Rovviltnemnda i Nordland  

  

   

 

 

 

 

 

Sekretariatets saksframlegg til sak 17/2010 i møte 4/2010 i rovviltnemnda for 
region 7 - Nordland 
 

Sak 17/2010 Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland 

Den 08.07.2010 ble forslag til revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 7 – 

Nordland sendt ut på høring til kommuner, organisasjoner, foreninger og relevante 

offentlige instanser. I tillegg ble det publisert en nyhetssak på fylkesmannens hjemmesider 

hvor det ble oppfordret til at parter og interessenter kunne uttale seg til planen. 

Høringsfristen ble satt til 15. september. Etter forespørsel fikk flere kommuner og 

organisasjoner utsatt frist til begynnelsen av oktober.  

 

Vi 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 
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 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) 

 

De innkomne innspillene omhandler både innholdet i høringsforslaget, nye momenter som 

foreslås tatt med i planen og forhold som ligger utenfor nemndas myndighet og 

ansvarsområde. Hovedpunktene i uttalelsene er gjengitt i et eget notat (vedlegg 1). De ulike 

innspillene er også lagt ved i sin helhet (vedlegg 2).  

 

Flere av innspillene omhandler forhold hvor rovviltnemnda ikke er tillagt 

forvaltningsmyndighet. Dette er innspill som rovviltnemnda må vurdere om det er ønskelig 

å ha med i et eget kapittel hvor man redegjør for forhold som nemnda ønsker å arbeide med 

i framtiden, da spesielt mot sentrale myndigheter. Videre anser vi at flere av innspillene er 

interessante både for nemndas og fylkesmannens arbeid, selv om de ikke direkte omhandler 

innholdet i forvaltningsplanutkastet.  

 

Etter å ha gått gjennom de ulike høringsinnspillene, og vurdert disse og planutkastet opp 

mot nasjonale føringer, vil Fylkesmannen tilrå at rovviltnemnda spesielt vurderer å endre 

forvaltningsplanutkastet på følgende områder:  

 

1. Endre defineringen av prioriterte områder for beitedyr og rovvilt, slik at man unngår 

små og oppdelte områder. Dette med følgende begrunnelse: 

 

- Både prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder er fragmenterte og 

spredt ut over hele fylket. Både jerv og gaupe bruker store områder, og det kan 

dermed forventes at en stor andel av jerve- og gaupebestandene i Nordland både vil 

benytte areal som er prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder.   

- Gaupefamiliene blir registrert innenfor deres leveområde, og ikke på et definert 

ynglested. Slike registreringer skjer ofte i de delene av leveområdet hvor det ferdes 

mye folk. Dette samsvarer gjerne med områder som også benyttes til utmarksbeite, 

og som er avsatt til prioritert beiteområde. Dermed kan det forventes at 

gaupefamilier relativt ofte registreres innenfor et prioritert beiteområde selv om de 

benytter areal som er definert som prioritert rovviltområde. Det samme vil gjelde for 

jervens områdebruk. 

- Det vil ikke være hensiktsmessig å styre kvote for lisensfelling og kvotejakt til 

prioriterte beiteområder og kalvingsland. Til det er områdene for små og 

fragmenterte, og det må forventes at det blir betydelig vanskeligere å fylle kvota.  

- Tilgjengelige virkemidler og gjeldende regelverk i forhold til skadefellinger og 

ekstraordinære uttak, gjør at det etter vår vurdering ikke vil være mulig å 

gjennomføre umiddelbare uttak av alle enkeltdyr og/eller ynglinger som 

forekommer i de prioriterte beiteområdene.  

Dersom rovviltnemnda fastholder på den foreslåtte prioriteringen av områder for 

beitedyr og rovvilt, vil det innebære klare forventninger fra beitenæringene i forhold til 
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å følge opp forvaltningsstrategien gjennom forvaltningsvedtak. Dette kommer også 

fram i flere av innspillene. En forvaltningsstrategi som vanskelig lar seg gjennomføre i 

samsvar med disse forventningene, vil kunne oppfattes som lite forutsigbar. 

Dersom det skal være realistisk å redusere antall rovvilt i de prioriterte områdene for 

beitedyr, jf. Soria Moria IIs punkt om at det skal ikke være rovdyr som representerer et 

skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for rein, bør 

disse områdene være større og mer sammenhengende. Dette innebærer i så fall at 

nemnda bør gjøre et arbeid med å differensiere mellom rovdyr og beitedyr på en større 

skala, hvor man tar hensyn til størrelse på leveområder for rovviltartene, viktigheten av 

områdene for beitenæringene, egnet geografi og topografi etc., noe som nødvendigvis 

vil innebære vanskelige kompromisser.   

Et alternativ til større definerte prioriterte beiteområder kan være å ikke definere 

prioriterte beiteområder på kart, men i stede legge tydelige føringer i planen på at det 

aktuelle områdets betydning for beitenæringene skal veie svært tungt ved vurdering av 

bl.a. skadefellingstillatelser. På den måten kan man ta særlig hensyn til beiteområder 

som må anses som viktige, uavhengig av om de er med i organisert beitebruk. Det gir 

også en større fleksibilitet i forhold til at beiteområdenes avgrensning kan endres 

mellom år. 

   

2. I forhold til differensiering for bjørn viser vi til Fylkesmannens vedlegg datert 

08.07.2010 til høringen av planforslaget. Dersom rovviltnemnda ønsker å holde fast på 

etablering av områder for ynglende bjørn lenger nord i Nordland, bør disse justeres slik 

at de ikke berører sentrale kalvingsland for rein.  

 

 

Rovviltnemnda vil gå gjennom de ulike innspillene til planforslaget i eget arbeidsmøte den 

29. november. Dette vil danne grunnlag for rovviltnemndas vurdering av om 

forvaltningsplanen er klar for oversendelse til Direktoratet for naturforvaltning for uttalelse. 

Sekretariatet vil delta med faglige innspill og rådgivning i arbeidsmøtet. Vi vil spesielt 

påpeke våre vurderinger i forhold til definering av prioriterte områder for beitedyr og 

rovvilt, og differensiering for bjørn, slik det framgår ovenfor.    

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Roar Høgsæt (e.f.) Hanne Østerdal (e.f.) 

fylkesmiljøvernsjef landbruksdirektør 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 

 

 
Vedlegg: 

1. Notat med oppsummering av hovedpunktene i høringsuttalelsene 

2. Innkomne høringsuttalelser 


