
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 1/2011 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Dato: 9. mars 2011
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 (t.o.m. sak 4/2011, kl 13:45) Nordland fylkeskommune 
Dagfinn Olsen (t.o.m. sak 5/2011, kl 14:00)  Nordland fylkeskommune
Sonja Steen Nordland fylkeskommune
Tor-Asgeir Johansen (per telefon på formøtet Nordland fylkeskommune

            og fra og med behandling 
            av sak 3/2011)

Arild Inga Sametinget
Anna Sofie Kappfjell Sametinget

Fra sekretariatet:
Roar Høgsæt fylkesmiljøvernsjef, Fylkesmannen i Nordland
Magne Totland 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

Andre:
Ann Guro Hansen Nordland Sau og Geit

Adresseliste

   

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato
2011/579 433.52 30.03.2011
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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 1/2011 Godkjenning av saksliste
Arild Inga ba om at det under sak 7/2011 Eventuelt, ble tatt med en diskusjon om mulig henvendelse 
til MD vedrørende forvaltning av kongeørn. Ellers ingen merknader til sakslista.

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 4/2010 med endringer i samsvar 
med Arild Ingas forslag.

Sak 2/2011 Godkjenning av referat fra møte 4/2010 den 1. desember
Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 4/2010 slik det foreligger.

Sak 3/2011 Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2011
Direktoratet for naturforvaltning har per e-post signalisert at det er overveiende sannsynelig at 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland får samme økonomiske ramme som i 2010. De mottatte 
søknadene er dermed vurdert med bakgrunn i en tildeling på kr 8 000 000,- til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak, samt kr 500 000,- til lønnsmidler og drift av sekretariatet. DN vil komme 
med brev for endelig fastsettelse av økonomisk ramme for 2011 om kort tid. 

Rovviltnemnda har i år mottatt om lag 80 søknader om midler til forebyggende og konfliktdempende 
tiltak. Sekretariatet har i samarbeid med reindriftsforvaltningen utarbeidet et forslag til tildeling av 
midlene ut i fra mottatte søknader. Rovviltnemnda fikk i arbeidsmøte den 7. mars en orientering om de 
mottatte søknadene og sekretariatets forslag til fordeling av midlene.   

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til fordeling av FKT-midler, og 
ønsket følgende endringer:

- Den prosentvise andelen av totalkostnadene til flytting av rein som skal dekkes i 2011 endres 
fra 50 % til 70 %. Rovviltnemnda ønsker at man i løpet av 2011 evaluerer bruken av FKT-
midler i reindrifta. Nemnda ønsker tilbakemelding fra reindriftsnæringa på hvilke tiltak som 
ventes å ha størst tapsreduserende effekt.

- Det gis ikke midler til søknad fra Bioforsk Svanhovd om oppdatering av brosjyren ”Leve med 
bjørn”. Nemnda ønsker i stede å vurdere muligheten for å utarbeide en egen 
informasjonsbrosjyre om rovviltforvaltninga i Nordland.

- Rovviltnemnda mener i utgangspunktet at det er feil å benytte FKT-midler til 
bestandsregistrering av store rovdyr, da dette ikke ligger under rovviltnemndas 
ansvarsområde. På grunn av viktigheten av best mulig korrekte bestandsregistreringer, har 
nemnda de siste årene likevel valgt å benytte midler til nyleting/ekstrainnsats ved 
yngleregistrering av jerv og aksjonsrettet bestandsregistrering av gaupe. Nemnda ønsker på 
nåværende tidspunkt ikke å sette av midler til dette for vinteren 2011/2012. Av samme grunn 
gis det ikke midler til søknad fra NINA om registrering av hekkende kongeørn på ytre Nord-
Helgeland. Rovviltnemnda ønsker å sende et brev til ansvarlig myndighet med anmodning om 
at det bevilges tilstrekkelig med midler til bestandsregistrering av rovvilt i Nordland, herunder 
også midler til nyleting/ekstrainnsats ved yngleregistering av jerv og aksjonsrettete 
gauperegistreringer. For å sikre at det blir gjennomført nyleting/ekstrainnsats ved 
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yngleregistrering av jerv i 2011, settes det av kr 150 000,- til dette formålet. Dette kommer i 
tillegg til kr 150 000,- som tidligere er bevilget.

- Det gis ikke midler til søknad fra Namsskogan familiepark og søknad fra Nye 
Børgefjellskolen DA om rovdyrundervisning. Rovviltnemnda ønsker ikke å prioritere slike 
tiltak utenfor fylket. Det vises også til presedenshensyn. 

Rovviltnemnda vurderte søknad fra Jillen Njaarke RBD om tilskudd til drift av radiobjeller fra 
Followit i 2012, og konkluderte med av dette kan vurderes i forbindelse med fordeling av restmidler 
på slutten av året.

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:

1. Den prosentvise andelen av totalkostnadene til flytting av rein som skal dekkes i 2011 endres 
fra 50 % til 70 %. Rovviltnemnda ønsker at man i løpet av 2011 evaluerer bruken av FKT-
midler i reindrifta. Nemnda ønsker tilbakemelding fra reindriftsnæringa på hvilke tiltak som 
ventes å ha størst tapsreduserende effekt.

2. Det gis ikke midler til søknad fra Bioforsk Svanhovd om oppdatering av brosjyren ”Leve med 
bjørn”. 

3. Det gis ikke midler til søknad fra NINA om registrering av hekkende kongeørn på ytre Nord-
Helgeland.

4. Det gis ikke midler til søknad fra Namsskogan familiepark og søknad fra Nye Børgefjellskolen 
DA om rovdyrundervisning.

5. Midlene til registrering av jerv og gaupe i Nordland reduseres til 150 000,-. Disse midlene 
skal benyttes til nyleting/ ekstrainnsats under yngleregistreringa på jerv i Nordland 2011.

6. Reserveposten justeres slik at totalsummen sammenfaller med tildelte midler.

Behov for eventuelle justeringer som følge av endringer i tildelte planleggingsrammer, vurderes av 
sekretariatet i samråd med nemndas leder, herunder vurderingen av behov for evt. nytt møte i nemnda.

Sak 4/2011 Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland
Rovviltnemnda i Nordland har siden 2008 arbeidet med en rullering av forvaltningsplanen for rovvilt i 
Nordland. Den forrige forvaltningsplanen ble vedtatt 29.11.2006. I arbeidet med rullering av planen 
har nemnda lagt stor vekt på medvikning fra berørte parter. 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. I møte 2/2010 den 2. juni vedtok nemnda å sende et planforslag på høring (sak 9/2010).
Høringsutkastet ble skrevet av Fylkesmannen i Nordland som sekretær for Rovviltnemnda og av 
Rovviltnemnda selv. Mattilsynet bidro med ett kapittel om dyrevelferd. Fylkesmannen og 
Reindriftsforvaltninga har bidratt med faglige innspill i prosessen. 

Nemnda mottok 21 uttalelser i høringsperioden. Disse ble behandlet i møte 4/2010 den 1. desember 
(sak 17/2010). Etter en vurdering av disse, valgte nemnda å foreta noen mindre justeringer før 
forvaltningsplanen ble sendt til Direktoratet for naturforvaltning for faglig vurdering den
16.12.2010. DN har i brev av 02.03.2011 gitt en uttalelse til forvaltningsplanen (vedlagt). 

Rovviltnemnda har vurdert DNs uttalelse til forvaltningsplanen. Nemnda har også vurdert innspill fra 
Indre Ofoten sankelag, Vassdal grunneierlag, Sørfold kommune og Vefsn kommune om endring av de 
prioriterte beiteområdene for sau, samt innspill mottatt under dialogmøte med sauenæringa i Meløy, 
Gildeskål og Rødøy den 26.01.2011 vedrørende endring av ”Kystområdet”.
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Etter en samlet vurdering av planforslaget og mottatte innspill, valgte nemnda å vedta 
forvaltningsplanen med følgende endringer: 

- De prioriterte beiteområdene endres i samsvar med innspillene fra Indre Ofoten sankelag, 
Sørfold kommune og Vefsn kommune slik det framgår av saksdokumentene. 

- Området vest for Vesterdalen og Gråtådalen skal inngå i ”Kystområdet”. 
- Det skal i forvaltningsplanen tas med et informasjonskapittel i samsvar med Direktoratets 

innspill.

Rovviltnemndas vedtak:
1. Rovviltnemnda i Nordland viser til faglig vurdering gjort av Direktoratet for naturforvaltning 

som viser at nemnda legger opp til en differensiering i samsvar med rovviltforskriften, og 
vedtar revidert forvaltningsplan for region 7.

2. For at planen skal være i tråd med rovviltnemndas intensjoner, vedtas følgende endinger:
a) Indre Ofoten sankelag: De prioriterte beiteområdene utvides jmf. saksdokumentene. 

Ved eventuelle framtidige endringer i næringsdrift av utmarksressursene skal nye 
arealer inngå i prioriterte beiteområder.

b) Sørfold kommune: De prioriterte beiteområdene utvides, jmf. saksdokumentene. Ved 
eventuelle framtidige endringer i næringsdrift av utmarksressursene skal nye arealer 
inngå i prioriterte beiteområder.

c) Vefsn kommune: De prioriterte beiteområdene utvides med fem nye områder, jmf. 
saksdokumentene. Ved eventuelle framtidige endringer i næringsdrift av 
utmarksressursene skal nye arealer inngå i prioriterte beiteområder.

d) Meløy/Gildeskål/Rødøy: Området vest for Vesterdalen og Gråtådalen skal inngå i 
”Kystområdet”.

e) Nemnda vil i framtiden gjøre justeringer av rovviltområder og beiteområder i 
samarbeid med lokalt ledd dersom nemnda finner dette nødvendig for å oppnå 
intensjonene i forvaltningsplanen. Likeså vil nemnda gjøre nødvendige endringer ved 
nytt rovdyrforlik i Stortinget.

f) Det skal i forvaltningsplanen tas med et informasjonskapittel i samsvar med 
Direktoratets innspill.

Sak 5/2011 Høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6
Revidert forvaltingsplan for store rovdyr i region 6 – Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og 
Romsdal er i brev av 21.12.2010 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, sendt på offentlig høring
(vedlegg 3). Høringsfristen er satt til 1. mars 2011, men Rovviltnemnda i Nordland har fått utsatt 
høringsfrist til 15. mars 2011. 

Rovviltnemnda har vurdert høringsforslaget og sekretariatets forslag til vedtak. Nemnda sluttet seg til 
sekretariatets forslag til vedtak.

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland har følgende innspill til revidert forvaltningsplan for rovvilt i 
region 6:

1. I området vest for Foldereid, i Bindal, Nærøy og Leka kommuner, er det ønskelig med bedre 
samhandling og mer sammenfallende forvaltningsstrategier på tvers av regionsgrensene. Av 
hensyn til områdets betydning for både reindriftsnæringa og sauenæringa, foreslår 
Rovviltnemnda i region 7 at området vest for Foldereid avsettes til et område uten mål om 
ynglinger av gaupe, slik det er lagt opp til på Nordlands side av fylkesgrensa.

2. Rovviltnemnda i Nordland ser det som positivt at forvaltningsplanen legger opp til årlige 
kontaktmøter mellom region 6 og 7. 
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Sak 6/2011 Orienteringssaker
a) Status for yngleregistreringer av jerv og gaupe vinteren 2010/2011 
Vegar Pedersen i SNO orienterte:
Yngleregistrering av gaupe
SNO har dokumentert familiegrupper i følgende områder.

- Evenes 
- Narvik
- Skjerstad i Bodø 
- Leirfjord
- Rana
- Hemnes
- Grane
- Brønnøy/Sømna
- Saltdal

Det er så langt ikke registrert familiegrupper under kvotejakta, som ikke var kjent fra før. 
Innen 15. mai vil Rovdata presentere rapport med antall godkjente familiegrupper av gaupe i nordland 
denne sesongen. 

Yngleregistrering av jerv
Registreringssesongen for jerv starter i mars. På grunn av vær- og føreforhold har ikke feltarbeidet
kommet i gang enda. Det er gjennomført planleggingsmøter, ressursfordeling etc. SNO har fått en liten 
økning til bestandsregistrering over det ordinære budsjettet. I tillegg er det planlagt med 
nyleting/ekstrainnsats for kr 300 000,- finansiert av Rovviltnemnda. 

b) Status for kvotejakt, lisensfelling, skadefellinger og ekstraordinære uttak av rovvilt vinteren 
2010/2011
Status for kvotejakt, lisensfelling, skadefellinger og ekstraordinære uttak av rovvilt vinteren 
2010/2011 ble presentert i sekretariatets saksframlegg. 

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

Dato Fra Til Kopi Tema

01.12.2010 Leve i Naturen Rovviltnemnda 
region 7

Om lokale tiltaksplaner for tap av beitedyr i 
Troms og Finnmark

21.12.2010 Rovviltnemnda 
region 6

Rovviltnemnda region 7 Høring av forvaltningsplan for rovvilt i region 6

23.12.2010 DN Rovviltnemnda region 7 Om bekymringsmelding om gauperegistreringa

18.01.2011 Fylkesmannen i 
Nordland

DN Rovviltnemnda 
region 7

Rapportering på FKT-midler i 2010 i Nordland

18.01.2011 MD Grane kommune Rovviltnemnda 
region 7

Avgjørelse på klage – avslag på skadefelling av 
bjørn på vårsnø

19.01.2011 Saltfjellet RBD Rovviltnemnda region 7 Søknad om fellingstillatelse på jerv

21.01.2011 Vefsn kommune DN Rovviltnemnda 
region 7

Søknad om ekstraordinært uttak av jerv

26.01.2011 Beitenæringa i 
Meløy og 
Gildeskål

Rovviltnemnda region 7 Vedr. justering av ”Kystområdet”  i 
forvaltningsplan for rovvilt i Nordland

28.01.2011 Vefsn kommune Rovviltnemnda region 7 Vedr. justering av prioriterte beiteområder i 
forvaltningsplan for rovvilt i Nordland

29.01.2011 Indre Ofoten 
sankelag

Rovviltnemnda region 7 Vedr. justering av prioriterte beiteområder i 
forvaltningsplan for rovvilt i Nordland

31.01.2011 DN Rovviltnemnda 
region 7

Ekstraordinært uttak av jerv i region 8

31.01.2011 Vassdal 
grunneierlag

Rovviltnemnda region 7 Innspill til forvaltingsplan for rovvilt i Nordland

01.02.2011 Sørfold 
kommune

Fylkesmannen i Nordland Vedr. justering av prioriterte beiteområder i 
forvaltningsplan for rovvilt i Nordland

10.02.2011 NOAH Uadressert Innspill om rovdyr

11.02.2011 MD DN Rovviltnemndene Oppfølging av rovviltnemndenes evaluering av 
arealdifferensiering

13.02.2011 Gielas Bl.a. Rovviltnemnda i Anmodning om ekstraordinært uttak av jerv og 
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Reinbeitedistrikt region 7 gaupe innen Gielas RBD

14.02.2011 Leirfjord 
kommune

Rovviltnemnda region 7 Anmodning om ekstra tildeling av gaupe i 
Leirfjord

01.03.2011 Fylkesmannen i 
Nordland

Statskog Rovviltnemnda 
region 7

Prioriterte områder for nyleting/ ekstrainnsats 
under yngleregistrering på jerv i Nordland

Sak 7/2011 Eventuelt
a) Sak om mulig henvendelse til MD fra rovviltnemnda vedrørende forvaltning av kongeørn
Med bakgrunn i henvendelser fra beitenæringene om at tap av beitedyr til kongeørn oppleves som et 
økende problem, ønsket Arild Inga at Rovviltnemnda vurderer å sende en henstilling til 
Miljøverndepartementet vedrørende behovet for endret forvaltningsregime for kongeørn. Dette ble 
diskutert i nemnda. Det ble blant annet vist til tilsvarende henvendelse fra Rovviltnemnda i region 8 
som ble sendt for flere år siden, samt til vedtak i Finnmark fylkesting om samme tema. Sekretariatet 
informerte om dagens regelverk vedrørende forvaltning av kongeørn, samt informasjon om overvåking 
av kongeørn.

Rovviltnemnda konkluderte med at de ønsker å sende en bekymringsmelding til MD vedrørende 
dagens forvaltningsregime for kongeørn i lys av innspill fra beitenæringene om at tap til kongeørn 
oppleves som et økende problem. 

Møtet varte fra kl 13:00 – 14:30
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 (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)


