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Rovviltnemnda i Nordland

  

Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 1/2011 i Rovviltnemnda for 
region 7 - Nordland

Sak 1/2011 Godkjenning av saksliste
Sekretariatets forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 4/2010 slik den foreligger.

Sak 2/2011 Godkjenning av referat fra møte 4/2010 den 1. desember 2010
Utkast til referat fra møte 4/2010 den 1. desember ble sendt til medlemmene i Rovviltnemnda per e-
post den 15. desember 2010. Utkast til referat ligger vedlagt (vedlegg 1).

Sekretariatets forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 2/2010 slik det foreligger.

Sak 3/2011 Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2011
Saksframlegg ettersendes i eget brev.

Sak 4/2011 Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland
Rovviltnemnda behandlet forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland i møte 1. desember 2010, sak 
17/2010, der følgende vedtak ble fattet: 

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.”

a) Direktoratet for naturforvaltnings uttalelse
Revidert forvaltningsplan ble sendt til Direktoratet for naturforvaltning (DN) den 16.12.2010. I 
oversendelsen ble det anmodet om at uttalelsen fra DN foreligger i godt tid før nemndsmøte 9. mars 
2011, slik at forvaltningsplanen kan behandles i dette møtet.

Direktoratet for naturforvaltning har i brev av 02.03.2011 gitt en uttalelse til forvaltningsplanen 
(vedlegg 2). I det følgende er hovedmomentene i uttalelsen oppsummert:

- DN påpeker at nemnda selv godkjenner forvaltningsplanen, men de ber om at deres 
merknader følger protokollen fra møtet der planen godkjennes.
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- DN påpeker at det er gjort et godt forarbeid og at planen inneholder svært mye relevant 
bakgrunnsstoff og grunnlagsmateriale. Forvaltningsplanen skal være et viktig 
arbeidsverktøy for rovviltnemnda, fylkesmannen og direktoratet framover. 

- Direktoratet mener i hovedsak at planen følger nasjonal politikk, men de påpeker flere 
momenter i forhold til de forvaltningsområdene som etableres innenfor regionen ut fra en 
faglig vurdering med hensyn på størrelse og lokalisering, og opp mot målsetting om en 
langsiktig, forutsigbar og konfliktdempende forvaltning.  

- Rovviltnemnda legger opp til en differensiert utbredelse av gaupe, jerv og bjørn innenfor 
regionen i samsvar med rovviltforskriften. DN påpeker imidlertid at hensikten med en slik 
differensiering er å etablere en langsiktig strategi for å oppnå bestandsmål av rovvilt i 
regionen, i tillegg til en målsetting om å redusere tap av sau og rein, og å redusere 
konfliktnivåene. 

- DN påpeker at en planmessig differensiering mellom rovvilt og beitedyr først og fremst er 
egnet til å påvirke den geografiske utbredelsen av ynglinger/ reproduksjon. Det er ikke 
realistisk gitt de geografiske forhold og rovviltartenes biologi/arealbruk, at planen i 
vesentlig grad er egnet til å påvirke forekomst av rovvilt ut over ynglinger/reproduksjon.

- De prioriterte beiteområdene for sau og kalvingsområdene for rein er svært fragmenterte. 
Med bakgrunn i kunnskap om forekomst av rovviltartene over tid, om habitat og om artenes 
arealkrav vil det være vanskelig å oppnå en langsiktig og forutsigbar forvaltning med de 
virkemidler som er tilgjengelig i rovviltforskriften og ved bruk av FKT-midler. 

- Det vil være vanskelig å unngå at prioriterte beiteområder for sau og kalvingsområder for 
rein vil bli berørt av områdebruken til jerv og gaupe dersom en skal oppnå bestandsmålene.

- DN understreker behovet for samordning mellom rovviltnemnda i region 7 og de 
tilgrensende regioner i forhold til arealdifferensieringen.

- DN påpeker at områder som er foreslått som yngleområde for bjørn kan gjøre det vanskelig 
å oppnå målsettingen. Dette med bakgrunn i kunnskap om forekomst av binner i 
tilgrensende områder i Sverige.

- Avgrensingen av yngleområder for bjørn synes i store grad å være styrt av beitebruken og 
uten hensyn til de biologiske forutsetninger for faktisk å oppnå målsettingen.

- DN mener at områdeavgrensingen nemnda har lagt til grunn i forvaltningsplanutkastet vil 
gjøre det vanskelig å følge opp forvaltningsstrategien og de nasjonale føringer som er gitt, 
samt å bidra til reduserte konflikter. Formålet med differensieringen som velges innenfor 
regionen må være å sikre at de nasjonale bestandsmålene kan nås gjennom realistiske 
avgrensninger og størrelser på forvaltningsområdene.  

- Det bør tas inn i planen at det bør være en være en koordinering av tapsforebyggende og 
konfliktdempende tiltak på tvers av beitelags- og kommunegrenser, samt fylkesgrenser.

- Når det gjelder kapittelet om forvaltning av kongeørn viser DN til at presise bestandstall 
fortsatt må utarbeides gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet. Estimatet fra 2002 
kan derfor ikke legges til grunn for forvaltningsmålet. Uttak av kongeørn skjer i form av 
skadefelling av konkrete skadegjørende individ i henhold til et annet regelverk, og ligger 
derfor ikke innenfor nemndas myndighetsområde.

- DN mener det blir komplisert å vektlegge forutsigbarhet i forvaltningen med en så 
fragmentert geografisk differensiering som det legges opp til i forvaltningsplanen.

- Muligheten til å følge planens anvisninger om prioriterte områder for ulike formål synes 
vanskelig å følge i situasjoner der bestandsmålsettingen ikke er nådd, og handlingsrommet 
derav er begrenset i forhold til felling som virkemiddel.

- DN viser til at formidling av informasjon om roller, ansvar og oppgaver er en viktig del av 
rovviltforvaltningen og mener at det kan være formålstjenelig å legge inn et 
informasjonskapittel i forvaltningsplanen med oversikt over aktuelle informasjonskanaler 
hvor leseren kan innhente ytterligere informasjon om rovvilt.
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Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet deler i stor grad DNs vurderinger av ulike sider ved forvaltningsplanen. Vi 
viser i den sammenheng til våre tilrådninger til nemnda i forbindelse med utarbeiding av 
forvaltningsplanen, hvor en rekke av disse forholdene er påpekt. Rovviltnemnda må ved 
behandling av forvaltningsplanen, vurdere de ulike momentene fra DN og evt. behov/ønske 
om endringer av planen som følge av dette.

b) Justering av de prioriterte beiteområdene for sau
Nemnda bestemte i møte 4/2010 at det skulle tas kontakt med beitenæringa i noen utvalgte områder 
for å få innspill på eventuelle justeringer av de prioriterte beiteområdene for sau. Med bakgrunn i 
dette sendte Fylkesmannen på vegne av nemnda, en slik henvendelse til Indre Ofoten sankelag, 
Sørfold kommune og Vefsn kommune. 
Det ble anmodet om at følgende ble tegnet på kart:

- Viktige beiteområder for sau som benyttes i dag, og som fra før ikke er med i 
forvaltningsplanen. Disse beiteområdene bør omfatte areal som anses som tilstrekkelig 
viktig til at de bør gis en spesiell status i forvaltningsplanen. Blant annet bør det begrenses 
til beitebrukere som er berettiget til å motta produksjonstilskudd.

Nedenfor følger en oppsummering og vurdering av mottatte innspill. 

Indre Ofoten sankelag
Forslag om å utvide de prioriterte beiteområdene med fem nye 
områder som i dag er i bruk som utmarksbeite. Sankelaget påpeker 
imidlertid at dette ikke innebærer at de fraskriver seg retten til å ta i 
bruk beiteområder som tidligere er benyttet, men som i dag ikke er i 
bruk.

Med bakgrunn i henvendelsen til Indre Ofoten Sankelag har 
Vassdal grunneierlag sendt inn et innspill. Grunneierlaget går i mot 
forslaget om å sette av areal i Vassdalen til prioritert rovviltområde. 
Det ble drevet gårdsdrift her fram til 2005 og det foreligger 
framtidige planer om videre drift på gården. Grunneierlaget ber 
rovviltnemnda endre forslag til prioriterte rovviltområder til å følge 
en nærmere beskrevet grense mellom privat og statlig eiendom. 

Sørfold kommune
Kommunen har oversendt kart over Sørfold kommune, der viktige 
beiteområder for sau som benyttes i dag, og som fra før av ikke er 
med på kart i forbindelse med organisert beitebruk, er inntegnet. 
Beiteområdene er begrenset til beitebrukere som er berettiget til 
produksjonstilskudd.

Sørfold kommune påpeker at de er prinsipielt i mot at prioriterte 
beiteområder for sau i forvaltningsplanen, kun skal omfatte 
beiteområder som er i bruk. Det er store verdifulle utmarksressurser 
i Sørfold, som på denne måten går tapt for framtidig 
matproduksjon. Det vises i den sammenheng til områdene i Siso, 
der beitebrukeren måtte flytte dyrene til et nærmere skogsbeite og 
gjerde inn dette, for overhode å kunne fortsette med sau. Dyrene på 
dette beitet har gjennomgående lavere slaktevekt enn de dyrene som 
går på utmarksbeite i kommunen.

Figur: Forslag til utvidelse av pri. 
beiteområder i Indre Ofoten. Svart rutenett = 
dagens plan, rød skravur = foreslått utvidelse.

Figur: Forslag til utvidelse av pri. 
beiteområder i Sørfold. Svart rutenett = dagens 
plan, rød skravur = foreslått utvidelse.
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Vefsn kommune
Forslag til å utvide de prioriterte beiteområdene med fem nye 
områder som i dag er i bruk som utmarksbeite. Kommunen er 
imidlertid sterkt uenig i kriteriene for å definere prioriterte 
beiteområder og prioriterte rovviltområder i forvaltningsplanen, 
og viser i den sammenheng til flere viktige beiteområder som i 
dag ikke er i bruk.  

Sekretariatets vurdering:
Fylkesmannen vurderer at de foreslåtte endringene omfatter 
områder med like viktige beiteinteresser som flere av de fra før 
avsatte områdene i fylket. Dersom nemnda ønsker å videreføre 
en arealdifferensiering som foreslått i forvaltningsplanutkastet, 
bør nemnda vurdere å endre avgrensningene for de prioriterte 
beiteområdene i samsvar med de konkrete innspillene fra Indre 
Ofoten sankelag, Sørfold kommune og Vefsn kommune av 
hensyn til likebehandling. Vi vil imidlertid påpeke at dette vil 
bidra til å forsterke de momentene som både Fylkesmannen og 
DN er kritiske til i forhold til en slik forvaltningsstrategi. 

Innspillene om at også beiteområder som per i dag ikke benyttes, bør defineres som prioriterte 
beiteområder foreslås ikke tatt til følge. Intensjonen er at de prioriterte beiteområdene for sau i 
forvaltningsplanen skal omfatte beiteområder som er i bruk. Eventuelle framtidige endringer som 
følge av endret beitebruk eller at nye områder blir tatt i bruk bør vurderes i forbindelse med 
framtidige revideringer av forvaltningsplanen. 

Innspill under dialogmøte med sauenæringa i Meløy, Gildeskål og Rødøy
I dialogmøte med sauenæringa i Meløy, Gildeskål og Rødøy den 26.01.2011 mottok nemnda forslag 
til endring av grense for ”Kystområdet” slik at det omfatter alt areal vest for Vesterdalen og 
Gråtådalen.

Sekretariatets vurdering:
Under høringa av forvaltningsplanen ble det ikke 
spilt inn et ønske om å endre grensene for 
”Kystområdet”, og nemnda har i utgangspunktet 
ikke lagt opp til evt. ny vurdering av disse 
grensene. Evt. justeringer av ”Kystområdet” er 
heller ikke omtalt ved oversendelse av 
forvaltningsplanen til DN. 

”Kystområdet” i foreliggende utkast til 
forvaltningsplan ble avgrenset med bakgrunn i 
topografi og terreng (hovedsakelig halvøyer), 
registrerte beiteområder for sau, samt en videreføring og utvidelse av de prioriterte halvøyene i 
forrige forvaltningsplan. En utvidelse av ”Kystområdet” til også å omfatte forholdsvis store 
fjellområder som ikke benyttes som sauebeite og som ikke er avgrenses som en halvøy, vil 
innebære at man endrer differensieringsprinsipp noe. Etter Fylkesmannens vurdering bør 
endringsforslaget derfor ikke tas til følge. 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Sekretariatet viser til våre tidligere innspill og tilrådninger til nemnda vedrørende 
forvaltningsplanen, samt våre vurderinger ovenfor og DNs uttalelse til planen. Med bakgrunn i 
dette anbefaler vi at rovviltnemnda vurderer behovet for endinger av forvaltningsplanen for å få en 
mest mulig forutsigbar plan og et best mulig styrings- og arbeidsdokument for forvaltningen. 

Figur: Forslag til utvidelse av pri. beiteområder i 
Vefsn. Svart rutenett = dagens plan, rød skravur = 
foreslått utvidelse.

Figur: Forslag til utvidelse av ”Kystområdet” i kommunene Rødøy, 
Meløy og Gildeskål. Svart rutenett = dagens plan, svart skravur = 
foreslått utvidelse.
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Sak 5/2011 Høring av revidert forvaltningsplan for region seks
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. 

Forhold som berører region 7 – Nordland:
Bjørn
I forvaltningsplanen er det avsatt et område med mål om ynglinger av bjørn øst for E6 i Nord-
Trøndelag. Dette området er avgrenset av Nordlandsgrensa i nord. Innenfor dette området er det mål 
om fire årlige ynglinger. Følgende står i forvaltningsplanen om den geografiske differensieringen 
for bjørn:
Områder med mål om ynglinger:
I bjørneområder vil en ofte få store konflikter knyttet til reindrifts- og sauenæringen.
Tunge, langsiktige tiltak for å hindre tap av rein og sau må prioriteres i disse områdene.
Midler til rovdyrsikre gjerder, forsinket slipp om våren, tidlig nedsanking og tiltak som
ellers skiller bjørn og rein/sau er svært aktuelle. Bruk av FKT-midler til omstilling kan vurderes 
innenfor yngleområde for bjørn.

Områder uten mål om ynglinger:
I områder uten mål om ynglinger av bjørn skal terskelen for uttak av skadegjørende bjørn være 
vesentlig lavere enn innenfor områder med mål om yngling. Det vil allikevel årlig kunne oppstå 
skader p.g.a. bjørn også i andre områder, og tunge langsiktige forebyggende tiltak bør kunne 
prioriteres også her.

Området for ynglende bjørn i region 6 grenser til et område hvor det i utkast til revidert 
forvaltningsplan for Nordland ikke er mål om ynglinger av bjørn.

Gaupe
I Nord-Trøndelag er det mål om 6 ynglinger av gaupe. Området for ynglinger omfatter ikke 
Fosenhalvøya og et område nordøst i fylket (øst for E6 og nord for kommunegrensa mellom Snåsa 
og Verdal og Snåsa og Steinkjer). Det er et mål at de fleste av gaupeynglingene over tid 
forekommer i vestre Namdal og i områder øst for Trondheimsfjorden. Videre at gaupebestanden i 
indre deler av Namdalen bør holdes lav, da det her også er mål om ynglinger av bjørn og jerv. 

Følgende står i forvaltningsplanen om den geografiske differensieringen for gaupe:
Områder med mål om ynglinger:
Det skal sikres en kontinuerlig bestand av gaupe i de områdene der det er mål om
ynglinger. I området med mål om yngling av bjørn bør bestanden av gaupe holdes lav der det 
oppstår tunge bjørneskader. I områder med gaupeskader skal det satses på effektive 
tapsforebyggende tiltak. Dette vil for eksempel være tilskudd til senere slipp om våren. Kvotejakt er 
et virkemiddel for å redusere skadeomfanget.

Områder uten mål om ynglinger:
Såfremt de nasjonale bestandsmålene er nådd for regionen, bør bestanden i områder uten mål om 
ynglinger av gaupe holdes lav ved å tillate høye kvoter ved kvotejakten. I de deler av Møre og 
Romsdal der det ikke er mål om yngling skal det fortsatt tillates kvotefri jakt.

Området for ynglende gaupe i Nord-Trøndelag grenser både til områder som er prioritert for rovvilt 
og områder som er prioritert for beitedyr på Nordlandssiden. Spesielt i området vest for Foldereid i 
Bindal, Nærøy og Leka kommuner, har både reindriftsnæringa og sauenæringa uttrykt et sterkt 
ønske om bedre samhandling og mer sammenfallende forvaltningsstrategier på tvers av 
regionsgrensene.  

Jerv
I Nord-Trøndelag er det mål om 4 ynglinger av jerv øst for E6. Det er mål om 2 ynglinger nord
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for grensen mellom Luru og Skjækerfjell reinbeitedistrikt og 2 ynglinger sør for grensen mellom de 
to distriktene. 

Følgende står i forvaltningsplanen om den geografiske differensieringen for jerv:
Områder med mål om ynglinger:
Området med mål om yngling av jerv skal sikre en kontinuerlig utbredelse av jerv mellom den 
nordnorske og den sørnorske jervebestanden. Dette innbærer at ynglingene skal være mest mulig 
jevnt fordelt i disse områdene. Ofte oppstår det store tap av rein og sau til jerv. I områder med 
jerveskader skal det satses på effektive tapsforebyggende tiltak. Dette kan innebære tunge og 
langsiktige tiltak. Tilskudd til tidlig nedsanking, hold av alternative beiter/ekstra høstbeiter samt
forsterkede gjerder rundt disse er svært aktuelle tiltak.

Områder uten mål om ynglinger:
I områdene utenfor de sammenhengende fjellområdene som er viktige for overlevelse av
jervebestanden, bør det fastsettes tilstrekkelige kvoter for lisensfelling dersom det nasjonale 
bestandsmålet for jerv i regionen er nådd. Dette for å begrense skader. Til tross for at enkelte 
områder ikke har mål om yngling, må det forventes jerveaktivitet. Det vil årlig kunne oppstå skader 
p.g.a. jerv også i andre områder, og tunge langsiktige forebyggende tiltak bør kunne prioriteres 
her.

Deler av området for ynglende jerv i Nord-Trøndelag grenser til områder som i utkast til 
forvaltningsplan for rovvilt i Nordland, er prioritert som kalvingsland for rein (Byrkije 
reinbeitedistrikt og Østre Namdal reinbeitedistrikt) hvor det ikke skal være rovdyr som 
representerer et skadepotensial og prioriterte rovviltområder. Andre deler grenser til områder som er 
avsatt til prioriterte rovviltområder. 

Andre forhold
Det framgår av høringsutkastet at kunnskap om forvaltning av rovvilt i Sverige (Länstyrelsen i 
Jämtland), region 3 (Oppland), 5 (Hedmark) og 7 (Nordland) i Norge vil ha spesiell interesse for 
rovviltnemnda og vil følges opp med årlige kontaktmøter.

Samlet vurdering
Vi har ingen vesentlige merknader til den foreslåtte arealdifferensieringen for bjørn og jerv i region 
6. For gaupe ser vi at det er en uheldig forskjell mellom region 6 og 7 i forvaltningsstrategi for
kystområdene. Vi viser i den sammenheng til at Miljøverndepartementet har uttalt at de er av den 
oppfatning at det gjennom arbeidet med regionale forvaltningsplaner skal være mulig å finne 
hensiktsmessige løsninger innenfor regionene og på tvers av regiongrensene, jfr. brev av 16.12.2008 
til Troms Reindriftssamers Fylkeslag vedrørende regioninndelinga i rovviltforvaltningen. 
Fylkesmannen foreslår derfor at dette forholdet spilles inn til rovviltregion 6 i forbindelse med deres 
revidering av forvaltningsplan for rovvilt.

Sekretariatets forslag til 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

Orientering legges fram i møte.

b) Status for kvotejakt, lisensfelling, skadefellinger og ekstraordinære uttak av rovvilt 

vinteren 2010/2011

Lisensfelling av jerv
Direktoratet for naturforvaltning har i brev av 09.09.2010 fastsatt en kvote på 16 jerv for 
lisensfelling i Nordland i 2010/2011, hvorav inntil 8 tisper. Vedtaket er i tråd med Rovviltnemndas 
anmodning.

Under lisensfellinga, som varte fra 10. september til 15. februar ble det felt 11 jerv, hvorav 5 tisper. 
En avgang på 11 jerv under lisensfelling er ny rekord i Nordland.

1. 28.09.2010, Blakkådalen, Rana, hunn 
2. 29.09.2010, Norddalen, Fauske, hann 
3. 03.10.2010, Skjomdalen, Narvik, hann 
4. 13.11.2010, Gråtådal, Beiarn, hann (påkjørt) 
5. 17.11.2010, Tjeggåvatn, Saltdal, hann 
6. 10.01.2011, Skaiti, Saltdal, hann 
7. 20.01.2011, Svenningdal, Grane, hann 
8. 26.01.2011, Reipå, Meløy, hunn 
9. 26.01.2011, Drevvatn, Vefsn, hunn 
10. 05.02.2011, Kobbelv, Sørfold, hunn 
11. 11.02.2011, Rana, Snefjellå, hunn

For å forsøke å styre restkvota til områder med store tap til jerv ble det gjort følgende grep under 
lisensfellinga:

- Ett fridyr satt inn i indre midtfylket den 10. januar
- Ett fridyr satt inn i ytre sørfylket den 26. januar
- Ett dyr flyttet fra ytre nordfylket til ytre midtfylket den 26. januar
- Indre nordfylket ble stengt for jakt etter at kvota ble fylt den 5. februar
- Ett dyr flyttet fra indre sørfylket til ytre midtfylket den 11. februar

Kvotejakt på gaupe
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland fastsatte i møte 1. desember 2010, sak 15/2010, en kvote på 
12 gauper for kvotejakta i Nordland 2010, hvorav inntil 5 hunngauper over ett år.

Kvotejakta varer fra 1. februar til 31. mars. Per 3.mars var seks gauper felt, hvorav fire voksne 
hunngauper:

1. 01.02.2011, Bjerka, Hemnes, voksen hunn 
2. 03.02.2011, Ljønes, Bodø, unge hunn 
3. 05.02.2011, Liskardet, Grane, voksen hann 
4. 06.02.2011, Skardmodalen, Hattfjelldal, voksen hunn 
5. 06.02.2011, Bogfjellmoen, Grane, voksen hunn 
6. 11.02.2011, Fagervika, Leirfjord, voksen hunn 

For å forsøke å styre restkvota til områder med store tap til gaupe er det per 3. mars gjort følgende 
grep under kvotejakta:

- Fridyret ble satt inn i indre sørfylket den 5. februar
- Ett dyr ble flyttet fra ytre sørfylket til indre sørfylket den 6. februar på grunn av overskyting 

av kvota i indre sørfylke
- Indre sørfylket ble stengt for jakt etter at kvota ble fylt den 6. februar  
- Ytre sørfylket ble stengt for jakt etter at kvota ble fylt den 11. februar



Side 8 av 9

- Ytre og Indre Nordfylke ble slått sammen til ett jaktområde den 22. februar, samtidig som 
ett dyr fra dette området ble flyttet til Ytre Sørfylket unntatt Grane kommune og jakta 
dermed gjenåpnet i dette området. 

Skadefellinger
Det er så langt denne vinteren fattet vedtak om skadefelling ved ett tilfelle: Den 25.01.2011 ga 
Fylkesmannen skadefellingstillatelse på to jerv i området Viskis og Dypen på Saltfjellet. Det ble 
ikke foretatt felling.

I brev av 15.02.2011 har DN gitt en kvote på 2 betingede fellingstillatelser på gaupe for perioden 
16. februar til 31. mai til Fylkesmannen i Nordland. 

Ekstraordinære uttak av rovvilt
I brev av 08.02.2011 sendte Rovviltnemnda anmodning til DN om ekstraordinært uttak av jerv i 
følgende området (prioritert rekkefølge):

1. Ytre deler av Vefsn kommune (Hundåla og omegn)
2. Området ved Viskis-Dypen på Saltfjellet (dersom det ikke ble felt jerv på 

skadefellingsforsøket)
3. Meløy og Gildeskål kommuner

Følgende vedtak fattet av DN om ekstraordinære uttak berører region 7 – Nordland (status per 3. 
mars):

- vedtak av 31.01.2011 om ekstraordinært uttak av 2 jerv i perioden 1.-15. februar i deler av 
Troms og Nordland (i Nordland omfattes Evenes og Narvik kommuner vest for E6 og nord 
for E10), med forlengelse i perioden 22.-25. februar i vedtak av 21.02.2011.

Det er gjennomført uttak av to jerv i Lavangen og Salangen i Troms som følge av disse vedtakene. 

c) Brev til nemnda

Følgende brev til Rovviltnemnda er fortløpende oversendt per e-post:

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
13.02.2011 Gielas 

Reinbeitedistrikt
Bl.a. Rovviltnemnda i 
region 7

Anmodning om ekstraordinært uttak av 
jerv og gaupe innen Gielas RBD

14.02.2011 Leirfjord 
kommune

Rovviltnemnda region 
7

Anmodning om ekstra tildeling av gaupe i 
Leirfjord
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Sak 7/2011 Eventuelt
Sekretariatet har ikke mottatt noen eventueltsaker per 3. mars.

Med hilsen

Roar Høgsæt (e.f.)
fylkesmiljøvernsjef

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg:
1. Utkast til referat fra møte 4/2010 den 1. desember.
2. DNs uttalelse til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
3. Revidert forvaltingsplan for store rovdyr i region 6 – Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og 

Møre og Romsdal


