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Møteleder Ann-Hege Lervåg ønsket velkommen. 

Sak 8/2011 Godkjenning av saksliste
I etterkant av utsending av sakslista har sekretariatet foreslått å ta med en sak vedrørende invitasjon fra 
Indre Ofoten Sankelag om et møte om rovviltproblematikken i grenseområdet Nordland/Troms. Ellers 
ingen merknader til sakslista.

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 2/2011. Sak vedrørende møte i 
Indre Ofoten diskuteres under sak 13, Eventuelt.  

Sak 8/2011 Godkjenning av referat fra møte 1/2011 den 9. mars
Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 1/2011 slik det foreligger.

Sak 10/2011 Kvote for betinget skadefelling av gaupe, jerv og ulv 2011/2012
Tore Vatne orienterte om sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. Rovviltnemnda har i år 
myndighet til å fatte vedtak om betinget skadefelling av gaupe, jerv og ulv da bestandsmålet i 
Nordland er oppnådd for disse artene. Bestandsmålet for bjørn er ikke oppnådd, og myndigheten til å 
fatte vedtak om betinget skadefelling av bjørn ligger dermed hos Direktoratet for naturforvaltning.
Forvaltningsansvaret for kongeørn er lagt til fylkesmannen. Forvaltningsregimet for kongeørn legger 
ikke opp til at det skal fastsettes betingede kvoter for skadefelling. Evt. skadefellinger vurderes etter 
bestemmelsene i rovviltforskriften. 

Sekretariatets forslag til vedtak er utarbeidet med bakgrunn i retningslinjer for iverksetting av 
fellingstillatelser, bestandssituasjonen ift. nasjonale bestandsmål, tapssituasjonen i fylket, og tidligere 
års erfaringer med fellingstillatelser.

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. 

John Kappfjell fremmet følgende forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om 20 betingede fellingstillatelser på ulv, fire betingede 
fellingstillatelser på gaupe og tre betingede fellingstillatelser for jerv for perioden 01.06.2011 -
15.02.2012.

Kappfjells forslag falt med 5 mot 1 stemme. 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om to betingede fellingstillatelser på ulv, fire betingede 
fellingstillatelser på gaupe og tre betingede fellingstillatelser for jerv for perioden 01.06.2011 -
15.02.2012.

Sak 11/2011 Finansiering av drift av radiobjeller
Med bakgrunn i innspill fra sauenæringa i Grane, har Rovviltnemnda vurdert å bevilge midler til 
finansiering av de årlige driftskostnadene med å ha radiobjeller. Rovviltnemnda ønsker at man som en 
engangsordning i påvente av en evaluering av radiobjelleordningen, vil dekke inntil 90 % av 
kostnadene med drift av tidligere innkjøpte radiobjeller i 2011. 
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Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar å gi tilskudd på kr 170,- per radiobjeller i sauenæringa 
til dekking av driftsutgifter i 2011 for radiobjeller som er innkjøpt før 2011. For reindriftsnæringa er 
tilsvarende sats kr 310,- for radiobjeller fra Telespor. For radiobjeller fra Followit kan det gis 
tilskudd til dekning av inntil 90 % av driftskostnadene. Tilskudd gis kun etter søknad. 

Etter beitesesongen 2011 ønsker Rovviltnemnda at det i samarbeid med beitenæringene gjennomføres 
en evaluering av finansieringsordningen og organiseringen med radiobjeller i Nordland.    

Sak 12/2011 Orienteringssaker
a) Orientering om bestandsovervåking av rovvilt 
Tore Vatne orienterte om sekretariatets saksframlegg og e-post fra SNO.
Orientering om yngleregistrering av gaupe 2010/2011 og resultater fra DNA-analyser fra bjørn i 2010 
framgår av saksframlegget.

I forkant av møtet har SNO v/ Vegar Pedersen utarbeidet en oversikt over status for yngleregistrering 
av jerv per 24. mai:

SNO har mer eller mindre avsluttet jerveletinga på snøføre med få unntak. Det gjenstår et sveip med 
helikopter i Ofoten, og det er fortsatt føre i Sulis, Saltfjellet og indre Ofoten, men det jobbes ikke inn 
mot noen spesielle hotspots med unntak av Olfjellet i Hemnes/Hattfjelldal.

Status pr 24. mai er 11 registrerte ynglinger (se kart nedenfor):
1. Saltdal kommune. Først antatt, men dokumentert etter funn av 2 døde valper på sekundærhiet.
2. Fauske kommune. Dokumentert. Spor etter 3 valper.
3. Rana kommune. Antatt, etter aktivitet over 3 uker på tidligere kjent hiplass.
4. Hemnes kommune. Dokumentert 2. mai på bakgrunn av tips (dusør), og foretatt hiuttak på 7. 

mai i Rana kommune innenfor Ildgrubens kalvingsområde.
5. Rana kommune. Dokumentert, tispe med 2 valper på flytting.
6. Sørfold kommune. Dokumentert spor etter 2 valper på primærhi.
7. Tysfjord kommune. Dokumentert spor etter 3 valper. Ny hiplass.
8. Rana kommune. Dokumentert, tispe med 2 valper på flytting.
9. Hattfjelldal kommune. Dokumentert etter funn av min 1 død valp utenfor hiet. Ny hiplass.
10. Ballangen kommune. Dokumentert.
11. Narvik kommune. Dokumentert, tispe med 2 valper på flytting. Etter tips (dusør). Ny lokalitet 

(ved Rombakken).

Det planlegges noen få barmarkskontroller, men det ligger an til betydelig færre enn tidligere år:
 Fauske kommune. Evt ny lokalitet.
 Hemnes/Hattfjelldal kommuner.
 Narvik kommune.
 Rana kommune. Evt ny hiplass.

Det er samlet inn bra med skit i år, med 434 prøver lagret i Rovbasen (se kart nedenfor). Det forventes 
noen flere prøver før skitinnsamlinga avsluttes. Rovdata melder om at de har sendt alle prøvene 
fortløpende til analyse, så i år vil resultatene forligge allerede på forsommeren.

Det har vært svært variabelt vær i vinter, og mye dårlige forhold i mars og april som er beste 
månedene, men registreringsarbeidet kom i land flere plasser i starten av mai. Det har vært særlig 
fokus på nyletingsområdene og kalvingsområdene til reindrifta.
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Kart over dokumenterte og antatte 
jerveynglinger vinteren 2010/2011 
(blå prikker) og innsamlede 
skitprøver fra jerv vinteren 2010/11 
som er sendt til DNA-analyse (små 
grønne prikker). Kilde: Rovbase.
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b) Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 
Klagesaker
Fylkesmannen har mottatt tre klager på tildelingen av midler til forebyggende og konfliktdempende 
tiltak i 2011. Klagesakene er behandlet av Fylkesmannen som underinstans. 

Følgende klager er mottatt og behandlet:
 Klage fra Lise Øvernes, Beiarn kommune, på avslag på søknad om tilskudd til innkjøp av 

radiobjeller, samt midler til utvida tilsyn. 

 Klage fra Kristina Eilertsen Pettersen, Ballangen kommune, på avslag på søknad om tilskudd 
til forsinka slipp på utmarksbeite, planlagt tidlig nedsanking, utvida tilsyn, inngjerdning av 
beredskapsareal og nydyrking av beredskapsareal.

 Klage fra Terje Myrvang, Evenes kommune, på avslag på søknad om tilskudd til dyrking og 
inngjerding av beredskapsareal.

Klagene er ikke tatt til følge, og følgelig oversendt til Direktoratet for naturforvaltning som 
klageinstans for endelig avgjørelse. 

Rovviltnemnda hadde ingen merknader til saken.

Orientering om omfordeling av radiobjeller
Otto Andersen i Vefsn har takket nei til tilskudd til innkjøpt av 20 radiobjeller blant annet på grunn av 
dårlig GSM-dekning.  Disse radiobjellene er omdisponert til Vesterfjell Sankelag i Vefsn. 

Rovviltnemnda hadde ingen merknader til saken.

c) Arbeid med mer effektiv skadefelling av rovvilt

Med bakgrunn i føringer i forvaltningsplanen og nemndas tidligere vedtak om å sette av FKT-midler 
til etablering av regionalt fellingslag, foreslår sekretariatet at det inviteres til drøftingsmøter med 
relevant kompetanse i fylket for å diskutere muligheter og tiltak som kan bidra til økt måloppnåelse 
ved skadefelling. Målet er at dette kan danne grunnlaget for videre arbeid for en mer effektiv 
skadefelling, hvor det videre kan være aktuelt å prioritere bruk av FKT-midler til et slikt arbeid. Det 
foreslås å invitere til tre møter i fylket, i hhv. sør-, midt- og nordfylket. 

Rovviltnemnda anbefaler Fylkesmannen å arbeide videre med denne saken. Rovviltnemnda ønsker å 
være representert på disse møtene. 

d) Brev til Rovviltnemnda
Følgende brev ble tatt til orientering av Rovviltnemnda:
Dato Fra Til Kopi Tema
11.02.2011 MD DN Rovviltnemndene Oppfølging av rovviltnemndenes evaluering 

av arealdifferensiering
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

01.03.2011 Fylkesmannen i 
Nordland

Statskog Rovviltnemnda 
region 7

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

02.03.2011 DN Rovviltnemnda region 
7

DNs uttalelse til forvaltningsplan for rovvilt

07.03.2011 Troms 
fylkeskommune

Fylkesmannen i 
Nordland

Oversending av rovdyruttalelse fra Troms 
Bonde- og Småbrukarlag

10.03.2011 MD Rovviltnemndene Planleggingsrammer for rovviltnemndene 
2011

15.03.2011 Leirfjord 
Saualslag og 

Rovviltnemnda region 
7

Anmodning om ekstra tildeling av gaupe i 
Leirfjord
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Leirfjord 
Bondelag

18.03.2011 Leirfjord 
kommune

Rovviltnemnda region 
7

Vedr. kvotejakt på gaupe

24.03.2011 Norsk Sau og 
Geit

Rovviltnemnda region 
7

Vedr. reinbeiting på innmark

29.03.2011 Sagfjorden Sau 
og Geit

Fylkesmannen i 
Nordland

Rovviltnemnda 
region 7

Vedr. ekstraordinært uttak av jerv i 
Hamarøy, Tysfjord og Sørfold

04.04.2011 Gårdbrukere i 
Beiarn

Mattilsynet Rovviltnemnda 
region 7

Vedrørende varsel om beitenekt

07.04.2011 Asbjørn Ørnes Fylkesmannen i 
Nordland

Rovviltnemnda 
region 7

Bekymringsmelding for beitesesongen 2011

08.04.2011 DN Adresseliste Rovviltnemnda 
region 7

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 
7 - Nordland

14.04.2011 Beitebrukere i 
Grane

Rovviltnemnda region 
7

Vedrørende finansiering av driftskostnader 
ved radiobjeller

01.05.2011 Bonde- og 
Småbrukarlagene 
i Nord-Norge

Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl.

Om reinbeiting på innmark

06.05.2011 DN Adresseliste Rovviltnemnda 
region 7

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 
7 - Nordland

09.05.2011 Hattfjelldal Sau 
og Geit

Fylkesmannen i 
Nordland

Rovviltnemnda 
region 7

Vedr. ekstraordinært uttak av jerv i 
Hattfjelldal

11.05.2011 Sagfjorden Sau 
og Geit

Rovviltnemnda i 
Nordland

Purring på henvendelse om ekstraordinært 
uttak av jerv 

Sak 7/2011 Eventuelt
a) Invitasjon fra Indre Ofoten Sankelag om et møte om rovviltproblematikken i grenseområdet 

Nordland/Troms
Indre Ofoten Sankelag inviterer Rovviltnemnda og Fylkesmannen til et dialogmøte om 
rovviltproblematikken i grenseområdet Nordland/Troms. Møtet er foreslått berammet til tirsdag 7. juni 
kl 11:00. 

Rovviltnemnda diskuterte saken. Nemnda er positiv til et slikt møte, og vil gjerne prioritere å delta. 
Ingen medlemmer i nemnda har imidlertid anledning å delta på et slikt møte den 7. juni. Nemnda 
anmoder derfor om at Indre Ofoten Sankelag i dialog med nemnda finner en annen møtedato dersom 
dette er mulig. 

Rovviltnemnda diskuterte også invitasjon fra Rovdyrprosjektsenteret i Namsskogan familiepark til 
informasjonsmøte 8. juni. På grunn av fylkestingsamling blir ikke dette møtet prioritert fra nemndas 
side.

Møtet varte fra kl 09:00 – 10:00
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/ Wanja Rakvaag (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)


