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Rovviltnemnda i Nordland

  

Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 2/2011 i Rovviltnemnda for 
region 7 - Nordland

Sak 8/2011 Godkjenning av saksliste
Sekretariatets forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 2/2011 slik den 
foreligger.

Sak 9/2011 Godkjenning av referat fra møte 1/2011 den 9. mars 2011
Utkast til referat fra møte 1/2011 den 9. mars ble sendt til medlemmene i Rovviltnemnda 
per e-post den 30. mars 2011. Utkast til referat ligger vedlagt (vedlegg 1).

Sekretariatets forslag til 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
Se eget brev (vedlegg 2)

Sak 11/2011 Finansiering av drifta av radiobjeller
I brev datert 14.04.2011 ber to sauebønder i Grane kommune om at Rovviltnemnda 
vurderer å bevilge midler til finansiering av de årlige driftskostnadene med å ha 
radiobjeller. 

I 2010 og 2011 er det gitt tilskudd av FKT-midlene til innkjøp av hhv. 450 og 1000
radiobjeller fra Telespor. Det er gitt tilskudd til dekking av 90 % av kostnader ved innkjøp 
av radiobjeller, mens 10 % var egenandel. Driftskostnader for første år har vært inkludert i 
disse kostnadene, mens det er lagt opp til at driftskostnadene for påfølgende år dekkes av 
brukerne av radiobjellene. Tideligere er det gitt tilskudd til innkjøp av 150 radiobjeller i 
Sørfold, samt at det i 2010 ble gitt tilskudd til innkjøp av 150 radiobjeller i Saltdal gjennom 
et nasjonalt beiteprosjekt i regi av Statens landbruksforvaltning. Videre er det gitt tilskudd 
til innkjøp av radiobjeller av typen Followit som forsøksprosjekt i Ildgruben 
reinbeitedistrikt og Jillen Njaarke reinbeitedistrikt – østre siida vinteren 2010/2011.
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I sauenæringa innebærer ordningen i Nordland at 90 % av totalkostnadene dekkes første år, 
mens påfølgende driftskostnader dekkes av bruker. Dette er om lag samme egenandel for 
den enkelte bruker som praktiseres i andre radiobjelleordninger i landet. 

Eksempel fra Nord-Trøndelag:
Nord-Trøndelag radiobjellelag (andelslag) vil i 2011 leie ut radiobjeller til ca kostnad kr 
220,- til 240,- per bjelle. Dette dekker batteribytte, abonnement, vedlikehold etc. I tillegg 
er det en egenandel på kr 5000,- for å være med i andelslaget (som betales tilbake dersom 
en slutter å bruke radiobjeller). 

Etter årets beitesesong er det lagt opp til en evaluering av denne ordningen med 
finansiering av radiobjeller i samarbeid med Nordland Sau og Geit. Med bakgrunn i en 
sammenligning med andre radiobjelleordninger i landet og den kommende evalueringen har 
Fylkesmannen anbefalt at ordningen i Nordland bør forbli uforandret i år. 

Rovviltnemnda har i forkant av nemndsmøte 2/2011 diskutert saken. Nemnda har avgjort at
man som en engangsordning i påvente av evalueringen, vil dekke inntil 90 % av kostnadene 
med drift av tidligere innkjøpte radiobjeller i 2011. Formelt vedtak fattes i møte 2/2011.     

Etter kontakt med Telespor har Fylkesmannen fått oppgitt at driftskostnadene i 2011 for 
tidligere innkjøpte radiobjeller vil være kr 185,- ekskl. mva per bjelle for 5 mnd. 
abonnement og kr 345,- ekskl. mva per bjelle for 12 mnd. abonnement. Med bakgrunn i 
dette foreslår Fylkesmannen at det gis tilskudd på kr 170,- per bjelle for sauenæringa og kr 
310,- per bjelle for reindriftsnæringa til dekking av driftsutgifter i 2011. 

Forslag til 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 i 2010/2011

Status for yngleregistrering av jerv vinteren 2010/2011
Orientering legges fram i møte.

Gauperegistreringa 2010/2011

Rovdata har i NINA Rapport 724 presentert resultatene fra bestandsregistreringen av gaupe 
i Norge vinteren 2010/2011. 

I region 7 – Nordland ble det i år registrert 8,5 familiegrupper av gaupe (én yngling er delt 
med region 8). I 2010 ble det registrert 6 familiegrupper, mens det i 2009 ble registrert 14,5 
familiegrupper. Dette gir et gjennomsnitt siste tre år på 9,7 familiegrupper i Nordland. Med 
normale avrundingsregler lagt til grunn, er bestandsmålet for region 7 – Nordland oppnådd.

Familiegruppene er registrert i følgende områder:
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Evenes (1), Skjomen i Narvik (1), Skjerstad i Bodø (1), Saltdal (1), Rana (1), Hemnes (1), 
Leirfjord (1), Grane (1) og Brønnøy/Sømna (1).

Tabell: Antall registrerte familiegrupper av gaupe i de ulike delområdene i Nordland i 2009 – 2011. Kilde: 
Rovdata.

2009 2010 2011 Snitt tre siste år Delmål i forvaltningsplan

Familiegrupper i Sørfylket 82 3 5 5,3 4

Familiegrupper i Midtfylket 2,5 2 2 2,2 3

Familiegrupper i Nord-fylket 4 1 1,52 2,2 3

Totalt ant. familiegrupper 14,51 6 8,52 9,7 10
1 Vi deler to familiegrupper Troms og en familiegruppe med Nord-Trøndelag
2 Vi deler en familiegruppe med Troms

På landsbases er det nasjonale bestandsmålet på gjennomsnittlig 65 årlige ynglinger av 
gaupe nådd i inneværende sesong, med totalt 74 påviste familiegrupper før jakt i 2011. Alle 
de sju forvaltningsregionene med vedtatte bestandsmål ligger på eller over målet for antall 
familiegrupper av gaupe. For andre år på rad er det imidlertid en nedgang i antall 
familiegrupper av gaupe på landsbasis. Mens det i fjor var mellom 75 og 80 gaupefamilier i 
landet før kvotejakta, var det mellom 70 og 74 gaupefamilier i landet på samme tid i år. 
Dette gir en nedgang fra mellom 441 og 470 gauper i fjor til mellom 413 og 436 individer i 
år. 

Under kvotejakta ble det felt 137 gauper, hvorav 46 voksne hunngauper. Man må tilbake til 
siste halvdel av 1800 tallet for å finne høyere fellingstall av gaupe i Norge. Med det høye 
jaktuttaket i 2011 konkluderer Rovdata med at man kan man forvente en ytterligere 
nedgang i gaupebestanden på landsbasis før jakt i 2012, sammenlignet med 2011.

Rovdata konkluderer med at de aller fleste familiegrupper i landet fanges opp. Det påpekes 
imidlertid at resultatene vil påvirkes av avstandsreglene som brukes for å skille 
observasjoner av familiegrupper fra hverandre. I løpet av 2011 vil det bli foretatt en 
revidering av avstandsreglene basert på ny kunnskap fra studier av radiomarkede gauper. 
Rovdata påpeker videre at enkelte familiegrupper alltid vil kunne unngå å bli registrert 
p.g.a. dårlige sporforhold eller at det i enkelte områder ikke meldes inn observasjoner av 
familiegrupper til SNO. De anbefaler derfor at man øker søkeinnsatsen i områder der man 
mistenker at det kan være familiegrupper som ikke har blitt registrert.

Resultater fra DNA-analyser fra bjørn i 2010
Gjennom DNA-analyser av ekskrementer og hår fra bjørn ble det registrert fem ulike 
hannbjørner og ei binne i Nordland i 2010. Tre bjørner ble påvist på indre Helgeland, og tre 
bjørner i indre Salten i løpet av 2010. Totalt ble det i Nordland i 2010 samlet inn og 
analysert 43 ekskrementer og 5 hårprøver, totalt 48 prøver. Av disse ga 33 ekskrementer og 
5 hårprøver positivt DNA-treff på bjørn. Se hele rapporten fra Bioforsk Svanhovd i lenken 
nedenfor. 

På indre Helgeland ble følgende tre hannbjørner påvist i 2010:
NO2: tidligere kjent hannbjørn fra Krokafjellet, Pantdalen og Skardmodalen i Hattfjelldal 

i 2006, 2007 og 2009. Nå funnet hår fra denne den 02.08.2010 i Pantdalen.
NO4: tidligere kjent hannbjørn fra Hatten og Vefsnmolia i Hattfjelldal i 2007, og 

Storuman i Västerbotten i 2009. Nå påvist i Vefsnmolia og ved Elsvatnet igjen, der 
hår og ekskrementer ble funnet i september 2010.

NO14: ny, ikke tidligere kjent hannbjørn. Ekskrement og hår funnet i Pantdalen den 
06.08.2010 og 14.09.2010.
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Følgende bjørner ble påvist i indre Salten i 2010:
NO13: ny, ikke tidligere kjent binne påvist ved Storstilla, ved Balvasselva i Saltdal 

kommune. Hår og ekskrement funnet 28.09.2010 og 06.10.2010.
TR11: tidligere kjent hannbjørn fra Målselv i Troms, påvist i Skaiti i Saltdal med funn av 

21 ekskrementer i løpet av oktober 2010.
NO15: ny, ikke tidligere kjent hannbjørn påvist ved funn av ett ekskrement i Skaiti i Saltdal 

den 11.04.2010.

I tillegg til disse er det ved hasteanalyser våren 2011 påvist følgende to hannbjørner i 
Nordland: 
TR11: tidligere kjent hannbjørn i Skaiti i Saltdal fra oktober 2010. Ekskrement ble funnet i 

Skaiti den 4. mai 2011.
NT68: tidligere kjent hannbjørn fra Steinkjer i 2009 og Verdal i april 2010 i Nord-

Trøndelag. Nå påvist i Stavassdalen i Grane ved funn av ekskrement i april 2011. 

Totalt for årene 2006-2010 er det med dette påvist 19 ulike bjørner i Nordland fylke i 
kortere eller lengre tidsrom. Det er kun blitt identifisert ei binne i løpet av disse årene, og 
det kan synes som at det i stor grad er hannbjørner på vandring som oppholder seg i kortere 
eller lengre tid i Nordland.

Totalt vil 11 personer fra Salten og Helgeland nå få utbetalt dusør for å ha funnet 
ekskrementer og hår i 2010 som ga positivt DNA- treff på bjørn. 

b) Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2011 

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. 

Fylkesmannens klagebehandling er vedlagt (vedlegg 3).

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. 
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c) Arbeid med mer effektiv skadefelling av rovvilt

Rovviltnemnda i Nordland har uttalt følgende i nylig vedtatt forvaltningsplan:
Erfaringsmessig er det er meget vanskelig å lykkes med skadefelling på barmark, noe som 
gjør dette tiltaket mindre effektivt enn ønskelig. Rovviltnemnda ønsker å vurdere ulike 
muligheter for å øke måloppnåelsen ved skadefellingsforsøk. Et av tiltakene som nemnda 
vil utrede er muligheten for å etablere et regionalt fellingslag bestående av erfarne jegere 
som etter anmodning kan bistå lokale fellingslag under skadefellingsforsøk. Det vil være 
aktuelt å prioritere bruk av FKT-midler til et slikt prosjekt. Rovviltnemnda vil imidlertid 
understreke at det fortsatt vil være viktig med kommunale fellingslag, og det vil fortsatt 
være aktuelt å gi midler til slike fellingslag for å øke kompetansen og effektiviteten. 
Rovviltnemnda vil spesielt fokusere på nytten av gode hunder i forbindelse med 
skadefellingsforsøk.  

Det er satt av kr 475 000,- av FKT-midlene i 2009 til etablering av regionalt fellingslag. 
Disse midlene er så langt ubenyttet (står hos Grane kommune). 

For å komme i gang med et arbeid for mer effektiv skadefelling av rovvilt, foreslår 
Fylkesmannen 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. Vi foreslår å 
invitere til tre møter i fylket, i hhv. sør-, midt- og nordfylket. 

d) Brev til nemnda

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

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 
Leirfjord 
Bondelag

Rovviltnemnda region 
7

Anmodning om ekstra tildeling av gaupe i 
Leirfjord

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
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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 13/2011 Eventuelt
Sekretariatet har ikke mottatt noen eventueltsaker per 19. mai.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder Øyvind Skogstad

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg:
1. Utkast til referat fra møte 1/2011 i Rovviltnemnda i Nordland
2. Sekretariatets forslag til kvote for betinget skadefelling av gaupe, jerv og ulv
3. Fylkesmannens behandling av klager på tildelingen av midler til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak i 2011


