
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 3/2011 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Dato: 31. august 2011
Sted: Telefonmøte
Tid: 09:00 – 10:30
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 Nordland fylkeskommune 
Dagfinn Olsen   Nordland fylkeskommune
Sonja Steen Nordland fylkeskommune
Arild Inga Sametinget
John Kappfjell Sametinget

Forfall:
Tor-Asgeir Johansen Nordland fylkeskommune             

Fra sekretariatet:
Tore Vatne seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland
Øyvind Skogstad rådgiver, Fylkesmannen i Nordland
Jostein Øvervatn seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland

Observatører:
Berit Gjerstad Mattilsynet – Regionkontoret for Nordland
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Møteleder Ann-Hege Lervåg ønsket velkommen. 

Sak 14/2011 Godkjenning av saksliste
Rovviltnemnda ønsker å diskutere en henvendelse fra Enga og omegn sausankelag vedrørende avslag 
på søknad om midler til ekstraordinært tilsyn. Ellers ingen merknader til sakslista.

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 3/2011. Sak vedrørende Enga og 
omegn sausankelag diskuteres under sak 19, Eventuelt.  

Sak 15/2011 Godkjenning av referat fra møte 2/2011 den 25. mai
John Kappfjell presiserte at han stemte i mot forslag til vedtak i sak 10/2011 Kvote for betinget 
skadefelling av gaupe, jerv og ulv 2011/2012. 

Referat fra sak 10/2011 korrigeres dermed slik: 

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 vedtatt mot én stemme.

Rovviltnemndas vedtak i sak 10/2011:
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.

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 2/2011 med endringer i sak 
10/2011 slik det framgår ovenfor.

Sak 16/2011 Kvote for lisensfelling av jerv 2011/2012
Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. 

Rovviltnemnda viste til tall fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, samt foreløpige resultater 
fra 2011, hvor det framgår at det er en økende jervebestand i Nordland. Med bakgrunn i 
jervebestandens størrelse og utvikling mente Rovviltnemnda at det var riktig å øke kvoten for 
lisensfelling noe i forhold til sekretariatets forslag til vedtak. Dette for å i enda større grad legge til 
rette for at jervebestanden kan reduseres til et nivå omkring bestandsmålet på 10 årlige ynglinger.

Dagfinn Olsen fremmet følgende forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om lisensfelling på jerv innenfor region 7 – Nordland i 
2011/2012. Kvoten settes til totalt 24 jerv, hvorav maksimalt 14 hunndyr. Nærmere kvote- og 
områdeavgrensning følger av dette vedtak.

Lisensfellingen iverksettes for å avverge framtidige skader på husdyr og tamrein.

En kvote på 24 jerv vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse.
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Dagfinn Olsens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om lisensfelling på jerv innenfor region 7 – Nordland i 
2011/2012. Kvoten settes til totalt 24 jerv, hvorav maksimalt 14 hunndyr. Nærmere kvote- og 
områdeavgrensning følger av dette vedtak.

Lisensfellingen iverksettes for å avverge framtidige skader på husdyr og tamrein.

En kvote på 24 jerv vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse.

Kvota fordeles på fellingsområder fastsatt i vedtatt forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 
som følger:

Område 1 – Lofoten/Vesterålen, ingen jakt da jerv ikke er påvist.

Område 2 - Ytre Nordfylket, kvote på 2 jerv.
Mot vest går grensa i Tjeldsundet og Ramsundet (øst for Tjeldøya). Mot nord langs 
fylkesgrensa til Troms til riksgrensen mot Sverige. Videre langs denne sør til Ofotbanen. 
Langs Ofotbanen til Norddalen og langs denne til Rombaken. Videre ut Rombaken til E6. 
Langs E6 sør til Råna i Ballangen, derfra langs Storvatnet til Rånvassbotn. Videre rett linje fra 
Rånvassbotn til Stefjordbotn og ut Stefjorden og inn langs Tysfjorden til Drag. Derfra langs 
Rv. 827 til E6 og langs E6 sør til Fauske. Derfra ut Skjerstadfjorden og Saltfjorden.

Område 3 – Indre Nordfylket, kvote på 2 jerv.
Mot nord og vest langs grensa til Ytre Nordfylket. Mot øst langs riksgrensa til Sverige. Mot 
sør fra riksgrensa ved Leirvatnet og rett linje til Blåmannen. Derfra ned Fonndalen og 
Norddalen til Øvrevatnet. Videre langs Sjønståvassdraget ut til Fauske. 

Område 4 – Ytre Midtfylket, kvote på 3 jerv.
Mot nord grenser området til Saltenfjorden, Saltstraumen og Skjerstadfjorden. Mot øst går 
grensa langs kommunegrensa mellom Bodø og Saltdal, og mellom Beiarn og Saltdal sør til 
Kruhkki (1230 moh). Derfra rett øst til Bjøllåga og langs denne sør til E6. 

Område 5 – Indre Midtfylket, kvote på 3 jerv.
Mot nord grenser området Skjerstadfjorden og Indre Nordfylket. Mot vest grenser området til 
Ytre Midtfylket. Mot øst og sør langs riksgrensa til Sverige sør til kommunegrensa mellom 
Saltdal og Rana, langs denne til E6. Videre langs E6 til Ranfjorden. 

Område 6 – Ytre Sørfylket, kvote på 4 jerv.
Hemnes, Vefsn og Grane kommuner vest for E6, samt hele Bindal, Sømna, Brønnøy, 
Vevelstad, Alstahaug og Leirfjord kommuner.

Område 7 – Indre Sørfylket, kvote på 5 jerv.
Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner øst for E6, samt hele Hattfjelldal kommune.

Frie dyr: 5 dyr
Hunndyrkvoten settes til maksimalt 14 dyr.

Fem dyr (”frie dyr”) fordeles ikke ved starten av lisensfellinga. Disse kan fordeles seinere av 
Fylkesmannen i samråd med Rovviltnemnda avhengig av skadesituasjonen på rein og sau til 
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jerv, felte jerv og bestandssituasjonen. På denne måten kan man dersom det er behov for det, 
legge til rette for et høyere uttak i de områdene der man har hatt de største tapene til jerv 
denne beitesesongen. Videre kan Fylkesmannen i samråd med Rovviltnemnda omfordele 
restkvoten underveis i lisensfellinga avhengig av hvor jerv blir felt og behovet for å målstyre 
restkvoten til områder med store tap til jerv. 

Sak 17/2011 Høring på revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
Saken utsettes slik at Rovviltnemnda får mer tid til å sette seg inn i forslaget. Sekretariatet bes om å 
utarbeide en vurdering av forslagets konsekvenser for rovviltforvaltningen i Nordland.

Sak 18/2011 Orienteringssaker
a) Status for tap av sau og rein til rovvilt per 31. august

Følgende orientering ble lagt fram i møtet:

Tap av sau
Totalt er ca 300 kadaver undersøkt av SNO så langt denne beitesesongen. På samme tid i fjor var ca 
320 kadaver undersøkt, mens antallet i 2009 var 476 undersøkte kadaver.

Av disse har 124 fått status ”ukjent dødsårsak”, det vil si at det ikke var mulig å konkludere med hva 
som var dødsårsak.

Videre er det vurdert at 59 av kadavrene hadde dødsårsak som ikke var knyttet til fredet rovvilt (rev, 
hund, sykdom, ulykke etc). På samme tid i fjor var det registrert 170 kadaver med ukjent dødsårsak og 
76 kadaver hvor dødsårsak ikke var relatert til fredet rovvilt. I 2009 var de samme tallene hhv. 226 og 
73.

54 kadaver er så lang i år dokumentert drept av bjørn, fordelt på 37 i Hattfjelldal, 7 i Grane, 3 i Saltdal 
og 7 i Rana. På samme tid i fjor var det 11 tap til bjørn, mens det i 2009 var 27.

16 kadaver er så langt i år dokumentert drept av gaupe, fordelt på 7 i Hemnes, 4 i Saltdal, 3 i Vefsn, 1 i 
Hattfjelldal og 1 i Evenes. På samme tid i fjor var det 19 tap til gaupe, mens det i 2009 var 62.

4 kadaver er så langt i år dokumentert drept av jerv, fordelt på 2 i Beiarn, 1 i Gildeskål og 1 i Hemnes. 
På samme tid i fjor var det 11 tap til jerv, mens det i 2009 var 27.

32 kadaver er så langt i år dokumentert drept av kongeørn, fordelt på 8 i Vestvågøy, 4 i Saltdal, 3 i 
Hattfjelldal, 3 i Vega, 2 i Sortland, 2 i Rødøy, 2 i Rana, 2 i Hadsel, 2 i Hemnes, 1 i Vefsn, 1 i Lurøy, 1 
i Leirfjord og 1 i Grane. På samme tid i fjor var det 24 tap til kongeørn, mens det i 2009 var 28. 

Figuren nedenfor viser antall dokumenterte sau tatt av rovvilt i perioden 2003-2010, samt tall for 2011 
fram til 30. august.
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Tap av rein
Reindriftsåret 2011/2012 begynte 1. april 2011. 
Så langt i dette reindriftsåret er det undersøkt 73 kadaver (hovedsakelig i månedene april og mai). Av 
disse var 10 dokumentert drept av gaupe, 9 drept av jerv og 2 drept av kongeørn. Ingen var 
dokumentert tatt av bjørn. 37 kadaver hadde ukjent dødsårsak. For hele reindriftsåret 2009/2010 ble 
det dokumentert 85 tap til gaupe, 28 tap til jerv, 16 tap til kongeørn og 2 tap til bjørn.

Diskusjon i nemnda

Rovviltnemnda diskuterte spesielt tapsomfanget til bjørn i sørfylket, og uttrykte bekymring for dette. 
Nemnda diskuterte muligheten for å anmode om ekstraordinært uttak av bjørn i sørfylket. Nemnda ba i 
den forbindelse om at sekretariatet holder nemnda orientert om utviklingen av tap i sørfylket. Det ble 
også diskutert hvorvidt prosedyrene om å melde fra om kadaver til SNO var tilstrekkelig kjent i 
beitenæringa, spesielt i reindrifta.

b) Iverksatte akutte tapsforebyggende tiltak beitesesongen for sau 2011

Status for iverksatte akutte tapsforebyggende tiltak beitesesongen for sau 2011 ble presentert i 
sekretariatets saksframlegg. I tillegg til dette, ble det opplyst om at det ble gitt skadefellingstillatelse 
på bjørn i Rana kommune i august. 

a) Yngleregistrering av jerv 2011

Status for yngleregistrering av jerv i 2011 ble presentert i sekretariatets saksframlegg.

b) Brev til Rovviltnemnda

Følgende brev ble tatt til orientering av Rovviltnemnda:
Dato Fra Til Kopi Tema

10.05.2011 MD Rovviltnemnda i 
Nordland

Oversending av uttalelse fra Bonde- og 
Småbrukarlagene i Nord-Norge

10.05.2011 DN Rovviltnemnda i 
Nordland

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv i 
Ildgruben rbd

23.05.2011 DN Grane kommune Rovviltnemnda 
region 7

Avslag på søknad om fellingstillatelse på 
bjørn



Side 6 av 6

30.05.2011 DN Rovviltnemnda region 
7

Betingede fellingstillatelser på bjørn 2011

31.05.2011 Anna Sofie 
Kappfjell

Rovviltnemnda i 
Nordland

Brev om frasigelse av verv i Rovviltnemnda 
religion 7

08.06.2011 Fylkesmannen i 
Troms

Fylkesmannen i 
Nordland

Vedtak om kvote for betinget skadefelling 
av jerv, gaupe og ulv i region 8 2011/2012

08.06.2011 Fylkesmannen i 
Troms

Fylkesmannen i 
Nordland

Protokoll fra møte i rovviltnemnda region 
8 den 31. mai

15.06.2011 Fylkesmannen i 
Troms

Fylkesmannen i 
Nordland

Protokoll fra møte i rovviltnemnda region 
8 den 1. mars

30.06.2011 Sametinget Rovviltnemnda i 
Nordland

Vedr. fritak av verv i rovviltnemnda

06.07.2011 MD Rovviltnemndene Endring av lisensfellingsperiode for bjørn

04.07.2011 DN Rovviltnemndene Anbefaling fra rovviltnemndene om 
lisensfellng av bjørn 2011

12.07.2011 DN Rovviltnemnda 
region 7

Avslag på søknad om ekstraordinære uttak 
av jerv våren 2011

18.08.2011 DN Rovviltnemndene Lisensfelling av bjørn 2011

Sak 19/2011 Eventuelt
a) Henvendelse fra Enga og omegn sausankelag vedrørende avslag på søknad om midler til 

ekstraordinært tilsyn av sau
Sekretariatet orienterte om at det i brev av 23.08.2011 ble gitt avslag på søknad fra Enga og omegn 
sausankelag om midler til ekstraordinært tilsyn av sau. Avslaget var begrunnet med at kriteriene for å 
iverksette ekstraordinært tilsyn i henhold til vedtatt forvaltningsplan for rovvilt ikke anses som 
oppfylt. Det er ikke dokumentert tap til rovvilt i beiteområdet til Enga og omegn sausankelag denne 
beitesesongen, og at Fylkesmannen heller ikke har informasjon som tyder på pågående tapssituasjoner 
i nærområdene. Det ble i avslaget presisert at dersom situasjonen tilsier det, kan det bli aktuelt å gi 
tilskudd/ tillatelse til iverksetting av tiltak for å forebygge tap til rovvilt senere. Fylkesmannen ønsker 
derfor å følge situasjonen nøye framover. 

Rovviltnemnda diskuterte saken. De ba om at Fylkesmannen følger situasjonen, og vurderer evt. 
tilskudd/ tillatelse til iverksetting av tiltak for å forebygge tap til rovvilt dersom situasjonen skulle tilsi 
at det er grunnlag for dette.

Møtet varte fra kl 09:00 – 10:30
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 v/ Wanja Rakvaag (e-post)
- Nordland JFF (e-post)
- Nordland reindriftsamers fylkeslag v/Mads Kappfjell (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)


