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Rovviltnemnda i Nordland

  

Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 3/2011 i Rovviltnemnda for 
region 7 - Nordland

Sak 14/2011 Godkjenning av saksliste
Sekretariatets forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 3/2011 slik den foreligger.

Sak 15/2011 Godkjenning av referat fra møte 2/2011 den 25. mai 2011
Utkast til referat fra møte 2/2011 den 25. mai ble sendt til medlemmene i Rovviltnemnda per e-post 
den 1. juni 2011. Utkast til referat ligger vedlagt (vedlegg 1).

Sekretariatets forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 2/2011 slik det foreligger.

Sak 16/2011 Kvote for lisensfelling av jerv 2011/2012

Bakgrunn
Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for lisensfelling av jerv når bestanden ligger over 
det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for jerv i regionen, jf. §§ 7 og 10 i forskrift av 18.03.2005 om 
forvaltning av rovvilt. Bestandsmålet for jerv i region 7 - Nordland er 10 årlige ynglinger. 
Bestandsmåloppnåelsen baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste 
årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. I perioden 2008-2010 er det registrert 7, 11 og 
13 ynglinger av jerv i Nordland, dvs. et snitt på 10,3 årlige ynglinger. Rovviltnemnda har dermed 
myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv, jf. rovviltforskriften. 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om lisensfelling på jerv innenfor region 7 – Nordland i 
2011/2012. Kvoten settes til totalt 20 jerv, hvorav maksimalt 10 hunndyr. Nærmere kvote- og 
områdeavgrensning følger av dette vedtak.

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

En kvote på 20 jerv vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse.
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Lovgrunnlag
Lovgrunnlaget for forslaget er lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold §§ 18 første ledd b) og 77, jfr. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 
(rovviltforskriften) § 10.

Rovviltforskriften § 1 (Formål):
Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv 
og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til 
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at 
hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike 
rovviltarter.

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.

Rovviltforskriften § 7 (Generelle bestemmelser om vedtak fattet av rovviltnemnden): 
Rovviltnemnden har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling etter forskriften § 8 og 
§ 10 og kvote for jakt etter forskriften § 11 når bestanden av den enkelte art ligger over de 
nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen, jf. forskriften § 4. Nemndens myndighet 
skal for ulv og bjørn baseres på de siste dokumenterte data om siste års ynglinger fra 
Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, jf. forskriften § 3 tredje ledd. Tilsvarende skal 
nemndens myndighet for gaupe og jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om 
ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. 

Rovviltnemndens vedtak skal bygge på den regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data 
om biologiske og bestandsmessige forhold og om skade- og konfliktsituasjonen, jf. 
forskriften § 3 tredje ledd og § 6. 
(…)

Rovviltforskriften § 10 (Kvote for lisensfelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv):
Dersom vilkårene i forskriften § 7 er oppfylt, kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for 
skademotivert lisensfelling for å begrense veksten og/eller utbredelsen av en bestand av 
gaupe, jerv, bjørn og ulv. 

Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra 
prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. 

(…)

Rovviltnemnden kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye 
opplysninger tilsier det. 

Fellingsperioden er for: 
(…)
b) jerv: 10. september til og med 15. februar

Rovviltnemnden kan fastsette en kortere fellingsperiode dersom særlige forhold tilsier det. 
Det kan ikke utøves lisensfelling i de fredningsperioder som viltloven § 10 fastsetter. 

Vedtak etter denne paragraf skal avgrense fellingsområder, bestemme antall dyr som kan 
felles, eventuell fordeling på kjønn og alder og om bestemte typer dyr skal være unntatt, 
samt nærmere vilkår for gjennomføring av lisensfellingen i samsvar med regional 
forvaltningsplan for rovvilt, jf. forskriften § 6. 

Videre er følgende politiske føringer og rammevilkår lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004) 
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- Rovviltforliket vedtatt av Stortinget 17.06.2011, jf. dokument 8:163 S (20 10-201 1) om 
endringer i forvaltningen av rovvilt. 

- Revidert forvaltningsplan for jerv, gaupe, bjørn, ulv og kongeørn i region 7 – Nordland, 
vedtatt 03.03.2011. 

Føringer i vedtatt forvaltningsplan for rovvilt i Nordland:
Rovviltnemnda ønsker at følgende forhold skal tillegges vekt i forbindelse med lisensfelling på jerv:

- Når bestandsmålet er oppnådd, skal det åpnes for lisensfelling i store deler av Nordland. 
Rovviltnemnda kan likevel, dersom den fastsatte fellingskvoten er begrenset, målstyre 
lisensfellingen til de områdene som har hatt de største tapene av sau og rein til jerv de siste 
årene. Rovviltnemnda ønsker at en slik målstyring skal skje gjennom bruk av de fastsatte 
fellingsområdene. 

- Når bestandsmålet ikke er oppnådd i Nordland, ønsker Rovviltnemnda at det åpnes for en 
begrenset lisensfelling, hvor kvoten målstyres til områder med de største tapene av sau og 
rein til jerv de siste årene gjennom bruk av de fastsatte fellingsområdene. 

- Som et ledd i en differensiert forvaltning av jerv i Nordland, ønsker Rovviltnemnda at det 
ved fastsetting og fordeling av kvote skal legges vekt på om de enkelte delområdene har 
oppnådd sine bestandsmål. Dette både når det samlede bestandsmålet for region 7 er nådd 
og når det ikke er oppnådd. 

Vurderinger etter naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens formålsbestemmelse (§ 1) lyder:

”Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 
den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, 
også som grunnlag for samisk kultur.”

Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang 
sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak 
etter naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot andre viktige samfunnsinteresser, jf. § 14. En 
slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i 
§ 5 nås på en annen måte eller i et annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært det eneste 
hensynet å ta, jf. prinsippet om en geografisk differensiert rovviltforvaltning.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.

Fylkesmannen legger til grunn at dette vedtaket blant annet bygger på kunnskap om jervens
bestandssituasjon. Utgangspunktet for beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet er at
beslutningsgrunnlaget skal være best mulig, jf. naturmangfoldloven § 8. Vi vil i den
forbindelse vise til beskrivelsen av bestandssituasjonen for jerv i Nordland og Norge nedenfor, samt 
til beskrivelsen av det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i kommentarene til
rovviltforskriften § 3. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner hvor man ikke har 
slik tilstrekkelig kunnskap, jf. naturmangfoldloven § 9. 

Bestandsstatus og bestandsutvikling
Jerv blir i Norsk Rødliste 2010 regna som en sterkt truet art (EN). DNA-analyser har vist at den 
Skandinaviske jervpopulasjonen består av tre delbestander. 

- En sørvestlig delbestand av sørnorsk jerv vest for Østerdalen. 
- En stor østlig bestand av jerv øst og nord for Østerdalen. All svensk jerv, samt jerv fra 

Nordland og Nord-Trøndelag tilhører også denne gruppen.
- Jerv i Troms, Finnmark og Nord-Finland. 

Mens det genetiske skillet i sør går langs Østerdalen i nord-sør-retning, faller skillet i nord mer eller 
mindre sammen med fylkesgrensa mellom Troms og Nordland.
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Bestanden av jerv i Norge var større i forrige århundre, og avtok fram til den ble fredet i Sør-Norge 
i 1973. I 1982 ble den fredet i hele landet. Bestandene av jerv i Norden har økt etter fredningen. 
Siden 1992 har det blitt registrert et økende antall ynglinger av jerv i Nordland. Dette skyldes trolig 
både økt innsats i registreringsarbeidet og en vekst i bestanden. Utbredelsen av jerv sammenfaller 
med utbredelsen av villrein og tamrein. 

De fleste jerveynglingene blir påvist i Saltfjellregionen og i indre deler av fylket mot Sverige. Etter 
en forholdsvis lav registrert jervebestand i 2007 og 2008, har jervebestanden vært økende, og 
Nordland lå i 2010 om lag på det fastsatte bestandsmålet om 10 årlige ynglinger av jerv (snitt siste 
tre år var i 2010 på 10,3 ynglinger). Foreløpige resultater fra årets jerveregistrering antyder rundt 14 
ynglinger, og at vi med dette kan komme til å ligge noe over bestandsnivået som er fastsatt for 
Nordland når NINA-rapporten for antall ynglinger av jerv 2011 kommer ca 1. oktober. Legger man 
de foreløpige tallene for 2011 til grunn, er bestandsmålet for jerv oppfylt for alle delområdene i 
fylket.

Innsamling av jerveekskrementer i Nordland i 2009 resulterte i fungerende DNA-struktur på 172 
prøver, som viste seg å være fra 66 ulike individer av jerv.  Av disse var 27 individer kjent fra 2008 
(dvs. en gjenfangst på 41 %). Dette er noe lavere gjenfangstrate enn i resten av landet, men likevel 
som forventet ved at en stor andel av jervene som ble identifisert i Nordland ble observert svært nær 
grensen til Sverige. Disse vil naturlig bevege seg fritt på tvers av riksgrensen, og tilfeldigheter kan 
avgjøre om de fanges opp i Nordland eller ikke. Dette ser man også av resultatene, ved at en del 
individer som ble påvist i 2007 ikke ble fanget opp i 2008, men dukket opp igjen i 2009.
Ut fra disse dataene estimerte NINA en populasjonsstørrelse på 73 jerv (66-79) i 2009. Estimert 
populasjonsstørrelse av jerv i Nordland på bakgrunn av tellinger av aktive ynglehi i perioden 2008-
2010 er til sammenligning 53 ± 14 jerver. 

Foreløpige tall på antall individer av jerv i Nordland vinteren og våren 2010 påvist ved hjelp av 
DNA-analyser er 79 individer, herav 47 tisper og 32 hannjerver. Av disse var 37 dyr ikke kjent fra 
tidligere DNA-analyser (26 tisper og 11 hannjerv). Vinteren 2011 samlet SNO inn 509 prøver for 
analyse. Resultatene fra disse analysene er ikke klar. Endelig rapport for både 2010 og 2011 ventes 
omkring desember dette år.

Tabell: Antall registrerte jerveynglinger i de ulike delområdene i Nordland i 2008 – 2010, samt 
bestandsestimat basert på antall ynglinger og DNA-analyser av ekskrementer. Kilde: NINA og Rovbasen.

Figur: Antall ynglinger av jerv
registrert i Nordland i perioden 1996-
2010, og kjent avgang av jerv (antall) 
i samme periode). Kilde: NINA og 
Rovbase.

2008 2009 2010 2011 
(foreløpige 

tall)

Snitt 
2008-10

Snitt 2009-11 
(foreløpige 

tall)

Delmål i 
forvaltnings-

plan

Ynglinger i Sørfylket 3 4 2 5 3 3,7 2

Ynglinger i Midtfylket 3 6 6 5 5 5,6 5

Ynglinger i Nordfylket 1 1 5 4 2,3 3,3 3

Totalt ant. ynglinger 7 11 13 14 10,3 12,7 10

Bestandsestimat 
ynglinger

60 53 66

Bestandsestimat DNA 65 73
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Avgang av jerv
Kjent avgang av jerv skjer i hovedsak gjennom ordinær lisensfelling og ved ekstraordinært uttak i 
regi av Statens naturoppsyn. I tillegg blir det nesten årlig påkjørt jerv, samt funnet døde jervevalper 
som ofte viser seg å være drept av andre hannjerver. Det er nå flere år siden lokale skadefellingslag 
har klart å lykkes med å felle jerv i Nordland. Under lisensfellinga i 2010/2011 ble det felt 10 jerv
(Narvik; 1, Sørfold; 1, Fauske; 1, Saltdal; 2, Meløy; 1, Rana; 2, Vefsn; 1, Grane 1). Av disse var 
fem tisper. Våren 2011 ble det gjennomført ekstraordinære uttak av jerv hvor det ble tatt ut én 
yngling (tispe med tre valper) og to enkeltdyr i Rana (ei tispe og en hannjerv), samt ei tispe i Vefsn. 
Videre ble ei jervetispe felt i Ballangen, samt at en hannjerv ble påkjørt i Beiarn.
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Figur: Avgang av jerv fordelt på årsak i Nordland i perioden 1997-2011.

Tap av sau og rein til jerv
Det er årlig betydelige tap av sau og rein til jerv i Nordland, og det erstattes årlig 800-1000 rein og 
1000-1500 sau til jerv i fylket. Tapene er spredt over store deler av fylket fra kyst til innland.

Så langt i år er det registrert 3 sau i fylket som er dokumentert tatt av jerv. For tilsvarende periode i 
fjor var det også registrert 8 sau tatt av jerv. Erfaringsmessig skjer de aller fleste tapene av sau til 
jerv i august-september. 

Tabell: oversikt over tapsutvikling i sauenæringa i Nordland 2008-2010
Beiteår Omsøkt tap 

(sau og lam)
Antall dok. til jerv Erstattet til jerv 

(sau og lam)
Totalt erstattet 
(sau og lam)

2008 7619 63 1017 4063

2009 8075 68 1235 4333

2010 8537 49 1497 4489

Tabell: oversikt over tapsutvikling i i Nordland reinbeiteområde 2007/08 – 2009/10
Beiteår Omsøkt rein Antall dok. til jerv Erstattet til jerv Totalt erstattet rein

2007/08 4956 16 636 1713

2008/09 4706 34 812 2165

2009/10 5750 27 986 2778

2010/11 6773 38

Fem reinbeitedistrikt tilhørende Troms reinbeiteområde har deler av sine beiteområder i Nordland. I 
driftsåret 2009/10 ble det erstattet rein drept av jerv i to av disse distriktene (Gielas og Grovfjord 
rbd). 
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Figur 3: Antall tamrein (øverst) og sau (nederst) erstattet som drept av fredet rovvilt i perioden 1997-2010.

Begrunnelse for åpning av lisensfelling av jerv i Nordland
Ved vurdering av kvote for lisensfelling skal rovviltnemnda ifølge kommentarene til § 7 annet ledd, 
gjøre en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling og sannsynliggjøre at 
bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. 
Antall registrerte ynglinger i årene 2008, 2009 og 2010 er 7, 11 og 13, hvilket gir et gjennomsnitt på 
10,3 ynglinger pr år. Foreløpige tall viser at det i 2011 er registrert 14 dokumenterte eller antatte 
ynglinger av jerv i Nordland. Det totale antall ynglinger vil variere fra år til år, dette skyldes bl.a. at 
jervetispene ikke yngler hvert år.

Foreløpige tall for 2011 tyder på at det er en økende jervebestand i Nordland. Sekretariatets 
vurdering er at bestandssituasjonen for jerv sommeren 2011 er slik at det er potensial for å fortsatt 
oppnå bestandsmålet selv om man gjennomfører lisensfelling på jerv i 2011/12. 

Fylkesmannen i Nordland har i sitt forslag til kvote for lisensfelling på jerv tatt utgangspunkt i de 
siste års antall ynglinger, skadesituasjonen på sau og rein, samt føringer og målsettinger i vedtatt 
forvaltningsplan.  

Vår vurdering er at det bør åpnes for lisensfelling av jerv i store deler av fylket, dvs. i alle områder 
hvor det er påvist forekomster av jerv, i samsvar med vedtatt forvaltningsplan. For å forsøke å 
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redusere jervebestanden til et nivå omkring bestandsmålet på 10 årlige ynglinger, og redusere tapet 
av beitedyr til jerv i størst mulig grad, vurderer vi at uttaket bør være noe høyere enn det som ble 
tatt ut siste sesong, hvor det ble tatt ut 16 voksne jerv (herav 9 tisper), samt tre valper. 

På bakgrunn av en helhetsvurdering av situasjonen vurderer Fylkesmannen at det ikke foreligger 
noen annen tilfredsstillende løsning enn felling av jerv. Et uttak av 20 jerv i Nordland, hvorav 
maksimalt 10 hunndyr, vurderes ikke å være til skade for jervebestandens overlevelse.

Fordeling av kvota 
Sekretariatet foreslår at kvota fordeles på de fastsatte fellingsområdene i vedtatt forvaltningsplan for 
rovvilt i Nordland. 

Sekretariatets foreslår en kvote for lisensfelling av jerv i Nordland på 20 jerv, hvorav inntil 10
tisper, fordelt på følgende måte: 

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 3 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 4 jerv.
Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner øst for E6, samt hele Hattfjelldal kommune.

Frie dyr: 3 dyr
Hunndyrkvoten forslås fastsatt til maksimalt 10 dyr.

Vi foreslår at 3 dyr (”frie dyr”) ikke fordeles ved starten av lisensfellinga, men at disse kan fordeles 
seinere av Fylkesmannen i samråd med Rovviltnemnda avhengig av skadesituasjonen på rein og sau 
til 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. Vi foreslår videre at Fylkesmannen i samråd med Rovviltnemnda kan omfordele 
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restkvoten underveis i lisensfellinga avhengig av hvor jerv blir felt og behovet for å målstyre 
restkvoten til områder med store tap til jerv. 

Figur: Kart over fellingsområder i forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 
NB. E6 er tegnet inn for å kunne orientere seg lettere i kartet.
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Sak 17/2011 Høring på revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 

Direktoratet for naturforvaltning har i brev av 07.07.2011 sendt på høring revisjon av forskrift 22. 
mars 2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Ved en inkurie har de regionale 
rovviltnemndene falt ut av adresselista. DN har derfor per e-post av 09.08.2011 bedt sekretariatene 
om å fremme forskriftsforslaget, høringsbrevet og høringsnotatet for rovviltnemndene slik at 
nemndene kan oversende sine synspunkter på forskriftsforslaget til DN.  Frist for å avgi uttalelse til 
DN er 1. oktober 2011. Forskriftsforslag, høringsbrev og høringsnotat er vedlagt. 

Følgende endringsforslag omhandler jakt, fangst og felling av fredet rovvilt spesielt:

- Forslag om å innføre obligatorisk opplæring for bjørnejegere.
- Forslag om særskilt skyteprøve for bjørnejegere.
- Forslag om at lisensfelling ikke omfattes av bestemmelsene om jakt i opplæringsøyemed.
- Forslag om adgang til å nekte registrering som lisensjeger ved brudd på gjeldende 

bestemmelser og fastsatte vilkår for lisensfelling, og i andre særlig tilfeller.
- Forslag om plikt til å melde jaktleders navn og adresse til kommunen før jaktlaget starter 

jakta. 
- Forslag om forbud mot fangst av gaupe.

Høringsforslaget legges fram for Rovviltnemnda uten forslag til vedtak. Sekretariatet viser til 
direktoratets forskriftsforslag, høringsbrev og høringsnotat for nærmere utdyping og begrunnelse for 
endringsforslagene.

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

Orientering legges fram i møte.

b) Iverksatte akutte tapsforebyggende tiltak beitesesongen for sau 2011

Følgende akutte tiltak er iverksatt i beitesesongen 2011 per 25. august:
Skadefellinger:

- Skadefellingstillatelse på bjørn i Grane (juni/juli)
- Skadefellingstillatelse på gaupe i Hemnes (juni/juli)
- Skadefellingstillatelse på bjørn i Saltdal (juli)
- Skadefellingstillatelse på gaupe i Evenes (juli og august)
- Skadefellingstillatelse på bjørn i Hattfjelldal (juli og august)

Ekstraordinært tilsyn:
- Ekstraordinært tilsyn av villsau i Lurøy (mars og mai)
- Ekstraordinært tilsyn av sau på Vestvågøy (mai)
- Ekstraordinært tilsyn av sau i Grane (juli)
- Ekstraordinært tilsyn av sau i Saltdal (juli og august) 
- Ekstraordinært tilsyn av sau i Rana (august) 

Tidlig nedsanking:
- Tidlig sanking av sau i Saltdal (august)
- Tidlig sanking av sau i Rana (august)

c) Yngleregistrering av jerv 2011

For registreringssesongen 2011 er det dokumentert/antatt minimum 14 ynglinger av jerv i 
Nordland. Rovdata har ansvaret for endelig tolkning av innsamlede data, og presenterer 
resultatene i en rapport senest 1. oktober.

1. Saltdal – dokumentert
2. Fauste – antatt
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3. Rana – dokumentert
4. Narvik – dokumentert
5. Ballangen – dokumentert
6. Hattfjelldal – dokumentert
7. Rana – dokumentert
8. Rana – dokumentert
9. Saltdal – dokumentert
10. Hemnes – dokumentert
11. Tysfjord – dokumentert
12. Sørfold – dokumentert
13. Rana – antatt
14. Fauske - dokumentert

d) Brev til nemnda 

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

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

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 MD 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
Sekretariatet har ikke mottatt noen eventueltsaker per 25. august.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder Øyvind Skogstad

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Vedlegg
1. Utkast til referat fra møte 2/2011 den 25. mai 
2. Høring på revisjon av forskrift 22. mars 2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og 

fangstorskriftsforslag; forskriftsforslag, høringsbrev og høringsnotat


