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Rovviltnemnda i Nordland

  

Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 4/2011 i Rovviltnemnda for 
region 7 - Nordland

Sak 20/2011 Godkjenning av saksliste
Sekretariatets forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 4/2011 slik den 
foreligger.

Sak 21/2011 Godkjenning av referat fra møte 3/2011 den 31. august 2011
Utkast til referat fra møte 3/2011 den 31. august ble sendt til medlemmene i Rovviltnemnda per e-
post den 20. september 2011. Utkast til referat er vedlagt (vedlegg 1).

Sekretariatets forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 3/2011 slik det foreligger.

Sak 22/2011 Orientering fra Mattilsynet om evt. beitenekt i 2012
Orientering fra Mattilsynet legges fram i møtet.

Sak 23/2011 Kvote for kvotejakt på gaupe 2012

Bakgrunn
Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for jakt på gaupe når bestanden ligger over det 
nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen, jf. §§ 7 og 11 i forskrift av 18.03.2005 om 
forvaltning av rovvilt. Bestandsmålet for gaupe 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. De tre siste årene er det registrert 14,5, 6 og 8,5 
familiegrupper i Nordland, dvs. et snitt på 9,7 ynglinger. Ved bruk av normale avrundingsregler vil 
dette si 10 ynglinger. Rovviltnemnda har dermed myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på 
gaupe, jf. rovviltforskriften. 

Kvotejakt på gaupe er ordinær jakt med hjemmel i viltloven § 9 i den forstand at jakten utøves på en 
art som oppfyller høstingskriteriene som er fastslått i naturmangfoldloven § 16. Kvotevedtaket til 
rovviltnemnden bør i størst mulig grad baseres på utvikling av bestanden de siste tre årene slik dette 
er rapportert i Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. I tillegg bør det også legges vekt på den 
skade viltet gjør, da kvote for jakt på gaupe også er motivert ut fra skadereduksjon, samt de øvrige 
momenter som fremgår av naturmangfoldloven § 16 fjerde ledd. 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om kvotejakt på gaupe innenfor region 7 – Nordland i 
2012. Kvota settes til totalt 10 gauper, hvorav maksimalt 4 hunndyr over ett år. Kvota settes på 
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bakgrunn av kunnskap om bestandsutviklingen både i hele fylket og i de ulike forvaltningsområdene 
i fylket, føringer i vedtatt forvaltningsplan og de siste års tap av sau og rein til gaupe. 

Kvota fordeles på følgende måte:
Område 1 – Lofoten/Vesterålen, kvotefri jakt.
Område 2 - Ytre Nordfylket, kvote på 1 gauper.
Område 3 – Indre Nordfylket, kvote på 1 gauper.
Område 4 – Ytre Midtfylket, kvote på 1 gauper.
Område 5 – Indre Midtfylket, kvote på 1 gauper.
Område 6 – Ytre Sørfylket, kvote på 2 gauper.
Område 7 – Indre Sørfylket, kvote på 2 gauper.
Frie dyr: 2 dyr

Nærmere informasjon om fordelingen av kvota og avgrensning av de ulike områdene framgår 
nedenfor.

Lovgrunnlag
I forskrift om forvaltning av rovvilt § 11, jf. §§ 1 og 7 gis en rovviltnemnd mulighet til å fatte 
vedtak om kvote for jakt på gaupe i medhold av viltloven § 9, jf. naturmangfoldlovens 
høstningsprinsipp i § 16, dersom bestanden ligger over det fastsatte nasjonale målet for gaupe i 
regionen.

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 § 11 (Kvote for jakt på gaupe):
Dersom vilkårene i forskriften § 7 er oppfylt, kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for 
jakt på gaupe i medhold av viltloven § 9, jf. viltloven § 3. 
Viltloven § 3 er opphevet, men finnes nå i naturmangfoldloven som § 5 første ledd, § 6 
(som henviser til §§ 4 og 5) og § 15. Naturmangfoldloven § 77 sier imidlertid "Beslutninger 
om delegering av myndighet, forskrifter eller enkeltvedtak med hjemmel i bestemmelser som 
oppheves eller endres ved denne loven, står fortsatt ved lag inntil Kongen bestemmer 
annet". Det betyr at selv om viltloven § 3 er opphevet, gjelder den fortsatt gjennom 
Rovviltforskriften § 11 inntil den evt. oppheves også der.
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Vedtak etter første ledd skal avgrense jaktområdet, bestemme antall dyr som kan skytes, 
eventuell fordeling på kjønn og alder og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt 
nærmere vilkår for gjennomføring av kvotejakten i samsvar med regional forvaltningsplan, 
jf. forskriften § 6.

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

Jakttidsramme for kvotejakt på gaupe er 1. februar til og med 31. mars. Rovviltnemnden 
kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det. Det kan ikke utøves 
kvotejakt i de fredningsperioder som viltloven § 10 fastsetter. 

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) 
- 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 kvotejakt på gaupe:

- Når bestandsmålet er oppnådd for gaupe i Nordland, ønsker Rovviltnemnda å åpne for 
kvotejakt på gaupe i alle deler av fylket der det foreligger tap av sau og rein til gaupe. 
Rovviltnemnda kan likevel, dersom den fastsatte fellingskvota er begrenset, målstyre 
kvotejakta til de områdene som har hatt de største tapene av sau og rein til gaupe de siste 
årene. Rovviltnemnda ønsker at en slik målstyring skal skje gjennom bruk av de fastsatte 
fellingsområdene. 

- Når bestandsmålet ikke er oppnådd for gaupe i Nordland, ønsker Rovviltnemnda at det 
åpnes for en begrenset kvotejakt, hvor kvota målstyres til områder med vesentlige 
dokumenterte tap av sau og rein til gaupe gjennom bruk av de fastsatte fellingsområdene i 
figur 5.1. 

- Som et ledd i en differensiert forvaltning av gaupe 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
Etter naturmangfoldloven §§ 1 og 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold skal ivaretas 
på lang sikt, og at artenes forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige leveområder. 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.

Utgangspunktet for beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal 
være best mulig, jf. naturmangfoldloven § 8. Fylkesmannen legger til grunn at dette vedtaket blant 
annet bygger på kunnskap om gaupas bestandssituasjon. Vi vil i den forbindelse vise til 
beskrivelsen av bestandssituasjonen for gaupe i Nordland og Norge nedenfor, samt til beskrivelsen 
av det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i kommentarene til rovviltforskriften § 3. 
Sekretariatet legger til grunn at kravene i § 8 er oppfylt. Føre-var-prinsippet kommer hovedsakelig 
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til anvendelse i situasjoner hvor man ikke har slik tilstrekkelig kunnskap, jf. naturmangfoldloven § 
9. Etter sekretartatets syn er ikke dette tilfelle i denne saken. Naturmangfoldloven § 10 slår fast at 
en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for. Sekretariatet har i forbindelse med vurdering av kvotejakt og kvotestørrelse, også 
tatt hensyn til den samlede belastningen gaupebestanden utsettes eller vil bli utsatt for, herunder 
kunnskap om skadefellinger og annen irregulær avgang. Sekretariatet anser at §§ 11 og 12 i 
naturmangfoldloven ikke er relevant i denne saken.

Bestandsstatus og bestandsutvikling
Gaupa er utbredt over det meste av Nordland. På 1990-tallet var gaupebestanden forholdsvis stor, 
med en hovedtyngde i sørfylket. Lengre nord var bestanden svakere. Som følge av hard avskyting 
tidlig på 2000-tallet ble bestanden sterkt redusert, og var i flere år på mellom 2 og 6 registrerte 
familiegrupper. Etter 2004 økte gaupebestanden gradvis opp mot bestandsmålet på 10 årlige 
ynglinger, og vinteren 2008/2009 godkjente NINA 14,5 familiegrupper av gaupe i Nordland. Den 
samme vinteren ble det skutt 12 gauper under kvotejakt og skadefelling. Vinteren 2009/2010 ble det 
skutt i alt 18 gauper under kvotejakt og skadefelling, mens det vinteren 2010/2011 ble felt 12 
gauper. De siste tre årene har det vært en samlet kjent avgang (kvotejakt, skadefellinger og 
påkjørsler) på 43 gauper, hvorav 18 voksne hunngauper. Den økte avgangen har resultert i en 
nedadgående bestandsutvikling, noe som har vært ønsket fra forvaltningens side for å forsøke å 
holde bestanden omkring fastsatt bestandsmål. Spesielt kan det forventes at den relativt høye 
avskytingen av voksne hunngauper har vært betydningsfull for den registrerte bestandsnedgangen. 
Vinteren 2009/2010 og 2010/2011 ble det registrert hhv. 6 og 8,5 ulike familiegrupper i Nordland. I 
tillegg til at uttak av gauper påvirker bestandsregistreringene, vil antall ynglinger fra år til år kunne 
variere på grunn av blant annet fødetilgangen. Dødeligheten blant ungene kan også være svært høy 
det første leveåret (30 – 70 %), noe som gjør at enkelte ynglinger ikke nødvendigvis blir påvist 
under sporsnøsesongen. Videre kan vær og snøforhold føre til at spor etter familiegrupper ikke 
oppdages og/eller blir dokumentert. 

På grunn av at kvote for gaupejakt må fastsettes senest i månedsskiftet november/desember av 
hensyn til muligheten for reell klagebehandling før jaktstart, er det ikke mulig å benytte 
yngleregistreringer eller takseringsresultater fra inneværende vinter ved fastsetting av kvote. 
Bestandsdata fra forrige vinter, samt kjent avgang siste år må derfor legges til grunn i forhold til 
bestandsstatus.  

I rapporten Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2011
fra Rovdata (NINA Rapport 724), fremgår minimum antall familiegrupper av gaupe før jakt i de 
ulike forvaltningsregionene de tre siste år, samt gjennomsnittet for de tre siste år. Årene 2009, 2010
og 2011 er det registrert henholdsvis 92, 80 og 74 ynglinger av gaupe på landsbasis, noe som gir et 
gjennomsnitt de tre siste år på 80,7 ynglinger. I region 7 – Nordland er gjennomsnittet for de tre 
siste år 9,7 (10) ynglinger. Bestandsmålet på 65 årlige ynglinger i Norge og 10 årlige ynglinger i 
Nordland er følgelig nådd. 

Figur 1: Antall godkjente 
familiegrupper av gaupe 
i Nordland 1996-2011.
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Tabell 1 viser bestandssituasjonen i de ulike delområdene i fylket. Bestandsmålet er nådd i 
sørfylket, mens bestanden ligger noe under fastsatt bestandsmål i midt- og nordfylket. Det er ikke 
registrert familiegrupper av gaupe i Lofoten/Vesterålen. Nedgangen i registrerte familiegrupper 
vinteren 2010 var gjeldende for alle delområdene, med størst nedgang i nord- og sørfylket. Fra 
vinteren 2010 til vinteren 2011 var det en registrert bestandsoppgang i sørfylket, mens det ikke var 
vesentlig registrert bestandsendring i midt- og nordfylket. 

Tabell 1: Antall registrerte familiegrupper av gaupe i de ulike delområdene i Nordland i 2009 – 2011, samt 
minimum bestandsestimat før jakt basert på antall familiegrupper. Kilde: NINA og Rovbasen.

2009 2010 2011 Snitt tre siste år Delmål i forvaltningsplan

Familiegrupper i Sørfylket 8
2

3 5 5,3 4
Familiegrupper i Midtfylket 2,5 2 2 2,2 3
Familiegrupper i Nord-fylket 4

2
1 1,5 2,2 3

Totalt ant. Familiegrupper 14,5
2

6 8,5 9,7 10
Minimum bestand (estimat) 64 60 59
1 Vi deler to familiegrupper med Troms 
2 Vi deler to familiegrupper Troms og en familiegruppe med Nord-Trøndelag

Figur 2: Fordelingen av familiegruppene i region 7 i 2011 
beregnet med normale avstandskriterier. Kilde: Rovdata.

Registrering av familiegrupper av gauper skjer hovedsakelig på bakgrunn av innmeldte 
observasjoner som blir kontrollert av Statens naturoppsyn (SNO). For å styrke registreringa har 
rovviltnemnda de siste årene utlovet en dusør til personer som gir tips til SNO om funn av nye, ikke 
tidligere registrerte familiegrupper av gaupe i Nordland. I tillegg har Fylkesmannen oppfordret til 
gjennomføring av registreringsaksjoner nord for Saltfjellet ved at et stort antall personer er ute i 
terrenget samtidig på dager med gode sporsnøforhold. Dette har blitt gjennomført på en god måte i 
noen områder. I andre områder er disse registreringsaksjonene imidlertid ikke tilstrekkelig etablert 
og organisert. 

I tillegg til registrering av familiegrupper er det opprettet et fast nett av takseringslinjer sør for 
Saltfjellet. Utviklingen av gaupebestanden kan følges over tid gjennom eventuelle endringer i 
sporingsfrekvens på linjene. I Nordland ble 151 av 210 linjer taksert i 2011. Det ble funnet 
gaupespor på 4 linjer og spor av seks familiegrupper hvorav fem ble verifisert av SNO. Den siste 
observasjonen ble aldri meldt inn til SNO. Gaupeindeksen viste ingen signifikant ending i antall 
linjer med kryssende spor fra 2010 til 2011 (NINA Rapport 750). 
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Avgang av gauper
Kjent avgang av gaupe skjer i hovedsak gjennom kvotejakt, men også som skadefellinger og andre 
årsaker som for eksempel påkjørsler. Figur 3 viser kjent avgang av gauper siden 1997. Vinteren 
2011 ble det skutt 12 under kvotejakta, hvorav fire var voksne hunngauper. 10 av gaupene ble felt i 
sørfylket, med størst uttak i Hemnes hvor det ble felt tre gauper. I Grane, Vefsn og Leirfjord ble det 
felt to gauper, mens det ble felt ei i Hattfjelldal. I tillegg ble ei hanngaupe påkjørt i Leirfjord i 
november 2010. I midtfylket ble det felt to gauper (Bodø og Saltdal). Total kjent avgang av gaupe 
vinteren 2010/2011 i Nordland var med dette 13 gauper, hvorav 4 var voksne hunngauper.

Figur 3: Avgang av gaupe 
fordelt på årsak i 
Nordland i perioden 1997-
2011.

Tap av sau og rein til gaupe

Sau
Etter en økning i antall dokumenterte sau tatt av gaupe de siste årene fram mot 2009 (59 dok i 2007, 
66 dok i 2008, 90 dok i 2009), var det beitesesongen 2010 og 2011 betydelig færre dokumenterte 
gaupetap (hhv. 37 dok i 2010 og 42 dok i 2011).  Se geografisk fordeling av dokumenterte tap i 
figur 5.

Erstatningsoppgjøret for rovdyrdrept sau viser en betydelig økning i antall sau erstattet til gaupe fra 
2008 til 2009 (hhv. 990 og 1651 sau), mens det i 2010 gikk noe ned, da 1437 sau og lam ble 
erstattet som gaupedrept. Omsøkte sau drept av gaupe økte i perioden 2008-2010 fra 2499 til 3036 
sau, men tall fra siste års beitesesong viser en betydelig nedgang i omsøkte gaupetap i 2011 (2019 
omsøkte).

Tap av sau til gaupe er spredt over store deler av fylket, med et tyngdepunkt i sørfylket som følge 
av størst gaupebestand og mange viktige beiteområder for sau i dette området. Figur 4 viser 
kommunevis fordeling av antall sau dokumentert/antatt drept av gaupe og antall sau omsøkt som 
gaupedrept i 2011. Hemnes og Saltdal utmerker seg med høyest erstatningskrav. Hemnes, Rana og 
Saltdal har flest dokumenterte gaupetap.  
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Figur 4: Kommunevis fordeling av 
antall sau dokumentert/antatt drept av 
gaupe og antall sau omsøkt som 
gaupedrept i 2011.

Figur 5: Kartet til venstre viser dokumenterte sau tatt av gaupe i Nordland i 2010 (N=42). Kartet til 
høyre viser dokumenterte rein tatt av gaupe i Nordland i 2011 (t.o.m. november) (N=22). 

Rein
De dokumenterte tapene av rein til gaupe i Nordland økte i perioden 2008 til 2010 (45 dok i 2008,
58 dok i 2009 og 97 dok i 2010). Så langt i 2011 er det kun dokumentert 22 tap til gaupe (figur 5), 
og det ligger således an til en betydelig nedgang i antall dokumenterte i år. I erstatningsoppgjøret 
for rein tatt av fredet rovvilt i driftsåret 2010/11 (1. april 2010 – 31. mars 2011) ble 2907 rein 
erstattet som drept av fredet rovvilt. Av disse sto gaupe for tap av 1234 rein. Dette er om lag på 
samme nivå som forrige driftsår.
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I likhet med tap av sau, er også tap av rein til gaupe spredt over store deler av fylket, med et 
tyngdepunkt i sørfylket som følge av en stor gaupebestand i dette området. Reinbeitedistriktene 
Voengel Njaarke, Jillen Njaarke og Saltfjellet har de største tapene av rein til gaupe (tabell 2). 

Tabell 2: Oversikt over erstatningsoppgjøret for rein drept av rovvilt i driftsåret 2009/10 fordelt på de ulike 
reinbeitedistriktene i Nordland (det mangler tall for tre siidaandeler).

Fem reinbeitedistrikt tilhørende Troms reinbeiteområde har deler av sine beiteområder i Nordland. I 
driftsåret 2010/11 ble det erstattet rein drept av gaupe i to av disse distriktene (tabell 3). Antall rein 
erstattet som gaupedrept er noe lavere siste driftsår sammenlignet med året før i disse distriktene. 
Dette skyldes at det ikke er erstattet tap til gaupe på Hinnøya og Tjeldøya.

Tabell 3: Oversikt over erstatningsoppgjøret for rein drept av rovvilt i driftsåret 2010/11 fordelt på de ulike 
reinbeitedistriktene i Troms reindriftsområde som har deler av sitt beiteområde i Nordland.

Distrikt Tot. antall omsøktAntall erstattet til gaupeAntall erstattet totalt

Voengel Njaarke 1134 267 494

Byrkje 383 133 297

Jillen Njaarke 856 233 414

Røssåga/Toven/Syv søstre 393 66 151

Hestmannen- Strandtindane 459 78 213

Ildgruben 424 50 225

Saltfjellet 1453 216 547

Balvatn 323 55 185

Duokta 340 54 113

Staggjo Habmer 319 30 119

Frostisen 123 4 36

Skjomen 170 48 113

Totalt 6377 1234 2907

Distrikt Tot. antall omsøkt Antall erstattet til gaupe Antall erstattet totalt

Kanstadfjord/ Vestre Hinnøy 603 0 112
Tjeldøy 91 0 30
Kongsvikdalen 196 0 59
Grovfjord 157 31 104
Gielas 772 141 421

Totalt 1819 172 726
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Begrunnelse for åpning av kvotejakt i Nordland
Reduksjonen i gaupebestanden i Nordland fra vinteren 2008/2009 til 2009/2010 var stor, men fra 
forvaltningens side var det ønskelig med en betydelig bestandsreduksjon for å unngå at 
gaupebestanden kom langt over bestandsmålet. De siste to årene er det registrert hhv. 6 og 8,5 
familiegrupper, men et høyt antall registrerte familiegrupper i 2008/2009 bidrar til å dra opp snittet 
til bestandsmålet. Det siste bestandsestimatet for Nordland er beregnet før kvotejakt og 
reproduksjon i 2011, og bestandseffektene av uttak og reproduksjon i 2011 vil derfor ikke vises før 
vi får tall fra kommende vinters bestandsregistrering. 

Antall dokumenterte tap til gaupe har gått betydelig ned, noe som kan forventes å ha sammenheng 
med en redusert bestand de siste to årene. Fortsatt er imidlertid tapene store lokalt, noe som tilsier at 
det er riktig å åpne for kvotejakt på gaupe i store deler av fylket denne vinteren, men med en klar 
målstyring til områder med mye tap av sau og rein. Dette for å redusere framtidige tap og for å 
forsøke å stabilisere bestanden omkring bestandsmålet. Dette er også i samsvar med føringene i 
forvaltningsplanen. Det er imidlertid viktig å ikke legge opp til en for hard avskyting siden det de to 
siste årene er registrert færre enn 10 årlige familiegrupper. 

Med bakgrunn i kunnskap om bestandsstørrelse og kjent avgang det siste året, samt forventet 
gjennomsnittlig tilvekst i bestanden, vurderes det at uttaket kommende vinter bør være noe lavere 
enn uttaket vinteren 2011 for å stabilisere bestanden omkring bestandsmålet. Det foreslås derfor en 
samlet kvote på 10 gauper, hvorav inntil 4 hunndyr over ett år. 

Fordeling av kvota 
Sekretariatet foreslår at kvota fordeles på de fastsatte fellingsområdene i vedtatt forvaltningsplan for 
rovvilt i Nordland (figur 6). 

Sekretariatets foreslår en kvote for jakt på gaupe i Nordland på 10 gauper, hvorav inntil 4 
hunngauper over ett år, fordelt på følgende måte: 

Område 1 – Lofoten/Vesterålen, kvotefri jakt.
Fellingsområdet omfatter Lofoten, Vesterålen og områdene på vestsiden av Tjeldsundet og 
Ramsundet, inkludert Tjeldøya.

Område 2 - Ytre Nordfylket, kvote på 1 gauper.
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 1 gauper.
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 1 gauper.
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 1 gauper.
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. 
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Område 6 – Ytre Sørfylket, kvote på 2 gauper.
Hemnes, Vefsn og Grane kommuner vest for E6, samt hele Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, 
Alstahaug og Leirfjord kommuner.

Område 7 – Indre Sørfylket, kvote på 2 gauper.
Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner øst for E6, samt hele Hattfjelldal kommune.

Frie dyr: 2 dyr
Hunndyrkvota forslås fastsatt til maksimalt 4 hunngauper over ett år.

2 dyr (”frie dyr”) fordeles ikke ved starten av kvotejakta, men kan fordeles seinere av 
Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda avhengig av skadesituasjonen på rein og sau til gaupe, 
felte gauper 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 gaupe denne 
beitesesongen. Vi foreslår videre at Fylkesmannen i samråd med Rovviltnemnda kan omfordele
restkvota underveis i kvotejakta avhengig av vinterens gauperegistrering, hvor gaupe blir felt og 
behovet for å målstyre restkvota til områder med store tap til gaupe. Kvotejakta administreres av 
Fylkesmannen i Nordland.

Figur 6: 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 24/2011 Forebyggende og konfliktdempende tiltak 2011 – forbruk av midler og 
omfordeling av restmidler

I møte 1/2011 fordelte Rovviltnemnda i Nordland kr 8 000 000,- til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak 2011. Rapporteringsfrist for tiltak i 2011 var 1. november. Noen 
som er tildelt tilskudd, har bare bruk deler av midlene. I noen tilfeller har tiltak ikke blitt 
gjennomført i det hele tatt. Vedlagt følger regneark som viser forbruket av midler i 2011 
(vedlegg 2). Sekretariatet har beregnet at vi har følgende ubrukte midler som kan fordeles 
til nye tiltak:

Restmidler i 2011:
FKT-tiltak i saueholdet: kr 3 078,-
Akuttposten, inkl. skadefellingsgodtgjøring, dusører, DNA-analyser etc: kr 688 264,-
FKT-tiltak i reindrifta: kr 158 644,-
FKT-tiltak retta mot rovvilt: kr 2 400,-
Reiser for nemnda: kr 160 000,-
Trykking av forvaltningsplan: kr 30 000,-
Sum restmidler 2011: kr 1 042 386,-

Sekretariatet har mottatt 7 søknader om restmidler (vedlegg 3). Videre foreslår sekretariatet 
på eget initiativ bruk av restmidler til noen tiltak. Vi foreslår at restmidlene fordeles på 
følgende tiltak (søknadssum i parentes):

Hattfjelldal kommune
Ekstra midler til utvida tilsyn med vokterhund (35 116,-)         

   Kr 35 116,-

Byrkije reinbeitedistrikt (RBD), Hattfjelldal
Ekstra utgifter i forb. med kjøp av radiobj. fra Telespor; mva, dyre bjeller, abb.avg. 
(32 005,-)      Kr 32 005,-

                           

Jillen Njaarke RBD, østre siida, Grane.
Forskudd driftsutgifter utprøving radiobj. Followit 2012, 90 % tilskudd (59 907,-)

   Kr 59 907,-

Ole Henrik Kappfjell, Jillen Njaarke RBD, østre siida.
Opplæring/kursing av hund til kadaversøk, kjøp av hundepeileutstyr (11 900,-)   

   Kr 11 900,-

Statens Naturoppsyn Nordland/Statskog.
Ekstra midler til registrering av ynglinger av jerv vinteren 2012       

Kr 300 000,-

Innkjøp av radiobjeller fra Telespor.
Kjøp av 1 000 radiobjeller i 2012; 90 % tilskudd, forskuddsbetaling for å få lav pris

Kr 603 458,-

Fylkesmannen anbefaler at nemnda reserverer 1000 radiobjeller og benytter restmidler til 
forhåndsbetaling for å oppnå en lavere pris. Bjellene kan da fordeles til både saue- og 
reindriftsnæringa ved behandling av mottatte søknader ved ordinær søknadsrunde vinteren 
2012. Av hensyn til forutsigbarhet for søkerne, anbefaler vi at nemnda setter faste vilkår for 
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tildeling av tilskudd til disse radiobjellene. Vi anbefaler at FKT-midler kan dekke inntil 90 
% tilskudd til radiobjeller i innkjøpsåret (innkjøp og driftskostnader første år). Videre 
anbefaler vi at driftskostnader i senere år betales av den enkelte bruker. For sau er 
driftskostnader knapt 200,- kr pr radiobjelle pr år. Det bør kunne legges til grunn at 
brukerne har driftsmessige fordeler ved å bruke bjeller, blant annet ved at de får bedre 
kunnskap om hvor dyra beiter og kan ha et mer effektivt tilsyn. Bruk av radiobjeller vil 
også gjøre sankingen mer effektiv. Derfor mener sekretariatet at årlige driftskostnader må 
dekkes av brukerne. I andre fylker må brukerne dekke tilsvarende driftskostnader pr 
radiobjelle pr år.

Sum restmidler kan avvike noe fra det som står i denne innstillinga fordi alle utbetalinger 
ikke er ferdig ennå. Ved evt. korrigering av total restsum justeres beløpet som går til 
forhåndsbetaling av radiobjeller. 

Sekretariatet foreslår at følgende ikke får tilskudd (søknadssum i parentes):

Jillen Njaarke RBD, østre siida, Grane.
Midler til flytting mellom vinterbeitesoner; Brønnøy/Sømna til Velfjorden (60 000,-)

     kr 0,-

Det er praksis å gi tilskudd over FKT-midlene til flytting til mindre rovviltutsatte 
vinterbeiter på kysten for de fleste reinbeitedistriktene på Helgeland. Jillen Njaarke rbd har 
de siste årene mottatt FKT-midler til flytting til/fra vinterbeite i Brønnøy/Sømna. 
Bakgrunnen for flytting mellom ulike vinterbeiter er primært konflikt med jordbruket. 
Sekretariatet er kjent med at dette er en stor utfordring i Brønnøy/Sømna, og vi har 
forståelse for at reindrifta har behovet for å finne løsninger på dette. Fylkesmannen er 
positiv til å bidra i evt. møter og diskusjoner om dette. Vi vurderer imidlertid at FKT-
midler knyttet til flytting vinterstid primært bør prioriteres til flytting til/fra kystområder 
som skal være mindre rovdyrutsatte, og ikke til flytting mellom ulike deler av vinterbeite. 
Dersom det oppstår tap og utfordringer direkte knyttet til rovvilt i vintersesongen, kan det 
søkes om midler fra reserveposten til akutte tiltak. 

Knut og Egon Kappfjell, Voengel Njaarke RBD, Majavatn.
Innkjøp av 40 stk radiobjeller fra Telespor (84 400,-)      kr 0,-

Etter sekretariatets vurdering bør fordeling av radiobjeller fra Telespor skje etter en 
helhetlig vurdering og prioritering mellom alle søknadene om bjeller fra både 
reindriftsnæringa og sauenæringa. Søknad om bjeller bør derfor skje gjennom ordinær 
søknadsrunde vinteren 2012. Vi viser til at sekretariatet har innstilt på at det reserveres 
1000 radiobjeller fra Telespor til bruk i 2012. Mottatte søknad omfatter to av seks 
siidaandeler i Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt. Etter det vi kjenner til driver distriktet 
som en siida i deler av året, mens det er delt opp i flere siidagrupper andre deler av året. 
Etter sekretariatets vurdering vil det være en fordel om søknader om radiobjeller primært 
koordineres gjennom reinbeitedistriktet. 

Knut og Egon Kappfjell, Voengel Njaarke RBD, Majavatn (42 012,-)
Tilskuddsfôring av rein på fri mark på innlandet og intensiv gjeting utover høsten 2011

     kr 0,-

Våren 2011 fikk siidagruppen tilsagn om kr 49 000,- til flytting til kysten. De brukte kr 
6 988,- til flytting og søker nå om omdisponering av restsummen på kr 42 012,- til fôring 
på fri mark i kombinasjon med intensiv gjeting i innlandet utover høsten 2011. 
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Siidagruppen har så langt valgt å ikke flytte til kysten. Dette for å utnytte beitene i 
innlandet og for å unngå konflikten med rein på innmark. I dette området har det vært 
praksis å gi tilskudd over FKT-midlene til flytting til mindre rovviltutsatte vinterbeiter på 
kysten, noe som også samsvarer med prinsippet om å bruke beiter etter naturgitte forhold. 
Sekretariatet er skeptisk til å benytte FKT-midler til foring av rein på frimark vinterstid, og 
spesielt når dette gjøres på innlandet i et område hvor det normalt blir benyttet FKT-midler 
til flytting mot kysten vinterstid. Bruk av FKT-midler til foring og intensiv gjeting bør 
prioriteres til tiltak i kalvingsperioden. Dersom det oppstår særlige tapssituasjoner til rovvilt 
i vintersesongen, kan det søke om midler fra reserveposten til akutte tiltak.

Sak 25/2011 Orienteringssaker
a) Status rovdyrtap, erstatningsoppgjør og lisensfelling 

Orientering legges fram i møte.

b) Brev til nemnda
Følgende brev til Rovviltnemnda er fortløpende oversendt per e-post:

Dato Fra Til Kopi Tema
23.08.2011 MD Rovviltnemnda i 

Nordland
Vedrørende finansiering av 
bestandsregistreringer av rovvilt

25.08.2011 MD Rovviltnemndene Videre oppfølging av rovviltforliket 2011

26.08.2011 Fylkesmannen i 
Troms

Fylkesmannen i Nordland Protokoll fra møte i rovviltnemnda region 8 den 
23. august

09.09.2011 Sametinget Rovviltnemnda i 
Nordland

Sametingets oppnevning av nytt medlem i 
nemnda

15.09.2011 MD Rovviltnemndene Endringer i rovviltforskriften – godtgjøring ved 
forsøk på skadefelling

29.09.2011 MD Alle fylkeskommnuer Rovviltnemndene Oppnevning av nye medlemmer til nemndene

17.10.2011 MD Rovviltnemndene Avgjørelser i klager på vedtak om lisensfelling av 
bjørn 2011

18.10.2011 Nordland 
fylkeskommune

Fylkesmannen i Nordland Forslag på medlemmer til rovviltnemnda

20.10.2011 DN Rovviltnemnda 
region 7

Foreløpig svar – ekstraordinært uttak av bjørn i 
Hattfjelldal kommune

20.10.2011 Norsk Sau og Geit Rovviltnemndene Uttalelse vedr. uttak av lisenskvote på bjørn og 
jerv

30.10.2011 Krokan Gård Fylkesmannen i Nordland Informasjon om beitesesongen 2011, tap av dyr 
og anmodning om uttak av jerv

31.10.2011 Saltdal Østre 
Beitelag

Rovviltnemnda i 
Nordland

Innspill om vedtatt jervekvote i 2011/2012

Sak 26/2011 Eventuelt
Nemndsleder orienterer om rovviltforliket.

Med hilsen

Roar Høgsæt (e.f.)
fylkesmiljøvernsjef Øyvind Skogstad

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Vedlegg
1. Utkast til referat fra møte 3/2011 den 31. august 
2. Regneark som viser forbruket av FKT-midler i 2011
3. Mottatte søknader om restmidler 2011


