
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 

Nordland 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 

Rovviltnemnda i region 7 Siv Mossleth  Øyvind Skogstad 

c/o Fylkesmannen i Nordland 414 77 850  75 53 15 68 

Moloveien 10 sivmos@nfk.no   

8002 BODØ  

 

 

 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 29.06.2017 

Dato:   29. juni 2017 

Sted:  Telefonmøte 

Tid:   09:00-10:00 

Sekretariat: Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø  

 

Med på møtet: 

Fra nemnda:  

Siv Mossleth      Nordland fylkeskommune 

Bjørnar Skjæran    Nordland fylkeskommune  

Nils-Johan Kappfjell     Sametinget 

May Valle     Nordland fylkeskommune 

Nina Oskal     Sametinget 

Grete Bang (vara for Hans Ola Pedersen)  Nordland fylkeskommune 

 

Forfall: 

Hans Ola Pedersen     Nordland fylkeskommune 

 

Fra sekretariatet: 

Øyvind Skogstad   seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

 

 

 

 

 

Sak 25/2017 Godkjenning av innkalling 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner innkalling til møte slik den foreligger. 

 

  

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2017/153 434.11 30.06.2017 
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Sak 26/2017 Lisensfelling av jerv i Nordland 2017/2018 – behandling av klage 

Siv Mossleth fremmet følgende forslag:  

Rovviltnemda viser til vedtak i sak 21/2017 og viser til at det er gitt rom til å felle to jerver 

innenfor prioritert jervesonen, herav maks en tispe. Bakgrunnen for restriksjonen er et ønske 

om flere fellinger i prioriterte beiteområder og kalvingsområder.  

 

Nemda tar klagen fra Nordland Bondelag delvis til følge ved å presisere i 

lisensfellingsvedtaket at det finnes åpning for å tildele dyr fra eksisterende kvote også 

innenfor jervesona, men at det da må foreligge klare grunner for det. Klare grunner kan være 

alvorlige tapssituasjoner, eller at det er stor jerveaktivitet og få felte jerver for øvrig i fylket.  

 

Lisensfellingsvedtaket blir da som følgende, vedtak i sak 21/2017, inkludert presiseringen som 

er merket gult: 

 

Rovviltnemnda legger til grunn at bestandsmålet for jerv er oppfylt i region 7, og at 

myndigheten til å vedta kvote for lisensfelling av jerv i Nordland vinteren 2017/2018 derfor 

ligger hos nemnda. 
 

Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om lisensfelling på jerv innenfor region 7 – Nordland 

i 2017/2018. Kvota settes til totalt 16 jerv, hvorav maksimalt 8 tisper.  

 

Nordland fylke deles inn i følgende fellingsområder:  

1.           Lofoten/Vesterålen 

2.           Fastlandet nord for Rombaken (inngår i kvote for region 8) 

3a.        Ofoten sør for Rombaken – utenfor jervesonen 

3b.        Ofoten sør for Rombaken – innenfor jervesonen 

4a.        Nord-Salten – utenfor jervesonen 

4b.        Nord-Salten – innenfor jervesonen 

5a.        Indre Sør-Salten – utenfor jervesonen 

5b.        Indre Sør-Salten – innenfor jervesonen 

6a.        Ytre Midtfylke – utenfor jervesonen 

6b.        Ytre Midtfylke – innenfor jervesonen 

7a.        Rana øst – utenfor jervesonen 

7b.        Rana øst – innenfor jervesonen 

8a.        Indre Sør-Helgeland – utenfor jervesonen 

8b.        Indre Sør-Helgeland – innenfor jervesonen 

9.          Ytre Sør-Helgeland – utenfor jervesonen 

 

Det åpnes for lisensfelling av halve kvota samlet for alle fellingsområder, men hvor 

maksimalt 2 jerv og maksimalt 1 tispe kan felles innenfor de prioriterte jervesonene. Dersom 

denne første delen av kvota blir felt, kan Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda tildele 

dyr fra resterende kvote til de enkelte fellingsområdene ut fra hvor det er felt jerv, 

skadesituasjonen på rein og sau til jerv, bestandssituasjonen for jerv og føringer i 

forvaltningsplanen. Det finnes åpning for å tildele dyr fra eksisterende kvote også innenfor 

jervesona, men da må det foreligge klare grunner for det. Klare grunner kan være alvorlige 

tapssituasjoner, eller at det er stor jerveaktivitet og få felte jerver for øvrig i fylket.  

 

Stemmegivning: 

Sekretariatets forslag: Ingen stemmer. 

Siv Mossleths forslag: Enstemmig vedtatt.  
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Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemda viser til vedtak i sak 21/2017 og viser til at det er gitt rom til å felle to jerver 

innenfor prioritert jervesonen, herav maks en tispe. Bakgrunnen for restriksjonen er et ønske 

om flere fellinger i prioriterte beiteområder og kalvingsområder.  

 

Nemda tar klagen fra Nordland Bondelag delvis til følge ved å presisere i 

lisensfellingsvedtaket at det finnes åpning for å tildele dyr fra eksisterende kvote også 

innenfor jervesona, men at det da må foreligge klare grunner for det. Klare grunner kan være 

alvorlige tapssituasjoner, eller at det er stor jerveaktivitet og få felte jerver for øvrig i fylket.  

 

Lisensfellingsvedtaket blir da som følgende, vedtak i sak 21/2017, inkludert presisering i siste 

del av siste avsnitt. 

 

Rovviltnemnda legger til grunn at bestandsmålet for jerv er oppfylt i region 7, og at 

myndigheten til å vedta kvote for lisensfelling av jerv i Nordland vinteren 2017/2018 derfor 

ligger hos nemnda. 
 

Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om lisensfelling på jerv innenfor region 7 – Nordland 

i 2017/2018. Kvota settes til totalt 16 jerv, hvorav maksimalt 8 tisper.  

 

Nordland fylke deles inn i følgende fellingsområder:  

1.           Lofoten/Vesterålen 

2.           Fastlandet nord for Rombaken (inngår i kvote for region 8) 

3a.        Ofoten sør for Rombaken – utenfor jervesonen 

3b.        Ofoten sør for Rombaken – innenfor jervesonen 

4a.        Nord-Salten – utenfor jervesonen 

4b.        Nord-Salten – innenfor jervesonen 

5a.        Indre Sør-Salten – utenfor jervesonen 

5b.        Indre Sør-Salten – innenfor jervesonen 

6a.        Ytre Midtfylke – utenfor jervesonen 

6b.        Ytre Midtfylke – innenfor jervesonen 

7a.        Rana øst – utenfor jervesonen 

7b.        Rana øst – innenfor jervesonen 

8a.        Indre Sør-Helgeland – utenfor jervesonen 

8b.        Indre Sør-Helgeland – innenfor jervesonen 

9.          Ytre Sør-Helgeland – utenfor jervesonen 

 

Det åpnes for lisensfelling av halve kvota samlet for alle fellingsområder, men hvor 

maksimalt 2 jerv og maksimalt 1 tispe kan felles innenfor de prioriterte jervesonene. Dersom 

denne første delen av kvota blir felt, kan Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda tildele 

dyr fra resterende kvote til de enkelte fellingsområdene ut fra hvor det er felt jerv, 

skadesituasjonen på rein og sau til jerv, bestandssituasjonen for jerv og føringer i 

forvaltningsplanen. Det finnes åpning for å tildele dyr fra eksisterende kvote også innenfor 

jervesona, men da må det foreligge klare grunner for det. Klare grunner kan være alvorlige 

tapssituasjoner, eller at det er stor jerveaktivitet og få felte jerver for øvrig i fylket.  
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Sak 27/2017 Ønske fra Riksrevisjonen om møte med rovviltnemnda 

Nemnda drøfter saken og foreslår møte med Riksrevisjonen enten 27. eller 28. september.  

 

 

Sak 28/2017 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 

Møtet varte fra kl 09:00-09:30. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  

 

 

 

Adresseliste, per e-post: 

Mattilsynet – Region Nord 

Medlemmer i rovviltnemnda i region 7 – Nordland 

Miljødirektoratet 

Naturvernforbundet i Nordland 

Nordland Bonde- og småbrukarlag 

Nordland Bondelag 

Nordland reindriftssamers fylkeslag    

Nordland Sau og Geit 

Norges Jeger- og Fiskerforening – Nordland  

Statens naturoppsyn – Nordland   

 


