
 

 

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 3/2017 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   31. mai 2017 

Sted:  Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø 

Tid:   09:00-12:00 

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 

 

Forfall: 

Nina Oskal (vara kunne ikke møte)  Sametinget 

Hans Ola Pedersen (vara kunne ikke møte) Nordland fylkeskommune 

 

Fra sekretariatet: 

Sveinung Bertnes Råheim  fylkesmiljøvernsjef 

Magne Totland  seksjonssjef 

Øyvind Skogstad   seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Jostein Øvervatn   seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Mildrid Elvik Svoen  rådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

 

Observatører: 

Berit Gjerstad    Mattilsynet, region nord 

 

Andre: 

Grete Kvavik   Nordland Bondelag 

Tage Vedal  Naturvernforbundet i Nordland  

Tone Magnussen  Nordlansforskning 

 

 

Siv Mossleth ønsket velkommen. 

 

Innlegg ved møtestart ble holdt av Grete Kvavik. 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2017/153 434.11 02.06.2017 
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Sak 17/2017 Godkjenning av innkalling 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner innkalling til møte 3/2017 slik den 

foreligger. 

 

Sak 18/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2017  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/2017 slik den 

foreligger. 

 

Sak 19/2017 Forvaltning av bjørn i Nordland – oppfølging av nemndas vedtak i sak 

3/2017 

Siv Mossleth fremmet følgende alternative forslag med 5 delpunkter som det ble stemt over:  

 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland ber sekretariatet om å: 

1. Tydeliggjøre konsekvensene ved oppnåelse av bestandsmål bjørn i Nordland sett i 

sammenheng med bestandsmålene for jerv, gaupe og ørn, og utrede alternative 

forvaltningsområder for bjørn i Nordland innenfor de rammene som er beskrevet i 

saksframlegget. 

Stemmegivning: Enstemmig vedtatt av nemnda. 

2. Det skal også sees på området i nordfylket som Nordland Bondelag har foreslått. 

Stemmegivning: Enstemmig vedtatt av nemnda. 

3. I tillegg bes sekretariatet vurdere om konsekvensutredningen bør suppleres med 

samfunnsfaglig forskerkompetanse med lokal tilknytning, og kostnadene ved dette. 

Stemmegivning: Vedtatt av nemnda mot en stemme.  

4. Før konsekvensutredningen ferdigstilles skal det arrangeres et fagseminar med berørte 

parter for innspill og kompetanseutvikling.  

Stemmegivning: Vedtatt av nemnda mot en stemme.  

5. Når utredningen er ferdig kommer nemda tilbake til ønsket om en vurdering av 

forslagene i forhold til statens folkerettslige forpliktelser overfor den samiske 

reindrifta. 

Stemmegivning: Enstemmig vedtatt av nemnda. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland ber sekretariatet om å: 

1. Tydeliggjøre konsekvensene ved oppnåelse av bestandsmål bjørn i Nordland sett i 

sammenheng med bestandsmålene for jerv, gaupe og ørn, og utrede alternative 

forvaltningsområder for bjørn i Nordland innenfor de rammene som er beskrevet i 

saksframlegget. 

2. Det skal også sees på området i nordfylket som Nordland Bondelag har foreslått. 

3. I tillegg bes sekretariatet vurdere om konsekvensutredningen bør suppleres med 

samfunnsfaglig forskerkompetanse med lokal tilknytning, og kostnadene ved dette. 

4. Før konsekvensutredningen ferdigstilles skal det arrangeres et fagseminar med 

berørte parter for innspill og kompetanseutvikling.  

5. Når utredningen er ferdig kommer nemda tilbake til ønsket om en vurdering av 

forslagene i forhold til statens folkerettslige forpliktelser overfor den samiske 

reindrifta. 
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Sak 20/2017 Kvote for lisensfelling av bjørn 2017 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Rovviltnemndas vedtak:  
Rovviltnemnda legger til grunn at bestandsmålet for bjørn ikke er oppfylt i region 7 eller for 

landet som helhet, og at myndigheten til å vedta kvote for lisensfelling av bjørn i Nordland 

høsten 2017 derfor ligger hos Miljødirektoratet. 

 

Rovviltnemnda i Nordland viser til vedtatt forvaltningsplan og anbefaler direktoratet å åpne 

for lisensfelling i samsvar med forvaltningsprinsippene for bjørn, pkt 2.5.3 og 2.5.4. Det vil si 

i hele fylket unntatt de vedtatte forvaltningsområdene for bjørn. 

 

Sak 21/2017 Kvote for lisensfelling av jerv 2017/2018 

Sekretariatets forslag ble delt i to under stemmegivning. 

Første del, fram til siste avsnitt, ble enstemmig vedtatt. 

For siste del (siste avsnitt), der sekretariatet hadde fremmet ett primærforslag og ett 

sekundærforslag, ble det sekundære forslaget vedtatt mot en stemme. 

 

Rovviltnemndas vedtak:  
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.  
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Sak 22/2017 Betinget kvote for skadefelling av jerv og ulv 2017/2018 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Rovviltnemndas vedtak:  
Rovviltnemnda legger til grunn at bestandsmålet for jerv og ulv er oppfylt i region 7, og at 

myndigheten til å vedta kvote for betingede fellingstillatelser for jerv og ulv i Nordland i 

2017/2018 derfor ligger hos nemnda. 

 

Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om to betingede fellingstillatelser på ulv og fire 

betingede fellingstillatelser for jerv for perioden 01.06.2017 - 15.02.2018. 

 

Sak 23/2017 Drøftinger/ orienteringer/ referatsaker 

a) Orientering om ekstraordinære uttak  

 Orientering ble lagt fram av sekretariatet (vedlegg 1). 

 

b) Orientering om yngleregistrering av jerv  

Orientering ble lagt fram av sekretariatet (vedlegg 1). 

 

c) Fagrapporter og lignende 

Relevante fagrapporter, utredninger og lignende: 

Aarnes, S. G., Brøseth, H., Bakke, B. B., Fløystad, I., Eiken, H. G. & Hagen, S. B. 2017. 

Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2016 

(revidert utgave). - NINA Rapport 1340.  

 

Rovdata, brev til Miljødirektoratet 15.05.2017. Bestandsstatus gaupe, jerv, ulv og bjørn 

fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt.  

 

d) Akuttsaker behandlet av Fylkesmannen 
Vedtakets dato Område Hva 

21.03.2017 Stajggo Habmer RBD Intensiv gjeting / flytting 
05.04.2017 Hattfjelldal kommune Ekstraodinært tilsyn 

20.04.2017 Byrkije RBD Intensiv gjeting 
02.05.2017 Hadsel kommune Ekstraodinært tilsyn 

08.05.2017 Byrkije RBD Intensiv gjeting 
15.05.2017 Saltfjellet RBD Intensiv gjeting 
 

e) Brev til nemnda 
Dato Fra Til Kopi Tema 

22.02.2017 Mdir Rovviltnemnda   Ekstraordinært uttak av jerv  

22.02.2017 Mdir Rovviltnemnda   Ekstraordinært uttak av jerv  

01.03.2017 Mdir Rovviltnemnda   Ekstraordinært uttak av jerv  

01.03.2017 Mdir Rovviltnemnda   Ekstraordinært uttak av jerv  

03.04.2017 Mdir Rovviltnemnda   Ekstraordinært uttak av jerv  

04.04.2017 Mdir Rovviltnemnda   Ekstraordinært uttak av jerv  

04.04.2017 Mdir Rovviltnemnda   Ekstraordinært uttak av jerv  

25.04.2017 Mdir Rovviltnemnda   Ekstraordinært uttak av jerv  

04.05.2017 Mdir Rovviltnemnda   Ekstraordinært uttak av jerv  

04.05.2017 Mdir Rovviltnemnda   Ekstraordinært uttak av jerv  

05.05.2017 Voengel 

Njaarke RBD 

Mdir Rovviltnemnda  Vedr. rovvilt i Voengel Njaarke RBD 

12.05.2017 Voengel 

Njaarke RBD 

Mdir Rovviltnemnda  Anmodning om uttak av jerveyngling 

http://hdl.handle.net/11250/2436740
http://hdl.handle.net/11250/2436740
http://hdl.handle.net/11250/2436740
http://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/Bestandsstatus%202017-brev%20til%20Miljodirektoratet.pdf
http://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/Bestandsstatus%202017-brev%20til%20Miljodirektoratet.pdf
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28.05.2017 Voengel 

Njaarke RBD 

Rovviltnemnda  Vedr. rovvilt i Voengel Njaarke RBD 

 

 

Sak 24/2017 Eventuelt  

a) Eventueltsak meldt inn av Nils Johan Kappfjell. 

Spørsmål om hvorvidt Statens naturoppsyn har tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre 

ekstraordinære uttak på oppdrag fra Miljødirektoratet. Inntrykket fra inneværende vinter er at 

SNO ikke alltid har dette, og at man derfor ikke lykkes med uttak.  

 

Nemnda ba om at sekretariatet forbereder en sak om dette til neste møte i oktober, hvor 

Miljødirektoratet inviteres til å orientere om saken.  

 

b) Eventueltsak meldt inn av May Valle. 

Spørsmål om de siste dages mediesaker hvor nemndsleder har omtalt ønske om endret 

forvaltning av kongeørn.  

 

Nemndsleder viste til nemndas behandling av sak 4/2017 Evaluering av regional 

rovviltforvaltning og regionale bestandsmål samt forvaltning av kongeørn. Sekretariatet 

siterte avsnittene om kongeørn i brev som nemnda sendte til KLD som en oppfølging av 

denne saken. Uttalelsene i media de siste dagene er i tråd med nemndas vedtak i saken.  

 

 

Møtet varte fra kl 09:00-12:00. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  

 

 

 

Vedlegg:  

1. Presentasjon fra sekretariatet til sak 23 a) og b). 

 

 

 

 

 

 

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   

   


