
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 
Nordland 

 

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 
Rovviltnemnda i region 7 Berit Hundåla  Øyvind Skogstad 
c/o Fylkesmannen i Nordland 481 23 789  75 53 15 68 
Postboks 1405, 8002 Bodø hundaala@online.no 
  

 
 
Protokoll fra møte 3/2020 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   28. mai 2020 
Sted:  Fjernmøte på Microsoft Teams 
Tid:   10:00 – 15:15 
Sekretariat: Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø  
 
Med på møtet: 
Fra nemnda:  
Berit Hundåla      Nordland fylkeskommune 
Kim Haugan Schei     Nordland fylkeskommune 
Nils Johan Kappfjell     Sametinget 
Olof Anders Kuhmunen     Sametinget 
Stig Tore Skogsholm     Nordland fylkeskommune 
 
Forfall:  
Mona Nilsen      Nordland fylkeskommune 
 
Fra sekretariatet: 
Anne Utsi     Fylkesmannen i Nordland 
Ing-Lill Pavall    Fylkesmannen i Nordland 
Jostein Øvervatn   Fylkesmannen i Nordland 
Stein Tage Domaas    Fylkesmannen i Nordland 
Tore Vatne   Fylkesmannen i Nordland 
Øyvind Skogstad    Fylkesmannen i Nordland 
 
Observatører: 
Berit Gjerstad     Mattilsynet 
Geir Heggmo     Statens naturoppsyn 
Martin Drevvatn    Statens naturoppsyn 
Vegar Pedersen     Statens naturoppsyn 
 
Andre: 
Anne Kari Snefjellå      Nordland Sau og Geit  
Camilla Risvoll      Nordlandsforskning 
Inger Hansen       NIBIO 
Jørn Gunnar Olsen      Sametinget  

Adresseliste 
 
    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 
 2020/809 434.11 08.06.2020 
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Ketil Trongmo       Nordland Bondelag  
Rolf Arne Tønseth      NJFF Nordland  
 
Berit Hundåla ønsket velkommen. Ketil Trongmo fra Nordland Bondelag holdt et innlegg i forkant av 
nemndsmøtet. Videre holdt Jenny Mattisson fra NINA et foredrag om kongeørn (vedlegg 1).  
 
 
Sak 11/2020 Godkjenning av innkalling 
 
Rovviltnemndas vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner innkalling til møte 3/2020 uten merknader. 
 
Sak 12/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2020 
 
Rovviltnemndas vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/2020 uten merknader. 
 
Sak 13/2020 Drøftinger/ orienteringer/ referatsaker 
 
a) Orientering fra Miljødirektoratet om aktuelle saker 

Orientering ved Anders Braa. Se vedlegg 2.  
 

b) Orientering fra Statens naturoppsyn om aktuelle saker 
Orientering ved Vegar Pedersen, Martin Drevvatn og Geir Heggmo. Se vedlegg 3.  
 

c) Orientering fra Mattilsynet om aktuelle saker 
Orientering ved Berit Gjerstad. Se vedlegg 4.  
 

d) Orientering om gjennomført kurs i kommunal beredskap ved skadefelling 
Den 28. april gjennomførte Fylkesmannen sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund og Jakt 
og Fiskesenteret et kurs/webinar i administrativ beredskap i kommunene for å kunne håndtere 
situasjoner med rovviltskader på bufe og tamrein. Se sekretariatets saksframlegg for mer 
informasjon. 
 

e) Fagrapporter og lignende 
Relevante fagrapporter, utredninger og lignende: 
 Fløystad, I. m.fl. 2020. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver 

innsamlet i Norge i 2019. NINA Rapport 1808. 
 Rønningen K (red.). 2020. Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn (LOKAL ROVDYR). 

Sluttrapport til Fylkesmannen i Nordland, Trøndelag og Hedmark/Innlandet og øvrige 
brukerpartnere. Ruralis. 

 
f) Akuttsaker behandlet av Fylkesmannen 
Vedtakets dato Område Hva 
2020.03.13 Bindal kommune Skadefelling gaupe 
2020.04.02 Saltfjellet RBD Intensiv gjeting / flytting av rein 
2020.04.10 Jillen-Njaarke RBD Intensiv gjeting / flytting av rein 
2020.04.30 Byrkije RBD Intensiv gjeting / fôring 
2020.05.04 Skjomen RBD Intensiv gjeting / fôring 
2020.05.15 Byrkije RBD Intensiv gjeting / fôring 
2020.05.19 Balvatn RBD Skadefelling gaupe 
2020.05.19 Vågan kommune Ekstraordinært tilsyn 
2020.05.24 Byrkije RBD Intensiv gjeting / fôring 
2020.05.25 Rana Avslag - skadefelling gaupe 
 
 

https://hdl.handle.net/11250/2650079
https://hdl.handle.net/11250/2650079
https://ruralis.no/2020/05/13/oppsummering-av-funnene-fra-forskningsprosjektet-beiteressurs-rovdyr-og-lokalsamfunn-lokal-rovdyr/
https://ruralis.no/2020/05/13/oppsummering-av-funnene-fra-forskningsprosjektet-beiteressurs-rovdyr-og-lokalsamfunn-lokal-rovdyr/
https://ruralis.no/2020/05/13/oppsummering-av-funnene-fra-forskningsprosjektet-beiteressurs-rovdyr-og-lokalsamfunn-lokal-rovdyr/
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g) Brev til nemnda 
Dato Fra Til Kopi Tema 

2020.02.04 Saltfjellet RBD Mdir Rovviltnemnda Søknad om uttak av jerv 

2020.03.13 Mdir Rovviltnemnda  Beslutning om ekstraordinært uttak av 
jerv 

2020.03.25 Mdir Rovviltnemnda  Beslutning om ekstraordinært uttak av 
jerv 

2020.03.31 Mdir Rovviltnemnda  Beslutning om ekstraordinært uttak av 
jerv 

2020.04.02 Hemnes kommune Mdir Rovviltnemnda Ang. ekstraordinært uttak av jerv 

2020.04.21 Grane kommune Mdir Rovviltnemnda Søknad om uttak av bjørn 

2020.04.21 Mdir Grane kommune  Foreløpig svar på søknad om uttak av 
bjørn 

2020.04.22 Hattfjelldal Sau og 
Geit m.fl. 

Mdir Rovviltnemnda Søknad om uttak av bjørn og jerv 

2020.04.22 Mdir Rovviltnemnda  Beslutning om ekstraordinært uttak av 
jerv 

2020.04.23 Byrkije RBD Mdir Rovviltnemnda Søknad om uttak av jerv 

2020.04.27 Ballangen Sau og 
Geit m.fl. 

  Anmodning om hiuttak av jerv 

2020.04.27 Mdir  FMNO Klageavgjørelse – avslag på søknad om 
skadefelling av gaupe 

2020.04.28 Mdir Rovviltnemnda  Svar på bekymringsmelding om bjørn 

2020.04.29 Frostisen RBD Mdir Rovviltnemnda Anmodning om hiuttak av jerv 

2020.04.29 Mdir FMNO Rovviltnemnda Kvote for betinget skadefelling av ulv i 
mai 

2020.05.04 Mdir Rovviltnemnda  Beslutning om ekstraordinært uttak av 
jerv 

2020.05.05 Grane kommune Mdir Rovviltnemnda Anmodning om uttak av bjørn 

2020.05.06 Balvatn RBD Mdir  Anmodning om uttak av jerv 

2020.05.14 Mdir Rovviltnemnda  Beslutning om forsøk på hiuttak av jerv 

2020.05.15 Mdir Rovviltnemnda  Beslutning om forsøk på hiuttak av jerv 

2020.05.15 Balvatn RBD Mdir  Anmodning om hiuttak av jerv 

2020.05.11 Mattilsynet   Oppsummering av beitesesongen 2019 
og vurdering av kommende beitesesong 

2020.05.23 Hattfjelldal Sau og 
Geit m.fl. 

Mdir  Søknad om uttak av bjørn i Hattfjelldal 

2020.05.24 Hattfjelldal Sau og 
Geit m.fl. 

Mdir  Vedr søknad om uttak av jerv og bjørn i 
Hattfjelldal 

 
 
Rovviltnemndas vedtak: 
Sak 13/2020, drøftinger/ orienteringer/ referatsaker, tas til orientering. 
 
 
Sak 14/2020  Lisensfelling av bjørn 2020 
 
Sekretariatets forslag til 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 2020 derfor ligger hos Miljødirektoratet. 
 
Rovviltnemnda legger til grunn at vi ikke har oppnådd bestandsmålet for bjørn i Nordland og at det 
derfor ikke er grunnlag for å bruke lisensfelling til å begrense veksten og/eller utbredelsen av bjørn i 
fylket.   
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Berit Hundåla og Kim Haugan Schei fremmet forslag om å endre siste avsnitt i sekretariatets forslag 
slik: «Med bakgrunn i tapshistorikk og forekomsten av hannbjørner i prioriterte beiteområder i 2019 
og våren 2020, anbefaler Rovviltnemnda at det åpnes for lisensfelling av én bjørn på Helgeland i 
2020.»  
 
Hundåla og Scheis endringsforslag 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 2020 
derfor ligger hos Miljødirektoratet. 
 
Med bakgrunn i tapshistorikk og forekomsten av hannbjørner i prioriterte beiteområder i 2019 og 
våren 2020, anbefaler Rovviltnemnda at det åpnes for lisensfelling av én bjørn på Helgeland i 2020.  
 
 
Sak 15/2020 Lisensfelling av jerv 2020/2021 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
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 2020/2021 derfor ligger hos nemnda. 
 
Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om lisensfelling på jerv innenfor region 7 – Nordland i 
2020/2021. 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, ingen jakt 
4a.  Nord-Salten – utenfor jervesonen 
4b.  Nord-Salten – innenfor jervesonen, ingen jakt 
5a.  Indre Sør-Salten – utenfor jervesonen 
5b.  Indre Sør-Salten – innenfor jervesonen, ingen jakt 
6a.  Ytre Midtfylke – utenfor jervesonen 
6b.  Ytre Midtfylke – innenfor jervesonen, ingen jakt 
7a.  Rana øst – utenfor jervesonen 
7b.  Rana øst – innenfor jervesonen, ingen jakt 
8a.  Indre Sør-Helgeland – utenfor jervesonen 
8b.  Indre Sør-Helgeland – innenfor jervesonen, ingen jakt 
9.  Ytre Sør-Helgeland – utenfor jervesonen 

 
Det åpnes for lisensfelling av halve kvota samlet for alle fellingsområder unntatt i 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 for sau og særlig for rein, bestandssituasjonen for jerv og føringer i 
forvaltningsplanen.  
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Sak 16/2020 Kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv 2020/2021 
 
Kim Haugan Schei fremmet et forslag om å legge til et avsnitt i vedtaket om å anbefale at 
Miljødirektoratet fastsetter kvote til Fylkesmannen for betinget skadefelling av gaupe og bjørn etter 
samme praksis som tidligere år. 
 
Sekretariatets forslag og Scheis tilleggsforslag 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 2020/2021 
derfor ligger hos nemnda. 
 
Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om to (2) betingede fellingstillatelser på ulv og fire (4) 
betingede fellingstillatelser for jerv for perioden 01.06.2020 - 15.02.2021. 
 
Rovviltnemnda anmoder om at Miljødirektoratet fastsetter kvote til Fylkesmannen for betinget 
skadefelling av gaupe og bjørn etter samme praksis som tidligere år. 
 
 
Sak 17/2020 Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak – forslag til 
justering av budsjett 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Rovviltnemndas vedtak: 
Rovviltnemnda vedtar følgende endringer i budsjett for forebyggende tiltak mot rovviltskader og 
konfliktdempende tiltak, kap. 1420.73, vedtatt i møte 2/2020: 

 Kr 100 000,- flyttes fra budsjettposten FoU (tilskudd) til ny post Tiltak i reindrifta – andre 
tiltak; anskaffelse av pram for frakt av rein. 

 
Rovviltnemnda setter av midler fra posten Tjenestekjøp, kap. 1420.21 til følgende tiltak: 

 Prosjekt i samarbeid med Veterinærinstituttet, Statens naturoppsyn og Duokta 
reinbeitedistrikt om mulige kroniske ørneskader hos tamrein: kr 50 000,-. 

 Prosjekt i regi av Norconsult om bruk av moderne teknologi for å dokumentere tap av rein og 
sau til fredet rovvilt i Nordland: kr 99 000,-. 

 Prosjekt i regi av bl.a. Nordlandsforskning med bruk av viltkamera til bestandsovervåking av 
rovvilt, kr 100 000,-. 

 
 
 
Sak 18/2020 Eventuelt    
 
Berit Hundåla fremmet forlag til eventueltsak om å sende brev til Klima- og miljødepartementet hvor 
de skriver hvor viktig Statens naturoppsyns rolle er i forbindelse med rovviltforvaltning, og at det må 
gis tilstrekkelige rammer til SNO over statsbudsjettet.  
 
Kim Haugan Schei fremmet forslag til eventueltsak om at nemnda sender ny bekymringsmelding til 
Miljødirektoratet om tapssituasjonen i Byrkije reinbeitedistrikt.  
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Begge forslagene til eventueltsaker ble enstemmig vedtatt. 
 
Rovviltnemndas vedtak: 
Rovviltnemnda vedtar å sende brev til Klima- og miljødepartementet hvor det påpekes hvor viktig 
Statens naturoppsyns rolle er i forbindelse med rovviltforvaltning, og at det må gis tilstrekkelige 
rammer til SNO over statsbudsjettet. 
 
Rovviltnemnda vedtar å sende ny bekymringsmelding til Miljødirektoratet om tapssituasjonen i Byrkije 
reinbeitedistrikt.  
 
 
 
 
Møtet varte fra kl 10:00-15:15  
 
Referent: Øyvind Skogstad  
 
Vedlegg: 

1. Presentasjon om kongeørn fra Jenny Mattisson, NINA 
2. Orientering fra Miljødirektoratet til sak 13. 
3. Orientering fra Statens naturoppsyn til sak 13.  
4. Orientering fra Mattilsynet til sak 13.


