
 

 

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 4/2017 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   5. oktober 2017 

Sted:  Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø 

Tid:   09:00-11:00 

Sekretariat: Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø  

 

Med på møtet: 

Fra nemnda:  

Siv Mossleth      Nordland fylkeskommune 

Bjørnar Skjæran    Nordland fylkeskommune  

Nils-Johan Kappfjell (kom etter sak 31)  Sametinget 

May Valle (per telefon)   Nordland fylkeskommune 

Nina Oskal     Sametinget 

Hans Ola Pedersen    Nordland fylkeskommune 

 

Fra sekretariatet: 

Sveinung Bertnes Råheim  fylkesmiljøvernsjef 

John Kosmo  konst. Landbruks- og reindriftsdirektør 

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 

Geir Heggmo   Statens naturoppsyn, Nordland  

 

Andre: 

Rolf Arne Tønseth  NJFF Nordland 

Trond Bjørkås   Nordland Bondelag 

Aase Kristine Lundberg  Nordlansforskning 

 

Siv Mossleth ønsket velkommen. 

 

Innlegg ved møtestart ble holdt av Rolf Arne Tønseth, NJFF Nordland og Trond Bjørkås fra 

Nordland Bondelag. 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2017/153 434.11 16.10.2017 
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Sak 30/2017 Godkjenning av innkalling 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner innkalling til møte 4/2017 slik den foreligger. 

 

Sak 31/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2017, samt to ekstra møter i 

juni/juli/august  

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/2017, samt to ekstra 

møter i juni/juli/august slik de foreligger. 

 

Sak 32/2017 Kvote for jakt på gaupe i Nordland 2017 

Siv Mossleth fremmet forslag om å vedta sekretariatets alternativ 1 (mest avgrensede 

fellingsområder) for første halvdel av jakta og alternativ 2 (større fellingsområder) for siste 

halvdel av jakta.   

Enstemmig vedtatt.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

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

myndigheten til å vedta kvote for jakt på gaupe i Nordland i 2018 derfor ligger hos 

Miljødirektoratet. 

 

Rovviltnemnda i Nordland anbefaler at det åpnes for jakt på totalt 6 gauper med en hunndyrkvote 

på totalt 3 voksne hunndyr. Rovviltnemnda anbefaler at kvota fordeles som følger: 

 

1. Det åpnes for kvotefri jakt i Lofoten og Vesterålen. 

2. For fastlandsområdet nord for Rombaken inngår kvote for region 8 i samsvar med 

samarbeidsavtale mellom region 7 og 8. 

3. For resten av Nordland settes kvoten til totalt 6 gauper, hvorav maksimalt 3 hunner over 

ett år. Kvoten fordeles som følger til områder: 

a) Hele Hamarøy kommune og Tysfjord kommune sør for Tysfjorden – kvote på 1 gaupe. 

Fra og med 1. mars utvides fellingsområdet slik at det gjelder hele Sørfold, Hamarøy, 

Tysfjord og Ballangen kommuner. 

b) Hele Saltdal kommune og Bodø kommune sør for Saltenfjorden/Skjærstadfjorden – 

kvote på 1 gaupe. Fra og med 1. mars utvides fellingsområdet slik at det gjelder hele 

Saltdal kommune, hele Beiarn kommune og Bodø kommune sør for 

Saltenfjorden/Skjærstadfjorden. 

c) Rana kommune – kvote på 1 gaupe. Fra og med 1. mars utvides fellingsområdet slik at 

det gjelder hele Leirfjord, Rana og Hemnes kommuner. 

d) Hattfjelldal kommune – kvote på 1 gaupe. Fra og med 1. mars utvides fellingsområdet 

slik at det gjelder hele Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. 

 

Samlet hunndyrkvote for område a-d: 2 hunngauper over ett år. For å begrense uttak 

av voksne hunndyr er familiegrupper av gaupe som opptrer sammen unntatt fra 

tillatelsen fra jaktstart og frem til 28. februar for område a-d. De tiltak som er mulige for 

å unngå felling av familiegrupper i denne periode, skal være iverksatt. 

 

e) Bindal vest for Åbjøra – kvote på 1 gaupe. Ingen begrensning på felling av hunndyr 

eller familiegrupper. 

f) Ett fritt dyr til fordeling så lenge det gjenstår dyr på hunndyrkvota. Fylkesmannen i 

Nordland kan fordele dette under jakta til områder med særlige tapsutfordringer. 
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Sak 33/2017 Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

Rovviltnemnda drøftet saken og fattet følgende enstemmige vedtak:  

Rovviltnemndas vedtak 

Rovviltnemnda i Nordland ønsker dialog med Miljødirektoratet om forvaltningsplanen. 

 

Rovviltnemnda presiserer at vi vil gjennomføre føringene i sak 19/2017 som planlagt om 

konsekvensutredning av mulige valg av bjørneområder og i forhold til statens folkerettslige 

forpliktelser ovenfor den samiske reindrifta.  

 

Nemnda ber om direktoratets vurdering av mindretallets forslag til jervesone, også sett ut fra 

vedtak i klagesaken fra Noah på lisensfelling av jerv i jervesona.  

 

Sak 34/2017 Drøftinger/ orienteringer/ referatsaker 

a) Orientering om lisensfelling på jerv 2017/2018  

Orientering ble lagt fram i møtet v/ FMNO. Se vedlegg 1. 

 

b) Orientering om beitesesongen 2017 for sau  

Orientering ble lagt fram i møtet v/ FMNO. Se vedlegg 1. 

 

c) Fagrapporter og lignende 

Relevante fagrapporter, utredninger og lignende: 

Kinberg, J. og Swenson, J. 2017. Björnstammens storlek i Norrbottens län 2016.  
Rapport 2017-3 fra det Skandinaviske bjørneprojektet. 

 

Krange, O. m.fl. 2017. Nordmenns holdninger til store rovdyr - endringer fra 2010 til 2017. - 

NINA Rapport 1386.  

 

Tovmo, M. m.fl. 2017. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe 

i Norge i 2017. NINA Rapport 1370. 

 

Zetterberg, A. og Tovmo, M. 2017. Bestandsovervåking av gaupe i 2017 (revidert utgave). 

Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Nr 2 2017.  

 

d) Akuttsaker behandlet av Fylkesmannen 
Vedtakets dato Område Hva 

06.06.2017 Ballangen kommune Ekstraodinært tilsyn 
10.07.2017 Saltdal kommune Skadefelling gaupe 
18.07.2017 Ballangen kommune Ekstraodinært tilsyn 
 

e) Brev til nemnda 
Dato Fra Til Kopi Tema 

01.06.2017 Mdir Byrkije RBD Rovviltnemnda Avslag på søknad om uttak av jerv 

01.06.2017 Mdir Rovviltnemnda m.fl.  Kvote for betinget skadefelling av gaupe og 
bjørn 2017/2018 

01.06.2017 Mdir Rovviltnemnda  Skadefelling av jerv i deler av Saltfjellet RBD 

01.06.2017 Mdir Rovviltnemnda  Skadefelling av jerv i Bodø kommune 

17.08.2017 Mdir Rovviltnemnda m.fl.  Kvote for lisensfelling av brunbjørn i 2017 - 
region 5, 6, 7 og 8 

07.09.2017 Mdir KLD Rovviltnemnda Klage på vedtak om lisensfelling av jerv i region 
7 i 2017–2018 
- faglig tilråding 

19.09.2017 KLD NOAH Rovviltnemnda Avgjørelse av klage på kvote for lisensfelling av 
jerv i rovviltregion 7 i 2017-2018 

19.09.2017 KLD Rovviltnemnda  Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland 

http://fmephweb1/FMNO/API/GETDOC/Björnstammens%20storlek%20i%20Norrbottens%20län%202016
http://fmephweb1/FMNO/API/GETDOC/Björnstammens%20storlek%20i%20Norrbottens%20län%202016
http://hdl.handle.net/11250/2451994
http://hdl.handle.net/11250/2451994
http://hdl.handle.net/11250/2444029
http://hdl.handle.net/11250/2444029
http://hdl.handle.net/11250/2446054
http://hdl.handle.net/11250/2446054
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Enstemmig vedtak: 

Rovviltnemndas vedtak 

Sak 34 Drøftinger/ orienteringer/ referatsaker tas til orientering. 

 

 

Sak 35/2017 Eventuelt  

a) Eventeltsak meldt inn av Siv Mossleth. 

Mossleth viste til at nemnda i møte 3/2017 ønsket å invitere miljødirektoratet til neste 

møte. Det ble ved en uteglemmelse ikke gjort. I forbindelse med videre behandling av 

forvaltningsplanen, ønsker nemnda at direktoratet inviteres til møte i nemnda nå den saken 

skal behandles neste gang.  

 

b) Eventueltsak meldt inn av sekretariatet.  

Sekretariatet orienterte om at det trolig vil være en god del FKT-midler igjen ved slutten 

av året, både ordinære tilskuddsmidler og midler til tjenestekjøp. Sekretariatet tar sikte på 

å fremme forslag om bruke av restmidler i neste møte.  

 

Orientering fra nemndsleder 

Siv Mossleth orienterte til slutt om at hun har søkt om fritak fra fylkeskommunale verv etter at 

hun er valgt inn på Stortinget. Forutsatt at søknaden blir innvilget, vil fylkeskommunen foreslå ny 

person som kan erstatte Mossleth i nemnda. Nemnda må i så fall konstituere seg på nytt i neste 

møte. 

 

 

 

Møtet varte fra kl 09:00-11:00. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  

 

 

 

Vedlegg:  

1. Presentasjon fra sekretariatet til sak 34. 

 

 

 

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     

   


