
 

 

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 1/2017 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   26. januar 2017 

Sted:  PBL konferansesenter, 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  

Hans Ola Pedersen    Nordland fylkeskommune 

Nils-Johan Kappfjell     Sametinget 

Arild Inga (vara for Nina Oskal)    Sametinget 

Stig Tore Skogsholm (vara for May Valle) Nordland fylkeskommune 

 

Forfall: 

May Valle     Nordland fylkeskommune 

Nina Oskal      Sametinget 

 

 

Fra sekretariatet: 

Hill Marta Solberg fylkesmann 

Monica Iveland Andreassen landbruks- og reindriftsdirektør  

Magne Totland seksjonssjef 

Tore Vatne  seksjonssjef 

Ing-Lill Pavall  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 

Vegar Pedersen Statens naturoppsyn 

Geir Heggmo  Statens naturoppsyn 

 

 

   
 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2017/153 434.11 06.02.2017 
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Andre: 

Wanja Rakvaag Nordland bondelag 

Anne Kari Snefjellå Nordland Sau og Geit 

Camilla Risvold  Nordlandsforskning 

Randi Kaarhus  Nord Universitet 

Marianne Hoff Saltdal kommune 

Rolf Arne Tønseth NJFF Nordland  

 

Harald Lie ordfører i Hattfjelldal 

Geir Jostein Sandmo Nordland Bondelag 

Wanja Rakvaag Nordland Bondelag 

Bernt Skarstad Nordland Bondelag 

Glenn Peter Knædal Nordland Sau og Geit 

Laila Hoff sammen med fire andre Beitenæringene i Hattfjelldal   

 

Siv Mossleth ønsket velkommen. 

 

Innlegg ved møtestart ble holdt av Laila Hoff, Glenn Peter Knædal, Harald Lie, Geir Jostein 

Sandmo. 

 

Sak 1/2017 Godkjenning av innkalling 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner innkalling til møte 1/2017 slik den 

foreligger. 

 

Sak 2/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 5/2016  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner protokollen fra møte 5/2016 slik den 

foreligger. 

 

Sak 3/2017 Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

 

Fylkesmannen orienterte om endringer etter første høring (vedlegg 1).  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda i Nordland vedtar å sende vedlagte forslag til forvaltningsplan for rovvilt i 

Nordland til Miljødirektoratet til uttalelse, jf. rovviltforskriften § 6, 

Forvaltningsområde for bjørn legges til - alternativ 1 Indre Salten - alternativ 2 indre Sør-

Helgeland. 

Forvaltningsområde for jerv skal være – alternativ 1 (største) – alternativ 2 (minste). 

 

Rovviltnemndas behandling: 

Del 1. Generelt om planforslaget 

Siv Mossleth fremmet forslag til forord (vedlegg 2). 

Bjørnar Skjæran og Hans-Ola Pedersen fremmet alternativt forslag til forord (vedlegg 3). 

 

Stemmegivning: 

Siv Mossleths forslag til forord ble vedtatt med leders dobbeltstemme. 
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Siv Mossleth fremmet følgende forslag: 

De generelle forvaltningsprinsippene og forvaltningsprinsippene for gaupe og jerv endres slik 

det framgår av vedlegg 4. 

 

Endring av forvaltningsprinsippene må følges opp med en justering av planens beskrivelse av 

geografisk differensiering og FKT-kapittelet slik at det gjenspeiler vedtatte 

forvaltningsprinsipper.  

 

Innledningen må revideres med hensyn til vedtatte forvaltningsprinsipper.  

o Områdets betydning som beite 

o Skadens omfang og utvikling 

o Potensialet for framtidige skader 

o Muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak 

 

Følgende kart skal innlemmes i planen: 

o Kart over prioriterte beiteområder for sau  

o Kart over kalvingsland for rein  

o Kart over alle reinbeiteområdene 

  

Stemmegivning: 

Siv Mossleths forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Rovviltnemndas vedtak, del 1. 

Rovviltnemnda i Nordland vedtar å sende vedlagte forslag til forvaltningsplan for rovvilt i 

Nordland til Miljødirektoratet til uttalelse, jf. rovviltforskriften § 6 med følgende endringer: 

a) Vedtatt forord tas inn i planen. 

b) De generelle forvaltningsprinsippene og forvaltningsprinsippene for gaupe og jerv 

endres slik det framgår av vedlegg 4. 

c) Endring av forvaltningsprinsippene må følges opp med en justering av planens 

beskrivelse av geografisk differensiering og FKT-kapittelet slik at det gjenspeiler 

vedtatte forvaltningsprinsipper.  

d) Innledningen må revideres med hensyn til vedtatte forvaltningsprinsipper.  

o Områdets betydning som beite 

o Skadens omfang og utvikling 

o Potensialet for framtidige skader 

o Muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak 

e) Følgende kart skal innlemmes i planen: 

o Kart over prioriterte beiteområder for sau  

o Kart over kalvingsland for rein  

o Kart over alle reinbeiteområdene 
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Del 2. Forvaltning av bjørn 

Siv Mossleth fremmet følgende forslag: 

Konsekvensutredning for nye alternativer for bjørnesoner forvaltningsplan Nordland 
Bakgrunn 

En bærekraftig forvaltning er et overordnet hensyn ved forvaltningen av disse artene. 

Samtidig er det slik at rovvilt volder skade på næringsutøvelse, primært bufe- og 

tamreinnæring, samt på andre samfunnsinteresser. (…) Det følger av rovviltforskriftens 

formål i § 1 at forskriften skal sikre en bærekraftig forvaltning av de fire store rovviltartene. I 

tillegg fremgår det i formålsbestemmelsen følgende: 

«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.» 

  

Dette er i tråd med Stortingets uttalelser ved behandlingen av den siste rovviltmeldingen. 

Stortinget legger vekt på at det skal være mulig med levedyktige næringsvirksomheter i 

landbruket, herunder næringsdrift basert på utmarksbeiting både for bufe og tamrein.  

  

Dessuten skal det tas hensyn til bosetting og livskvalitet i områder med rovvilt. Hensynet til 

disse interessene medfører at forvaltningen ikke kan legges opp på en slik måte at hensynet til 

rovvilt alene tillegges vekt. En bærekraftig forvaltning innebærer at både hensyn til 

rovviltartene og andre samfunnsinteresser må avveies når det tas avgjørelser. Det er en del 

av handlingsrommet både i naturmangfoldloven og rovviltforskriften.  

«Det er lagt vekt på å unngå å etablere faste rovviltbestander i områder med mye sau og 

tamrein. (…) Jaktinteresser og forholdet til lokalsamfunn er også vektlagt.»  

  

Det vil trolig ta tid å oppnå bestandsmålet for bjørn i Nordland, men ulempene for 

beitenæringene vil oppstå raskt og øke i takt med økt bestand. Oppfyllelsen av en årlig 

bjørneyngling vil bety store endringer i forhold til dagens situasjon. 

  

Forslag til vedtak: 

Forvaltningsplanen med nye alternativer for bjørnesoner kan ikke tas stilling til uten at det 

foreligger en konsekvensutredning som belyser næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser, 

sett i sammenheng med bestandsmålene og konsekvenser av annet rovvilt, jerv, gaupe og ørn. 

Bjørnesonen i planen fra 2011 ligger fast inntil videre.  

  

I tillegg må det foreligge en vurdering av forslagene i forhold til statens folkerettslige 

forpliktelser overfor den samiske reindrifta. 

  

Følgende hensyn skal tillegges vekt i en konsekvensutredning:  

 Næringsutøvelse av enhver karakter  

 Andre samfunnsinteresser  

 Bosetting og livskvalitet  

 Jaktinteresser  

 Forholdet til lokalsamfunn  

 Redusere tap på husdyr  
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 Redusere konfliktgrunnlaget mellom mennesker og rovdyr  

 

Stemmegivning: 

Siv Mossleths forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Rovviltnemndas vedtak, del 2 

Forvaltningsplanen med nye alternativer for bjørnesoner kan ikke tas stilling til uten at det 

foreligger en konsekvensutredning som belyser næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser, 

sett i sammenheng med bestandsmålene og konsekvenser av annet rovvilt, jerv, gaupe og ørn. 

Bjørnesonen i planen fra 2011 ligger fast inntil videre.  

  

I tillegg må det foreligge en vurdering av forslagene i forhold til statens folkerettslige 

forpliktelser overfor den samiske reindrifta. 

  

Følgende hensyn skal tillegges vekt i en konsekvensutredning:  

 Næringsutøvelse av enhver karakter  

 Andre samfunnsinteresser  

 Bosetting og livskvalitet  

 Jaktinteresser  

 Forholdet til lokalsamfunn  

 Redusere tap på husdyr  

 Redusere konfliktgrunnlaget mellom mennesker og rovdyr  

 

 

Del 3. Forvaltning av jerv 

 

Bjørnar Skjæran fremmet følgende forslag: 

Forvaltningsområde for jerv skal være alternativ 2 (minste), med forvaltningsprinsipper som 

vedtatt under del 1 pluss Fylkesmannens forslag til prinsipper for byrdefordeling (siste del av 

pkt 2.3.1) og presisering av forvaltning i Balvatn RBD (pkt 2.3.5). 

 

Siv Mossleth fremmet følgende forslag: 

Forvaltningsområde for jerv skal være slik AU har foreslått.  

 

Stemmegivning: 

Siv Mossleths forslag til jervesone ble vedtatt med leders dobbeltstemme. 

 

Rovviltnemndas vedtak, del 3 

Forvaltningsområde for jerv skal være slik AU har foreslått.  

 

 

Etter nemndsmøtet er forvaltningsplanen oppdatert i samsvar med nemndas vedtak, og 

nemnda har godkjent denne oppdateringa (vedlegg 4 og 5).  
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Sak 4/2017 Evaluering av regional rovviltforvaltning og regionale bestandsmål samt 

forvaltning av kongeørn 

Innledning fra Fylkesmannen og nemndsleder.  

 

Forslag fra Arild Inga om tilleggspunkt i svar til KLD:   

Tapsforebyggende fellingstillatelser bør innarbeides i forvaltning av rovviltstammene. Dette 

for å være i forkant av situasjoner som man vet oppstår mellom rovdyr og beitedyr.  

 

Forslag fra Siv Mossleth om tilleggspunkt i svar til KLD:   

Rovviltnemnda ønsker ikke ulv i Nordland, og viser til at det ikke skal etableres ulv i områder 

med samisk tamreindrift. Hele Nordland, bortsette fra deler av Lofoten/ Vesterålen, har 

reinbeitedistrikter.  

 

Begge tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda vedtar å sende brev til Klima- og miljødepartementet med innspill til 

evaluering av regional rovviltforvaltning og regionale bestandsmål samt forvaltning av 

kongeørn.. 

 

 

Sak 5/2017 Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak  

  – foreløpige rammevilkår, føringer og satser for 2017 

 

Innledende orientering fra Fylkesmannen, herunder at notatet evt må tilpasses nytt vedtak om 

forvaltningsplan. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar foreløpige rammevilkår, føringer og satser for 

forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2017. 

 

Sak 6/2017 Møteplan for rovviltnemnda 2017 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar møteplan for nemnda i 2017:  

 

1. 26. januar  

2. 20. mars (kan evt. deles opp i to møter, ett tidligere og ett litt senere)  

 Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

 Fordeling av midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak (FKT) 

3. 31. mai  

 betinget kvote for skadefelling  

 lisensfelling på jerv 

 lisensfelling på bjørn 

4. 5. oktober  

 kvotejakt på gaupe  

5. 30. november  

 fordeling av ubrukte FKT-midler   
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Sak 7/2017 Rovbase – innsynsløsning 

Fylkesmannen orienterte:  

Muligheten til å eksportere fra innsynsløsningen ble ikke prioritert videreført i en større 

teknisk oppdatering for noen år siden. Det er planlagt ny funksjon for eksport av data, men det 

har ikke førsteprioritet.   

 

Forslag fra Siv Mossleth: 

Ulike aktører ser stor nytte av det innsynet som tidligere var mulig i rovbasen. Derfor ber 

nemnda om at arbeidet med løsninger for å oppnå innsyn som tidligere intensiveres.  

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Ulike aktører ser stor nytte av det innsynet som tidligere var mulig i rovbasen. Derfor ber 

nemnda om at arbeidet med løsninger for å oppnå innsyn som tidligere intensiveres.  

 

 

Sak 8/2017 Drøftinger/ orienteringer/ referatsaker 

a) Status lisensfelling og ekstraordinære uttak 

 Fylkesmannen orienterte og viste fram elektronisk kart: 

http://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71cb8649cc8541bf8

6e9da7f7b6633a4&=18,67&level=5. 

 

Årets kvote for lisensfelling av jerv er på 16 dyr, hvorav inntil 8 tisper. 

 

Per 26. januar er det felt 11 jerv: 

Dato Kommune Fellingsområde Kjønn 

14.09 Saltdal Indre Midtfylke Tispe 

09.10 Saltdal Indre Midtfylke Tispe 

22.10 Saltdal Indre Midtfylke Tispe 

27.10 Beiarn Ytre Midtfylke Hann 

13.11 Saltdal Indre Midtfylke Tispe 

15.11 Saltdal Indre Midtfylke Hann 

23.11 Saltdal Indre Midtfylke Hann 

08.12 Bodø Ytre Midtfylke Tispe 

05.01 Saltdal Indre Midtfylke Hann 

10.01 Vefsn Indre Sørfyke Hann 

14.01 Ballangen Nordfylket Hann 

 

 

Fylkesmannen har løpende tildelt fridyr og omfordelt kvote. Det er fortsatt tilgjengelig jakt i 

alle områder. Jakta varer til og med 15. februar. 

 

Det er ikke gjennomført noen ekstraordinære uttak av jerv så langt i vinter. 

 

  

http://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71cb8649cc8541bf86e9da7f7b6633a4&=18,67&level=5
http://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71cb8649cc8541bf86e9da7f7b6633a4&=18,67&level=5
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b) Fagrapporter og lignende 

Relevante fagrapporter, utredninger og lignende: 

 

Flagstad, Ø. m.fl. 2016. DNA-basert overvåking av den norske jervebestanden 2016. - NINA 

Rapport 1306.  

 

Tovmo, M. m.fl. 2016. Overvaking av kongeørn i Noreg 2016. 

 

c) Akuttsaker behandlet av Fylkesmannen 
Vedtakets dato Område Hva 

10.01.2017 Tjeldsund kommune Skadefelling gaupe 

17.01.2017 Hattfjelldal kommune Skadefelling gaupe 

 
 

d) Brev til nemnda 
Dato Fra Til Kopi Tema 

2016.12.21 

Rovviltnemnda i 

region 5 KLD 

Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. Nedlegging av verv 

2017.01.13 

Ken-Henry 

Solhaug 

Rovviltnemnda i 

Nordland  Om jerv i beiteområder i Meløy 

 

Enstemmig vedtak: 

Rovviltnemndas vedtak: 

Oppsatte drøftinger/orienteringer/referatsaker tas til orientering.  

 

 

Sak 8/2017 Eventuelt  

Ingen saker. 

 

 

Møtet varte fra kl 09:00-12:00. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  

 

Vedlegg:  

1. Orientering fra revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

2. Forslag fra Siv Mossleth til forord i forvaltningsplanen  

3. Forslag fra Bjørnar Skjæran og Hans-Ola Pedersen til forord i forvaltningsplanen  

4. Tilleggsprotokoll – e-postmøte i rovviltnemnda om oppdatering av orvaltningsplanen 

5. Revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland, behandlet av nemnda i sak 3/2017 

 

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  

http://hdl.handle.net/11250/2425862
http://hdl.handle.net/11250/2425862
http://hdl.handle.net/11250/2425793

