
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 

Nordland 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 

Rovviltnemnda i region 7 Ann-Hege Lervåg  Øyvind Skogstad 

c/o Fylkesmannen i Nordland 951 19 325  75 53 15 68 

Moloveien 10 ahl@sp.no   

8002 BODØ  

 

 

 

Referat fra møte 1/2016 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   4. februar 2016 

Sted:  Fylkesmannen i Nordland, Bodø 

Tid:   09:00-09:30 

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 

 

Forfall: 

May Valle     Nordland fylkeskommune 

Nina Oskal     Sametinget 

 

 

Fra sekretariatet: 

Roar Høgsæt    fylkesmiljøvernsjef, Fylkesmannen i Nordland  

Magne Totland   seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland 

Øyvind Skogstad    seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Mildrid Elvik Svoen   rådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

 

Andre: 

Erling Solvang   Naturvernforbundet i Nordland 

 

 

 

 

Roar Høgsæt ønsket velkommen og ledet møtet fram til konstituering av nemnda. 

 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2015/8032 433.52 19.02.2016 
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Det ble diskutert hvorvidt innspill knyttet til ekstraordinære uttak av jerv og kvotejakt på 

gaupe skulle behandles under sak 3/2016 Eventuelt. Fylkesmannen orienterte om at det var 

lagt opp til informasjon om disse temaene i internseminaret for nemnda rett etter 

nemndsmøtet. På dette internseminaret fikk nemnda en orientering om ekstraordinære uttak 

som virkemiddel i forvaltning av jerv, og om direktoratets planer inneværende vinter. 

Nemnda ønsket å påpeke at det er viktig at det blir gjennomført uttak for å ta ut resterende 

kvote og for å forvalte bestanden ned til bestandsmålet. Nemnda har i etterkant sendt brev til 

direktoratet om dette. 

 

Sak 1/2016 Konstituering av ny nemnd 

Forslag fra Bjørnar Skjæran om at Siv Mossleth velges som leder av nemnda. 

Bjørnar Skjæran sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Siv Mosslet ble dermed valgt som leder av 

rovviltnemnda for region 7 – Nordland. 

 

Siv Mossleth overtok møteledelsen. Nemnda drøftet hvorvidt de skulle velge nestleder.  

Forslag fra Arild Inga om at Nils-Johan Kappfjell velges som nestleder av nemnda.  

 

Arild Inga sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Nils-Johan Kappfjell ble dermed valgt som 

nestleder av rovviltnemnda for region 7 – Nordland. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland velger Siv Mossleth som leder av nemnda og Nils-Johan 

Kappfjell som nestleder av nemnda.  

 

 

Sak 2/2016 Møteplan for nemnda i 2016 

Nemnda gikk gjennom Fylkesmannens forslag til møtedatoer og vedtok dette med noen små 

justeringer.   

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland fastsetter følgende møteplan nemnda i 2016: 

 4. februar - møte 1/2016 i rovviltnemnda 

o konstituering av nemnda 

o møteplan for 2016 

 17. mars - møte 2/2016 i rovviltnemnda  

o fordeling av midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak (FKT) 

 25. mai - møte 3/2016 i rovviltnemnda  

o betinget kvote for skadefelling  

o lisensfelling på jerv 

o lisensfelling på bjørn 

 13. oktober - møte 4/2016 i rovviltnemnda  

o kvotejakt på gaupe  

 1. desember - møte 5/2016 i rovviltnemnda  

o fordeling av ubrukte FKT-midler   

o orientering om tap av sau og rein beitesesongen 2016 

 

Ved behov kan det avtales ekstraordinære møter i løpet av året, for eksempel i forbindelse 

med revisjon av forvaltningsplanen. 
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Rovviltnemnda drøftet invitasjon fra Klima- og miljødepartementet til nasjonalt oppstartsmøte 

for nye nemnder og dialogmøte med KLD og LMD 25.-26. april. Det er fylkesting i Nordland 

disse dagene og ikke mulig for representanter fra fylkestinget å delta på dette møtet. Nemnda 

ba Fylkesmannen om å forsøke å få dato flyttet, sekundært at det arrangeres et eget 

oppstartsmøte for nemnda i region 7. Nemnda foreslår datoene 28.-29. april. 

 

Videre drøftet nemnda invitasjon fra Nordland Bondelag om dialogmøte. Nemnda foreslår å 

avholde dette i etterkant av møte 2 den 17. mars. 

 

Sak 3/2016 Eventuelt    

Ingen saker. 

 

 

 

Møtet varte fra kl 09:00 til kl 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 

    


