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Saksframlegg - møte 4/2016 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland  

Sak 18/2016 Godkjenning av innkalling 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner innkalling til møte 4/2016 slik den foreligger. 

 
Sak 19/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2016  
Utkast til protokoll fra møte 3/2016 er publisert på nemndas nettside. Den er også lagt ved 
saken (vedlegg 1). 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/2016 slik den 
foreligger. 

 
Sak 20/2016 Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 
Se saksframlegg i eget vedlegg (vedlegg 2). 
 
Sak 21/2016 Kvote for jakt på gaupe i Nordland 2017 
 

Sekretariatets forslag til 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 2017 derfor ligger hos 
Miljødirektoratet. 
 
Rovviltnemnda i Nordland ber sekretariatet utarbeide forslag til anbefaling til Miljødirektoratet 
om at det åpnes for en begrenset kvotejakt på gaupe i Nordland i 2017. Slik forslag 
oversendes til nemnda senest innen 24. oktober, og behandles av nemnda ved e-
postveksling, evt. telefonmøte. 

 
Etter rovviltforskrifta §§ 7 og 11 kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe 
når bestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen. 
Nemndas myndighet skal for gaupe baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om 
ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, jf. forskrifta § 7 
første ledd. I tilfeller hvor nemnda ikke har denne myndigheten, er den lagt til 
Miljødirektoratet. 
 
Siste data for gaupe fra Nasjonalt overvåkingsprogram finnes i NINA Rapport 1280 Antall 
familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2016. Det framgår 
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av denne rapporten at det er beregnet i gjennomsnitt 5,3 familiegrupper av gaupe i Nordland 
de siste tre årene.   
 
Bestandsmålet for region 7 – Nordland er 10 årlige ynglinger av gaupe. Ut fra gjeldende 
regelverk og siste opplysninger om gaupe i Nordland vurderer Fylkesmannen at 
myndigheten til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe i Nordland ligger hos 
Miljødirektoratet.  
 
I gjeldende forvaltningsplan står det at når bestandsmålet ikke er oppnådd for gaupe i 
Nordland, ønsker Rovviltnemnda at det åpnes for en begrenset kvotejakt, hvor kvoten 
målstyres til områder med vesentlige dokumenterte tap av sau og rein til gaupe gjennom 
bruk av de fastsatte fellingsområdene. 
 
Fylkesmannen vurderer at Rovviltnemnda bør sende en anbefaling til Miljødirektoratet om en 
begrenset kvotejakt på gaupe, i samsvar med gjeldende forvaltningsplan. Det framgår av 
rovviltforliket av 17. juni 2011 at rovviltnemndenes syn skal tillegges betydelig vekt, også når 
nemndene ikke har beslutningsmyndighet i saken.  
 
I gjeldende forvaltningsplan står det at kvoten skal målstyres til områder med vesentlige 
dokumenterte tap av sau og rein til gaupe gjennom bruk av de fastsatte fellingsområdene. 
Erfaringer de siste årene viser at de etablerte fellingsområdene fungerer dårlig for å målstyre 
uttak til områder med størst tap til gaupe. Særlig når kvota er begrenset vil slike store 
fellingsområder gi dårlig målstyring. I forbindelse med revisjon av ny forvaltningsplan vil også 
fellingsområdene bli revidert. I påvente av at dette arbeidet ferdigstilles, foreslår vi at det for 
vinterens kvotejakt utarbeides midlertidige nye fellingsområder som gjør det mulig å målstyre 
en begrenset kvote til områder med størst tap.  
 
Klima- og miljødepartementet har fastsatt instruks om tidsfrister knyttet til felling av rovvilt, 
hvor det blant annet framgår at vedtak om kvotejakt og lisensfelling skal fastsettes senest 3 
måneder før jakt- eller fellingsstart. Det innebærer at kvote for jakt på gaupe må fastsettes 
senest 1. november. Evt. anbefaling fra nemnda må da nødvendigvis oversendes til 
Miljødirektoratet før dette.  
 
Sak 22/2016 Drøftinger/ orienteringer/ referatsaker 
a) Status rovdyrtap, erstatningsoppgjør og lisensfelling 

Orientering legges fram i møte, v/ FMNO. 
 
b) Mattilsynets rolle i rovviltforvaltninga 

Orientering legges fram i møte, v/ Mattilsynet 
 

c) Dialogmøte mellom rovviltnemndene og KLD og LMD 31. oktober 
Som tidligere varslet avholdes det møte mellom rovviltnemndene og klima- og 
miljøminister Vidar Helgesen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale på 
Gardermoen 31. oktober 2016. Alle faste medlemmer og en representant fra nemndenes 
sekretariat er invitert. 
 

d) Høring av forslag til ny forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når 
tamrein blir drept eller skadet av rovvilt  
Orientering legges fram i møte, v/ FMNO. Se informasjon på Miljødirektoratets nettsider.  
  

http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-forskrift-om-erstatning-for-tap-og-folgekostnader-nar-tamrein-blir-drept-eller-skadet-av-rovvilt-20159635/
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f) Fagrapporter og lignende 
Relevante fagrapporter, utredninger og lignende: 
1. Aarnes et al. 2016. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver 

samlet inn i Norge i 2015. NIBIO RAPPORT / VOL.: 2, NR.: 56, 2016. 
2. Brøseth, H.et al. 2016. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling 

for gaupe i Norge i 2016. - NINA Rapport 1280.  
3. Tovmo, M.et al. 2016. Bestandsovervåking av gaupe i 2016. Inventering av lodjur 

2016. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur 
i Skandinavien. Nr 2 2016.  

 
g) Akuttsaker behandlet av Fylkesmannen 
Vedtaks-dato Område Hva 
03.06.2016 Byrkije RBD Intensiv gjeting 

03.06.2016 Leirfjord kommune Ekstraordinært tilsyn 

10.06.-25.07.2016 Saltdal kommune (flere vedtak) Skadefelling jerv og gaupe 

15.06.2016 Ballangen kommune Ekstraordinært tilsyn 

17.06.2016 Grane kommune Skadefelling bjørn  

30.07.2016 Vefsn kommune Skadefelling bjørn 

03.08.2016 Saltdal kommune Tidlig sanking av sau - Avslag 

08.08.2016 Grane kommune Skadefelling bjørn 

15.08.2016 Saltdal kommune Tidlig sanking av sau 

16.08.2016 Saltdal kommune Tidlig sanking av sau  

16.-18.08.2016 Ballangen kommune (flere vedtak) Tidlig sanking av sau 

25.08.2016 Narvik kommune  Tidlig sanking av sau 

26.08.2016 Sørfold kommune Ekstraordinært tilsyn 

26.08.2016 Saltdal kommune Tidlig sanking av sau - Avslag 

12.09.2016 Saltdal kommune Skadefelling gaupe 

 
h) Brev til nemnda 
Dato Fra Til Kopi Tema 

2016.05.04 NBS KLD m.fl.  
Om rutiner ved 
kadaverdokumentasjon 

2016.05.18 Mdir 
Rovviltnemnda i 
Nordland  

Vedtak om ekstraordinære uttak av 
jerv 

2016.05.19 
Naturvernforb. 
Nordland Mdir 

Rovviltnemnda i 
Nordland Spørsmål om bjørn i Nordland 

2016.05.26 Mdir 
Rovviltnemnda i 
Nordland  

Vedtak om ekstraordinære uttak av 
jerv 

2016.05.31 KLD 
Rovviltnemnda i 
Nordland  Svar på møteinvitasjon 

2016.05.31 Mdir 
Fylkesmannen i 
Nordland m.fl. 

Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Kvote for betinga skadefelling av 
gaupe og bjørn 2016/2017 

2016.06.20 KLD 
Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl.  Forskriftsendringer om ulv 

2016.06.20 KLD 
Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl.  

Tidlig sanking av sau som 
forebyggende tiltak 

2016.06.30 
Rovviltnemnda i 
reg.6 

Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl.  

Melding om oppstart med revisjon 
av forvaltningsplan i region 6 

2016.07.20 KLD og LMD 
Rovviltnemnda i 
Nordland  

En tydeligere soneforvaltning i 
Nordland 

2016.08.04 
Beitelag i 
Valnesfjorden 

Fylkesmannen i 
Nordland   Bekymringsmelding om rovvilt 

2016.08.05 Mdir 
Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl.  Kvote for lisensfelling av bjørn 2016 

2016.08.12 Mdir 
Fylkesmannen i 
Nordland m.fl. 

Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Utvidelse av kvote for betinga 
skadefelling av bjørn 2016 

http://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/NIBIORapport%2056_Aarnes%20et%20al%202016.pdf?ver=2016-04-22-004610-033
http://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/NIBIORapport%2056_Aarnes%20et%20al%202016.pdf?ver=2016-04-22-004610-033
http://hdl.handle.net/11250/2396090
http://hdl.handle.net/11250/2396090
http://hdl.handle.net/11250/2409991
http://hdl.handle.net/11250/2409991
http://hdl.handle.net/11250/2409991
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2016.10.06 KLD  
Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Avgjørelse av klage på vedtak om 
lisensfelling på bjørn 2016 

2016.10.10 NFK  
Fylkesmannen i 
Nordland m.fl. 

Uttalelse  om bestandsmål for 
rovvilt i Nordland 

 
Sak 23/2016 Eventuelt    
Ingen eventueltsaker er mottatt ved utsendelse av saksframlegg. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Roar Høgsæt (e.f.) Monica Iveland Andreassen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef Landbruks- og reindriftsdirektør 
  

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

1. Protokoll fra møte 3/2016 
2. Sekretariatets saksframlegg til sak 20/2016 Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i 

Nordland, med egne vedlegg 
3. Akuttsaker behandlet av Fylkesmannen 
4. Brev til nemnda 

 
 
 
 


