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Sekretariatets saksframlegg til møte 1/2016 i Rovviltnemnda for 
region 7 - Nordland  

Sak 1/2016 Konstituering av ny nemnd 
Klima- og miljødepartementet har oppnevnt faste medlemmer og varamedlemmer fra 
fylkestinget til rovviltnemnda i forvaltningsregion 7 (Nordland), se vedlegg 1. Det framgår av 
rovviltforskrifta § 5 med kommentarer at nemnda selv velger sin leder. Nemnda kan også 
velge nestleder dersom den finner det formålstjenlig. 
 

Fylkesmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. 

 
 
Sak 2/2016 Møteplan for nemnda i 2016  
Fylkesmannen anbefaler at nemnda fastsetter møteplan for de faste møtene i nemnda.  
 

Fylkesmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. 

 
Som utgangspunkt for drøftinger i nemnda har vi utarbeidet forslag til møtedatoer for de 
viktigste oppgavene til nemnda gjennom året: 
 

 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.-26. april - Nasjonalt oppstartsmøte for nye nemnder og dialogmøte med KLD og LMD 

 26. mai - møte 3/2016 i rovviltnemnda  
o betinget kvote for skadefelling  
o lisensfelling på jerv 
o lisensfelling på bjørn 

 20. 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 
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Ved behov kan det avtales ekstraordinære møter i løpet av året, for eksempel i forbindelse 
med revisjon av forvaltningsplanen. 
 
Sak 3/2016 Eventuelt    
Ingen eventueltsaker er mottatt ved utsendelse av saksframlegg. 
 
 
  
Med hilsen 
 
 
Roar Høgsæt (e.f.) Monica Iveland Andreassen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef landbruksdirektør 
  
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 

 
Vedlegg:  

1. Brev av 22.12.2015 fra Klima- og miljødepartementet: Oppnevning av medlemmer fra 
fylkestinget til rovviltnemnda i forvaltningsregion 7 etter kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2015 


