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Sekretariatets saksframlegg til møte 4/2015 i Rovviltnemnda for 
region 7 - Nordland  

Sak 23/2015 Godkjenning av saksliste 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 4/2015 slik den foreligger. 

 
Sak 24/2015 Godkjenning av referat fra møte 3/2015  
Utkast til referat fra møte 3/2015 er publisert på nemndas nettside. Det er også lagt ved 
saken (vedlegg 1). 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 3/2015 slik det foreligger. 

 
 
Sak 25/2015 FKT-midler – status og fordeling av ubrukte midler  
I møte 1/2015 fordelte Rovviltnemnda i Nordland kr 7 000 000,- til forebyggende tiltak mot 
rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2015. Videre fordelte nemnda kr 500 000,- til 
tjenestekjøp. Rapporteringsfrist for tiltak i 2015 var 1. november. Enkelte som er tildelt 
tilskudd har bare brukt deler av midlene. I noen tilfeller har tiltak ikke blitt gjennomført i det 
hele tatt.  
 
Nemnda satte i møte 3/2015 av kr 150 000,- av restmidler til Prosjekt Utmark til iverksetting 
av utprøvingsprosjekt for nye virkemidler i lisensfellinga på jerv. Sekretariatet foreslår her 
bruk av de øvrige restmidlene.  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, kap. 1420.73 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar at restmidlene kan benyttes til følgende tiltak: 

 Tiltak i reindrifta – transport av rein til mindre rovdyrutsatte vinterbeiter, kr 300 000,- 

 Andre tiltak – kompetansebygging jakt/felling, jervejaktprosjektet, kr 450 000,- 

 Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget, evaluering av kadaverhundekvipasjer, kr 150 000,- 
 
 
 
Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, kap. 1420.73 
Det vil komme noen mindre justeringer på grunn av at enkelte har fått utsatt 
rapporteringsfrist. For disse tiltakene er kostnadene stipulert. 
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Etter innspill fra styret i Nordland reindriftssamers fylkeslag arbeider vi med et saksframlegg 
om fôring av rein om vinteren, som omfatter både tilskuddsmidler og tjenestekjøpmidler. 
Dette blir lagt fram i møtet. 
 

FKT, kap. 1420.73. Forbruk 
2015 

Budsjett Forbruk Tilgjengelige 
restmidler 

Forslag 
restmidler 

Tiltak i sauenæringa     

- Tidlig sanking 390 000,- 218 844,-   

- Forsinket slipp på beite 0,-    

- Flytting til annet beite 0,-    

- Gjeting/utvida tilsyn 1 450 000,- 1 227 732,-   

- Gjeterhunder/vokterhunder 80 000,- 0,-   

- Elektronisk gjerde til 
rovviltsikring 

0,-    

- Beiting på inngjerdet areal 0,-    

- Beredskapsareal 0,-    

- Bruk av tekniske tiltak 0,-    

- Andre tiltak som faller inn 
under formålet 

100 000,- 0,-   

- Kadaverhundarbeid  155 000,- 119 012   

- Radiobjeller/E-bjeller  480 000,- 451 275,-   

- SUM sau 2 655 000,- 2 016 863,- 638 137,- 0,- 

Tiltak i reindriftsnæringa     

- Flytting til annet beite 900 000,- 871 727,-  350 000,- 

- Intensiv gjeting 740 000,- 739 743,-   

- Kalving i gjerde 0,-    

- Foring av rein i perioder med 
særlig store tap 

430 000,- 434 781,-   

- Bruk av tekniske tiltak 0,-    

- Tidlig slakting 335 000,- 205 400,-   

- Andre tiltak som faller inn 
under formålet 

160 000,- 0,-   

- Kadaverhundarbeid 0,-    

- Radiobjeller 80 000,- 103 600,-   

- SUM rein 2 645 000,- 2 355 251,- 289 749,- 350 000,- 

Andre tiltak     

- Kompetansebygging – 
felling/jakt 

370 000,- 508 045,-  400 000,- 

- Utgifter ved 
skadefellingsforsøk 

600 000,- 360 000,-   

- Akuttmidler etc. 560 000,- 526 034,-   

- Andre tiltak 0,-   150 000,- 

- Konfliktdempende tiltak 170 000,- 170 000,-   

- SUM andre tiltak 1 700 000,- 1 564 079,- 135 921,- 550 000,- 

SUM FKT 7 000 000,-  1 063 807,- 900 000,- 
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I møte 2/2014 i rovviltnemnda ble det drøftet rutiner ved fordeling av eventuelle restmidler på 
slutten av året. Nemnda fattet ikke noe formelt vedtak, men konkluderte med følgende 
opplegg: 
 
Følgende prinsipper skal gjelde ved fordeling av eventuelle restmidler på slutten av året: 

I. Restmidler kan benyttes til finansiering av flerårige prosjekter av større omfang.  
II. Restmidlene kan benyttes til tiltak som initieres av Rovviltnemnda eller Fylkesmannen  

III. Dersom mengden restmidler gir rom for det, kan disse benyttes til tiltak i reindrifta 
som skal gjennomføres i vinterhalvåret. I slike tilfeller bør Fylkesmannen informere 
alle reinbeitedistrikt om muligheten til å søke om midler innen en fastsatt frist.  

 
Vi får flere henvendelser fra tilskuddsmottakere som spør om bruk av ubrukte midler til ulike 
formål. Mindre beløp som er knyttet til igangsatte tiltak og hvor vi har tilgjengelige budsjetter 
etter nemndas vedtak i mars, har vi vurdert løpende. For andre tiltak har vi vist til at 
restmidlene blir fordelt i en felles vurdering på slutten av året, i samsvar med nemndas 
prinsipper for bruk av restmidler.  
 
Sekretariatet har vurdert mulig bruk av tilgjengelige restmidler i samsvar med prinsippene 
som nemnda har vedtatt. Evt. ufordelte restmidler tilbakeføres til Miljødirektoratet ved slutten 
av året. 
 
a) Finansiering av flerårige prosjekter av større omfang 

Kompetansebygging jakt/felling 
Det igangsatte utprøvingsprosjektet for nye virkemidler i lisensfellinga på jerv har i 
utgangspunktet en varighet på 3 år, fram til 2018. Prosjekt Utmark sitt jerveprosjekt er 
deltaker i denne utprøvingen. Ut fra dette vurderer vi at det er riktig å videreføre 
jerveprosjektet. Vi foreslår å sette av 400 000,- av restmidlene til dette. Evt behov for 
ytterlige finansiering kan vurderes med friske midler i 2016.   
 

b) Tiltak som initieres av Rovviltnemnda eller Fylkesmannen 
NIBIO (tidligere Bioforsk) sendte i vinter inn søknad om kartlegging av effektiviteten i 
kadaversøk med hund. Denne søknaden ble ikke prioritert ved fordeling av FKT-midlene i 
mars. Vi vurderer imidlertid at det er aktuelt å bruke restmidler for å finansiere et slikt 
prosjekt sommeren 2016.  
 
Målene med prosjektet er: 

 Dokumentere kadaverfunn ved å gjennomføre intensivt og systematisk søk i utpekte 
beiteområder med godkjente kadaverhundekvipasjer.  

 Innhente data over effektiviteten i kadaversøket, bl.a. antall kilometer og timer 
kadaversøk per ekvipasje og totalt, antall kadaverfunn per km og sett i forhold til totalt 
tap på beite, antall kadaver med dokumentert tapsårsak og kost/nytteeffekt.  

 Utarbeide en veileder for gjennomføring av et effektivt kadaversøk.   
 
Vi har drøftet dette prosjektet med flere andre fylkesmenn og ser at det kan være nyttig 
med bedre kunnskap om effekten av kadaverhundekvipasjer, og hvordan dette evt kan 
gjøres bedre. Prosjektet vil være et spleiselag mellom flere fylkesmenn/nemnder. Vi 
foreslår å delfinansiere dette med kr 150 000,-. 
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c) Tiltak i reindrifta som skal gjennomføres i vinterhalvåret 
Det er i år rom for å benytte restmidler til vinter-tiltak i reindrifta, jf. nemndas prinsipper 
om bruk av restmidler.  
 
Tiltak i reindrifta - transport av rein til mindre rovdyrutsatte vinterbeiter 
Flere reinbeitedistrikt har de siste årene fått tilskudd til transport av rein til mindre 
rovdyrutsatte vinterbeiter. Det gis da tilskudd på inntil 70 % av direkte transportkostnader. 
Sekretariatet har fått forespørsler fra flere reineiere om bruk av restmidler til transport av 
rein til vinterbeiter på kysten høsten 2015. Bevilgninger av restmidler må sees i 
sammenheng med den totale bevilgning til samme tiltak i vintersesongen.  F.eks vil 
tildeling av restmidler i desember 2015 redusere behovet i søknadsrunden i januar 2016. 
Ved å bruke restmidler til dette, slipper siiaandelene å forskuttere kostnadene i lang tid, 
da tilskudd over ordinær tildeling tidligst kan utbetales i april 2016.  

 
Sekretariatet har i forkant av nemndsmøtet hatt dialog med nemnda om en slik ekstra 
søknadsrunde for reindrifta, det er sendt ut informasjon til alle reinbeitedistrikt og 
siidaandeler om denne muligheten, med søknadsfrist 26. november. Sekretariatet 
foreslår å sette av kr 350 000,- til budsjettposten Tiltak i reindrifta - transport av rein til 
mindre rovdyrutsatte vinterbeiter. 
 

Tjenestekjøp, kap. 1420.21 
Det vil komme noen mindre justeringer på grunn av at enkelte har fått utsatt 
rapporteringsfrist. For disse tiltakene er kostnadene stipulert. 
 
 

Tjenestekjøp, kap. 1420.21. Forbruk 2015 Forbruk Tilgjengelige 
restmidler 

Forslag 
restmidler 

Forskningsprosjekter    

- NINA – Scandlynx – viltkamera i Salten 300 000,-  350 000,- 

SUM forskningsprosjekter 300 000,-   

Bestandsregistrering    

- Dusører gaupeynglinger    

- Dusører jerveynglinger    

- Dusører bjørneskit    

- Hasteanalyser bjørneskit    

SUM bestandsregistrering 120 000,-   

Arbeids-/referansegruppe 
forvaltningsplanrevisjon 

70 000,-   

SUM Tjenestekjøp  490 000,- 510 000,- 350 000,- 

 
Scandlynx-prosjektet i Indre Salten omfatter både GPS-merking av gaupe med 
predasjonsstudier på de merkede gaupene og registrering av gaupe med viltkamera. Kr 
300 000,- ble satt av til dette av posten Tjenestekjøp i år, samt at vi brukte kr 300 000,- av 
restmidler fra 2014 til prosjektet. Vi foreslår å sette av restmidler til videreføring av både 
viltkameraprosjekt og predasjonsstudier, til sammen inntil kr 350 000,-. Evt behov for ytterlige 
finansiering kan vurderes med friske midler i 2016.   
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Sak 26/2015 Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland  
Sekretariatet presenterer status i arbeidet så langt det er kommet. Det legges opp til at saken 
drøftes av nemnda.  
 
Sak 27/2015 Jerv i region 7 
Orientering fra Miljødirektoratet 
 
Sak 28/2015 Saker til drøfting/ orientering 
a) Orientering om prosess med tapsforebyggende tiltak på østsida i Saltdal 

Orientering legges fram i møte. 
 

b) Orientering/oppfølging av møte med LMD og KLD 16. november 
Orientering legges fram i møte. 

 
c) Status rovdyrtap, erstatningsoppgjør og lisensfelling 

Orientering legges fram i møte. 
 

d) Brev til nemnda 
Følgende brev til Rovviltnemnda er fortløpende lagt ut i Sharepoint, under mappen «Brev 
til nemnda»:  
 

Dato Fra Til Kopi Tema 

2015-10-16 Rovviltnemnda i 
Oppland 

Energi- og 
miljøkomiteen 

Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Om rovdyrforvaltning 

2015-10-23 Norsk Sau og Geit KLD m.fl.  Om rovviltforvaltning   

2015-11-04 Vefsn bondelag FM Nordland   Uttalelse om 
rovviltforvaltning 

2015-11-12 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Kvote for jakt på gaupe i 
Nordland 2016 

2015-11-12 KLD Rovviltnemnda i 
Nordland  

 Om praktisering av 
rovviltforliket 

 
 
Sak 29/2015 Eventuelt    
Ingen eventueltsaker er mottatt ved utsendelse av saksframlegg. 
 
 
  
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.) Magne Totland (e.f.) 
fung. fylkesmiljøvernsjef fung. landbruksdirektør 
  
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 

 
Vedlegg: Referat fra møte 3/2015 


