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Tillegg til saksframlegg - FKT-restmidler - møte 4/2015 i 
Rovviltnemnda i Nordland

Sak 25/2015 FKT-midler – status og fordeling av ubrukte midler 
Fylkesmannen viser til vårt saksframlegg til møte 4/2015, datert 27.11.2015. Vi presenterer 
her en oppdatert oversikt over forbruk av FKT-midler, samt et par nye vurderinger om bruken 
av restmidler. 

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

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,-
 Tiltak i reindrifta – prosjekt med foring av rein på vinterbeiter, kr 150 000,-
 Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget – prosjekt med bruk av radiobjeller, kr 320 000,-
 Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget – evaluering av kadaverhundbruk, kr 150 000,-
 Andre tiltak – kompetansebygging jakt/felling, jervejaktprosjektet, kr 300 000,-

Tjenestekjøp, kap. 1420.21
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar at restmidlene kan benyttes til følgende tiltak:
 Forskningsprosjekt – Scandlynx i Indre Salten, kr 360 000,-
 Forskningsprosjekt – fôring av rein på vinterbeiter, kr 150 000,-
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Tabeller med oversikt over budsjett, forbruk, tilgjengelige restmidler og forslag til bruk av 
restmidler:

FKT, kap. 1420.73. Forbruk 
2015

Budsjett Forbruk Tilgjengelig 
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,- 320 000,-
- SUM sau 2 655 000,- 2 016 863,- 638 137,- 320 000,-

Tiltak i reindriftsnæringa
- Flytting til annet beite 900 000,- 871 727,- 350 000,-
- Intensiv gjeting 740 000,- 739 743,-
- Kalving i gjerde 0,-
- Fôring av rein i perioder med 

særlig store tap
430 000,- 434 781,- 150 000,-

- Bruk av tekniske tiltak 0,-
- Tidlig slakting 335 000,- 154 000,-
- Andre tiltak som faller inn 

under formålet
160 000,- 30 000,-

- Kadaverhundarbeid 0,-
- Radiobjeller 80 000,- 103 600,-
- SUM rein 2 645 000,- 2 333 851,- 311 149,- 500 000,-

Andre tiltak
- Kompetansebygging –

felling/jakt
370 000,- 508 045,- 300 000,-

- Utgifter ved 
skadefellingsforsøk

600 000,- 235 261,-

- Akuttmidler etc. 560 000,- 461 211,-
- Andre tiltak 0,- 150 000,-
- Konfliktdempende tiltak 170 000,- 172 960,-
- SUM andre tiltak 1 700 000,- 1 377 476,- 322 524,- 450 000,-

SUM FKT 7 000 000,- 1 271 810,- 1 270 000,-
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Tjenestekjøp, kap. 1420.21. Forbruk 2015 Forbruk Tilgjengelige 
restmidler

Forslag 
restmidler

Forskningsprosjekter
- NINA – Scandlynx – viltkamera i Salten 300 000,- 360 000,-
- Prosjekt med fôring av rein om vinteren 150 000,-

SUM forskningsprosjekter 300 000,-
Bestandsregistrering

- Dusører gaupeynglinger
- Dusører jerveynglinger
- Dusører bjørneskit

SUM bestandsregistrering 120 000,-
Arbeids-/referansegruppe 
forvaltningsplanrevisjon

70 000,-

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

Nærmere om de foreslåtte tiltakene 

Tiltak i reindrifta som skal gjennomføres i vinterhalvåret
I tillegg til at vi foreslår å sette av restmidler til transport av rein til vinterebeiter høsten 2015, 
som beskrevet i hoved-saksframlegget, foreslår vi følgende:

Fôring av rein om vinteren
Fylkesmannen har i høst fått spørsmål fra flere reineier om muligheten for å bruke restmidler 
til fôring av rein om vinteren. Styret i Nordland reindriftssamers fylkeslag har sendt oss et 
brev hvor de ønsker at det finnes alternativer for de som ikke flytter til mindre rovdyrutsatte 
vinterbeiter på kysten. De foreslår at det åpnes for å gi tilskudd til utfôring (fullfôring) av deler 
av flokken, eventuelt tilleggsfôring ute på vinterbeite. De mener at man med utfôring eller 
tilleggsfôring oppnår bedre kontroll på flokken og at det blir lettere å holde kontroll over 
mindre områder, noe som kan resultere i mindre tap til rovdyr og økt dokumentasjon av rein 
drept av fredet rovvilt. Fylkeslaget foreslår at det i år brukes restmidler til fôring på 
vinterhalvåret som en prøveordning.

Både fôring av rein i gjerde og tilleggsfôring på fri mark i kombinasjon med intensiv gjeting er 
tiltak som kan støttes med FKT-midler. Fôring av rein kan imidlertid være et krevende og 
komplekst tiltak ut fra flere forhold (jf. Bioforsk rapport Evaluering av forebyggende tiltak mot 
tap av rein til rovvilt): 

- Det er ressurskrevende (arbeidskrevende og kostbart fôr)
- Intens beiting og tråkk på fôringsplassene over tid kan ødelegge viktige områder for 

fremtidig beiting. Tråkkskader i vegetasjonsdekket og gjødseleffekt fra avføringen til 
reinen kan føre til at nye plante-arter blir etablert i området og verdien som 
vinterbeiter for reinen kan bli redusert. Eksempelvis kan forekomsten av reinlav bli 
redusert dersom gjødseleffekten fra reinavføringen fører til en kraftigere og mer 
næringskrevende vegetasjon.

- Oppformering av fordøyelsesparasitter og smitteproblemer er en stor utfordring ved 
tilleggsfôring av reinen på et begrenset område over tid. Tilvenning til tilleggsfôret er 
også vanskelig og krever en del kunnskap om både reinens biologi og forskjeller i 
reinens fordøyelsessystem gjennom de ulike årlige beitesesongene. 
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Fylkesmannen mener det er positivt at fylkeslaget engasjerer seg i prioriteringen av FKT-
midler, og at det foreslås nye tiltak for å forebygge tap til rovvilt. På grunn av de nevnte 
utfordringene med fôring av rein, og for å få best mulig erfaring og evaluering av et slikt 
prosjekt, mener vi at utprøving må skje i samarbeid med relevant fagkompetanse. Vi foreslår 
derfor at det åpnes for et begrenset prøveprosjekt i ett til to reinbeitedistrikt dersom det er 
noen reineiere som ønsker å prøve ut dette i samarbeid med relevant fagkompetanse. Det 
kan da brukes av FKT-midlene til å dekke utgiftene for reineier og av tjenestekjøpmidlene til 
å dekke kostnadene for fagkompetansen. Sekretariatet foreslår å sette av kr 150 000,- av 
restmidlene til budsjettposten Tiltak i reindrifta – fôring av rein om vinteren og kr 150 000,- fra 
posten Tjenestekjøp, og at Fylkesmannen fullmakt til å arbeide videre for å se om det er 
interesse for dette hos reindriftsnæringa.

Prosjekt med bruk av radbiobjeller i sauenæringa
Vi har fått flere henvendelser fra tilskuddsmottakere som muligheten for å bruke restmidler til 
blant annet innkjøp av radiobjeller. Hattfjelldal Sau og Geit og Saltdal Sausankelag har sendt 
inn skriftlig ønske om kjøp av radiobjeller, hvor Saltdal Sausankelag søker om midler til et 
prøveprosjekt for å avdekke tapsårsak på lam på utmarksbeite. 

I vår dialog med søkere og i vårt forslag til bruk av restmidler har vi lagt til grunn nemndas 
prinsipper for 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. 

I utgangspunktet mener vi at søknader om tiltak i sauenæringa bør henvises til ordinær 
søknadsrunde på nyåret. Vi foreslår derfor at det ikke settes av midler til de konkrete 
søknadene om radiobjeller som er kommet inn på slutten av året. Samtidig vurderer vi at det 
kan være fornuftig å benytte radiobjeller i tilknytning til tapsundersøkelsesprosjekter i 
samarbeid med beitenæringene, og at det kan være aktuelt å starte planlegging og innkjøp 
av radiobjeller allerede i år. For å få best mulig erfaring og evaluering av et slikt prosjekt, 
mener vi at prosjektet må skje i samarbeid med relevant fagkompetanse. 

Sekretariatet foreslår å sette av kr 320 000,- av restmidlene til radiobjeller i tilknytning til 
tapsundersøkelsesprosjekter og at Fylkesmannen arbeider videre for å få et slikt prosjekt 
igangsatt i 2016. Evt behov for ytterlige finansiering kan vurderes med friske midler i 2016.

Med hilsen

Roar Høgsæt (e.f.)
fylkesmiljøvernsjef Magne Totland (e.f.)

seksjonssjef

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.


