
 

 

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  

 

 

 

Utkast til referat fra møte 4/2015 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   1. desember 2015 

Sted:  Fylkesmannen i Nordland, Bodø 

Tid:   13:00 – 16:00 

Sekretariat: Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø  

 

Med på møtet: 

Fra nemnda:  

Anne Wiik     Nordland fylkeskommune 

Dagfinn Olsen    Nordland fylkeskommune  

Nils-Johan Kappfjell   Sametinget 

Nina Oskal    Sametinget 

Tom Vidar Karlsen (vara)  Nordland fylkeskommune 

 

Forfall: 

Ann-Hege Lervåg    Nordland fylkeskommune 

Trond Andreassen    Nordland fylkeskommune 

 

 

Fra sekretariatet: 

Roar Høgsæt    fylkesmiljøvernsjef, Fylkesmannen i Nordland  

Magne Totland   seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland 

Ing-Lill Pavall    seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland 

Øyvind Skogstad    seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Mildrid Elvik Svoen   rådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

 

Observatører: 

Berit Gjerstad    Mattilsynet – Region Nord 

Vegar Pedersen   Statens naturoppsyn Nordland 

 

Andre: 

Ann Guro Hansen   Nordland Sau og Geit 

Anne Olsen     Saltdal Østre Sankelag 

Geir Jostein Sandmo   Nordland Bondelag 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2015/845 433.52 08.12.2015 
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Ingvar Ramsvik    Nordland Sau og Geit 

Marianne Hoff     Saltdal kommune 

Marit Gystøl    Miljødirektoratet 

Per Arne Knædal    Saltdal Sausankelag 

 

Dagfinn Olsen ønsket velkommen og ledet møtet. 

 

Åpen post 

Innlegg fra Ann Guro Hansen i Nordland Sau & Geit med ønske om at innkalling, saksliste og 

saksframlegg gjøres ferdig og publiseres tidligere.   

 

 

Sak 23/2015 Godkjenning av saksliste 

 

Rovviltnemndas 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 

 

Rovviltnemndas 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 

Øyvind Skogstad orienterte om status for restmidler og forslag til fordeling av disse. I og med 

at Fylkesmannen hadde jobbet med et par tillegg til saksframlegget helt fram til møtet ble det 

levert ut et tillegg til saksframlegget, med oppdatert oversikt over forbruk av FKT-midler og 

et par nye vurderinger om bruken av restmidler. Dette tillegget er publisert på nemndas 

nettside, under saken «Møtedokumenter». 

 

Rovviltnemnda drøftet sekretariatets forslag til bruk av restmidler. Nemnda vedtok 

sekretariatets forslag.  

 

I drøftingen kom det innspill fra tilhørere som representerte sauenæringa. Disse var kritisk til 

bruk av FKT-midler til et Leve-med-rovdyr-prosjekt i regi av Nordland Nasjonalparksenter, 

hvor det ble anført påstander om at formidlingen i prosjektet var unyansert og feil i forhold til 

konflikten mellom rovdyr og beitedyr. Nemnda tok dette til orientering og uttalte at de ønsker 

å undersøke dette forholdet nærmere. De oppfordret til at kritikken konkretiseres slik at den 

kan gi et bedre grunnlag for nærmere undersøkelser.  
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Rovviltnemndas 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,- 

 

 

Sak 26/2015 Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

Rovviltnemnda ba i møte 2/2015 den 20. mai om at Fylkesmannen arbeidet for å etablere en 

arbeidsgruppe med medlemmer fra beitenæringene, naturvernorganisasjoner og 

jegerorganisasjoner, samt sekretariat fra Fylkesmannen. Denne arbeidsgruppa har hatt tre 

møter så langt. De to første møtene handlet primært om hvilke prinsipper og hovedretninger 

det videre revisjonsarbeidet skal bygge på. På det tredje møtet presenterte Fylkesmannen en 

kartskisse med mulige forvaltningsprinsipper som utgangspunkt for konkrete diskusjoner om 

sonering mellom rovvilt og beitedyr. Fylkesmannens arbeid ble diskutert av arbeidsgruppa. 

Representantene fra beitenæringene var skeptiske til disse soneringsprinsippene, og ga 

tilbakemelding om at de ikke kunne ta stilling til arbeidet før de har drøftet dette i egne 

organisasjoner. Arbeidsgruppa har i alle møtene påpekt behovet for at 

forvaltningsplanarbeidet bygger på god faglig kunnskap. Arbeidsgruppa foreslår at det 

gjennomføres en fagdag, for eksempel for nemnda og arbeidsgruppa, hvor relevante 

fagmiljøer inviteres til å svare på aktuelle problemstillinger.  

 

Øyvind Skogstad orienterte om Fylkesmannens arbeid med mulige soneringsprinsipper så 

langt. Fylkesmannens skisser er fortsatt arbeidsdokumenter, men ut fra gjeldende 

rammevilkår og føringer mener Fylkesmannen at et videre arbeid med sonering bør ta 

utgangspunkt i prinsippene som er skissert i vedlagte presentasjon.  

 

Det vil ikke være mulig å rekke en sluttbehandling med sittende nemnd slik nemnda i 

utgangspunktet ønsket. Nemnda er positiv til at det arrangeres en fagdag knyttet til 

revisjonsarbeidet, noe som for eksempel kan skje så snart ny nemnd er på plass.  

 

Med bakgrunn i de klare føringene om en tydeligere sonering mellom områder for beitedyr og 

rovdyr, bl.a. i brev av 12.11.2015 fra statsråden i KLD, mener nemnda at det er riktig å 

fortsette revisjonsarbeidet med utgangspunkt i Fylkesmannens arbeidsskisser. Nemnda mener 

det er viktig at relevante organisasjoner fortsatt er aktivt med i arbeidet gjennom den 

partssammensatte arbeidsgruppa. Nemnda ønsker også å invitere seg inn i styremøter til 

beitenæringenes faglag/organisasjoner fylkesnivå for å drøfte mulige forvaltningsprinsipper.  
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Sak 27/2015 Jerv i region 7 

Orientering fra Miljødirektoratet v/ Marit Gystøl. Se vedlagt presentasjon. 

 

Sak 28/2015 Saker til drøfting/ orientering 

a) Orientering om prosess med tapsforebyggende tiltak på østsida i Saltdal 
Roar Høgsæt orienterte om prosessen etter møtet på Rognan 18. august. Som planlagt har 

Fylkesmannen tatt kontakt med de enkelte brukerne for å få avklart hvorvidt det er aktuelt gå i 

dialog om tilpassing eller omstilling. Fylkesmannen har snakket med 12 av 13 brukere. Av 

disse ønsker to brukere videre dialog om mulig omstilling til annen landbruksnæring. Videre 

ønsker to brukere videre dialog om mulige tilpasningstiltak i sauedrifta for å forebygge 

framtidige tap til rovvilt.  

 

I og med at få brukere ønsker videre dialog om omstilling eller driftstilpasninger har 

Fylkesmannen i samråd med Miljødirektoratet vurdert hvorvidt det er aktuelt å gå videre med 

disse, eller avslutte prosessen på grunn av få interesserte brukere. Ut fra departementets 

oppdrag og at dette er frivillige ordninger, har Fylkesmannen og Miljødirektoratet besluttet at 

det er riktig å fortsette arbeidet med de brukerne som ønsker dette.  

 

For de brukerne som vurderer omstilling vil det bli stilt til rådighet midler for å utrede 

muligheten for omstilling til annen landbruksnæring på bruket. Dersom dette er aktuelt vil det 

bli gitt midler til omstilling. Videre dialog med de to brukerne som vurderer tilpasningstiltak i 

sauedrifta for å forebygge framtidige tap til rovvilt vil skje på nyåret. 

 

I den videre prosess vil det være naturlig at Saltdal kommune medvirker. 

 

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

Øyvind Skogstad orienterte kort. Møtet var en del av departementenes dialog med alle 

nemndene i landet. De har to slike møter årlig. Fra Nordland meldte dessverre nemndas 

representanter forfall. Fra sekretariatet deltok Øyvind Skogstad. 

 

Statsrådene har stort fokus på nemndenes arbeid med forvaltningsplanene, og understrekte 

viktigheten av tydelig soneforvaltning og at alle nemndene hadde potensiale til å gjøre 

dette enda bedre. Særlig ble det påpekt at forvaltningsplanen i Nordland har et 

forbedringspotensial.  

 

c) Status rovdyrtap, erstatningsoppgjør og lisensfelling 

Øyvind Skogstad orienterte. Se vedlagte presentasjon. 

 

d) Brev til nemnda 

 

Følgende brev ble tatt til orientering fra Rovviltnemnda:  
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 
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Sak 29/2015 Eventuelt    

 

Ingen saker. 

 

 

 

 

Møtet varte fra kl 13:00 til kl 16:00. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  

 

Vedlegg:  

Presentasjon fra Fylkesmannen i Nordland til sak 26. 

Presentasjon fra Miljødirektoratet til sak 27. 

Presentasjon fra Fylkesmannen i Nordland til sak 28c). 

 

 

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 

 

  

  

    

  

  

   


