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Om Fylkesmannens forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt i 
Nordland 

Rovviltnemnda i Nordland har vedtatt å sende Fylkesmannens forslag til revidert 
forvaltningsplan for rovvilt på høring. Dette notatet gir en oversikt over plandokumentene 
som er på høring og gir relevant informasjon til høringspartene. 
 
Den enkleste måten å sette seg inn i planforslaget er å starte med «Presentasjon av 
Fylkesmannens planforslag», for deretter å gå i dybden i de ulike dokumentene.  
 
Plandokumentene 
Alle plandokumentene er samlet på en egen nettside: 
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-
Nordland1/Horing---forslag-til-revidert-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-Nordland.  
 
Fylkesmannens forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland består av følgende 
dokumenter:  

1. Presentasjon av Fylkesmannens planforslag. 
2. Fylkesmannens saksframlegg til forvaltningsplanforslaget 
3. Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan, med følgende vedlegg:  

Vedlegg A: Nasjonal politikk og rammevilkår  
Vedlegg B: Vurdering av konsekvenser av ny forvaltningsplan  
Vedlegg C: Statusbeskrivelse og utviklingstrekk – rovvilt i Nordland  
Vedlegg D: Statusbeskrivelse og utviklingstrekk – tamrein i Nordland   
Vedlegg E: Statusbeskrivelse og utviklingstrekk – sau i Nordland  
Vedlegg F: Kart over prioriterte rovviltsoner for hhv. jerv, gaupe og bjørn i Nordland 
 

Elektroniske kart 
Kart med forslag til soneringsgrenser er publisert i en egen innsynsløsning på nett. Der kan 
man også se noen relevante data over sau og tamrein i fylket. Kartløsningen finner dere 
HER. 
 
 

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-Nordland1/Horing---forslag-til-revidert-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-Nordland
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-Nordland1/Horing---forslag-til-revidert-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-Nordland
http://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ecd95422b215408cbfde86246ad813d9
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To alternative jervesoner 
Vi foreslår to ulike alternativer til jervesonering. Vi vurderer at begge disse alternativene har 
fordeler og ulemper både med hensyn til bestandsmåloppnåelse og hensyn til tapsomfang 
for beitenæringene.  
 
Vi vil presisere at vi har lagt vekt på å avgrense begge jerveområdene så mye som mulig av 
hensyn til beitenæringene. Vi mener at dersom man øsker å ta ut noen deler av 
jerveområdet, bør det derfor samtidig kompensere med å innlemme andre egnede arealer for 
jerv. Videre vil vi påpeke at muligheten for å gjennomføre en tydelig soneforvaltning betinger 
at man har avsatt tilstrekkelig med egnet jervehabitat til måloppnåelse. Blir jervesonen for 
liten, blir det vanskeligere å oppnå bestandsmålene innenfor sonen. 
 
Kart og forvaltningsprinsipper 
Forvaltningsplanen inneholder både kart med forslag til sonering, med tilhørende 
forvaltningsprinsipper. I høringa ønsker vi tilbakemelding på både kart og 
forvaltningsprinsipper, da disse må sees i sammenheng. 
 
Forebyggende tiltak mot rovviltskader 
Forslag til forvaltningsprinsipper for bruk av FKT-midler legger opp til at bruk av FKT-midler 
primært skal prioriteres til brukere innenfor forvaltningsområder for en eller flere rovdyrarter. 
Videre at tilskudd til større/tyngre driftstilpasninger og omstilling kun er aktuelt i områder 
prioritert til jerv og/eller bjørn.  
 
I høringa ønsker vi tilbakemeldinger på hvorvidt FKT-midler til større/tyngre driftstilpasninger 
kun bør prioriteres til søkere innenfor områder prioritert til jerv og/eller bjørn, eller om planen 
også skal åpne for at slike tiltak skal kunne gjennomføres i andre områder.    
 
Mer informasjon 
Dersom dere har spørsmål til høringa og Fylkesmannens forslag, ta kontakt med 
saksbehandlere hos Fylkesmannen: 

 Øyvind Skogstad, telefon 75 53 15 68, e-post oyvind.skogstad@fylkesmannen.no 

 Mildrid Elvik Svoen, telefon 75 53 16 43, e-post fmnomsv@fylkesmannen.no. 
 
 
 
 
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. 
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