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Oppstart med revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland -
oppsummering av mottatte innspill

I møte 1/2015 besluttet nemnda å ta sikte på at sittende nemnd skal vedta en revidert plan 
før ny nemnd konstitueres, trolig på nyåret 2016. For å starte dette arbeidet ønsket nemnda 
å be om innspill til revisjonen og erfaringer med gjeldende plan. Nemnda ba sekretariatet 
utarbeide en slik henvendelse til relevante organisasjoner og kommuner. Med bakgrunn i 
dette utarbeidet Fylkesmannen et notat som ble publisert på nett og sendt til relevante 
organisasjoner og kommunene, med invitasjon til å komme med innspill.

Her er en oppsummering av hovedpunktene i mottatte innspill. Innspillene i fulltekst er 
vedlagt.

Nordland Bondelag, 27.04.2015

 Bestandsmålene er for høye – dette må drøftes i revisjonsarbeidet

 Planen må ta utgangspunkt i at ynglinger kun skal forekomme i rovviltområder

 Forslag om randsoner rundt beiteområdene, hvor det ikke skal være ynglinger

 Forslag til hovedretning for soneringsprinsipp: Mål om å produsere mat til folket og ikke 
til rovdyd. Rovdyrbestanden må tilpasses beitenæringa og forvaltninga må lære seg å 
«leve med beitedyr».

 Av de øvrige alternativene ser Bondelaget på alt. 1 (finmasket sonering) og 2 (tydeligere 
og større soner) (med randssone) som de med minst ulemper.

 Bondelaget ønsker å delta med inntil 3 personer i 
styringsgrupper/faggrupper/arbeidsgrupper i det videre planarbeidet.
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Nordland Sau og Geit, 29.04.2015

 Tidsaspektet virker noe kort, det er vikrig å bruke tid nok til å bli enige

 Planen må være forankret i beitenæringene – viktig med medvirkning fra 
organisasjonene

 Dagens plan bør evalueres før revidering

 LARA bør bidra med en konsekvensanalyse i prioriterte beiteområder

 Det må være fokus på for høte tapstall og iverksetting av tiltak som fungerer

 Bestandsmåltallene må reduseres 

 Soneringen må være stabil/langsiktig og forutsigbar

 Enig i at dagens plan framstår fragmentert – beitenæringa er avhengig av en mer tydelig 
sonering, men skepsis på om det vil fungere

 Viktig med felles forståelse av ulike definisjoner

Beitenæringa i Vefsn (Vefsn Sau og Geit og Jillen Njaarke RBD), 30.04.2015

 Yngleområde for jerv Lomsdal-Visten nasjonalpark må fjernes.

 Det bør opprettes buffersoner mellom prioriterte beiteområder/kalvingsområder og 
prioriterte yngleområder 

 Yngleområde for gaupe i Rossvollfjellet må fjernes og det bør opprettes buffersoner 
mellom beiteområder og yngleområder rundt Mosjøen

 Tettheten av både gaupe og jerv er for høy i Vefsn kommune

 Bestandsmålene for Nordland er for høye sett i forhold til tapstallene – dette må drøftes 
i revisjonsarbeidet

 Bestandsregistreringen må bli bedre - beitenæringene mener at bestandsstørrelsen er 
mye større enn dokumenterte familiegrupper av gaupe og jerveynglinger.

 Forslag om at bestandsmålene for Nordland reduseres og fordeles likt innenfor region 7

 Forslag om at en gaupefamilie og en jervefamilie kan oppholdese g i området dersom de 
radiomerkes, og at informasjon om disse brukes av forvaltninga ved uttak

Beiarn Beitelag, 30.04.2015

 Rovviltbestandene må forvaltes på bestandsmålet (jervebestanden må reduseres)

 Mål om tapstall under 4 % er ikke nådd – rovviltbestandene må ned på et akseptabelt 
nivå

 Beitelaget viser til USS sin resolusjon fra landsmøtet

 All jerveyngling i Lurfjellområdet må tas ut og området må prioriteres til beitedyr.

Saltdal kommune, 30.04.2015

 Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig i planarbeidet – planen bør rulleres jevnlig, men 
ikke endres for mye fra gang til gang

 Anmodning om at nemnda følger opp ekstraordinære uttak av jerv i fylket

 De er i mot flytting av prioritert rovviltområde i Saltdal lenger øst – det betyr bare at man 
flytter rovviltproblemet videre vestover til viktige beiteområder der.

 Saltdal kommune heller mest mot alternativ 2 for soneinndeling, med tydeligere og 
større soner. Men de er ikke overbevist om at dette vil fungere.

 Bjørn: Bestandsmålet er urealistisk å oppnå i Nordland. Forslag om å be NINA utrede 
problemstillinga rundt etablering av bjørn i Nordland. NO17 yngler muligens i Mavas i år.

 Jerv: Bestandsmålet for midtfylket bør kunne rekkes innenfor et mindre areal enn i dag. 
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 Gaupe: Den vanskeligste arten å avgrense i forhold til sau. Byrdefordeling er viktig. Det 
bør være mindre vekt på at området overlapper med jerv. Kunnskapen om gaupe må bli 
bedre. 

 Viktig med fokus på måloppnåelse for tap av beitedyr i revisjonsarbeidet

 Begrepet «akutte tapssituasjoner» må avklares.

Hattfjelldal kommune, 30.04.2015

 Anbefaler at Hattfjelldal forblir prioritert beiteområde – de har gode erfaringer med 
dette de siste årene.

Rana Sau og Geit, 01.05.2015

 I utgangspunktet burde ny kunnskap om rovdyrenes reproduksjonsevne og 
leveområde/forflytning legges til grunn for å revurdere de bestandsmål som er satt for 
Nordland før en forvaltningsplan blir revidert.

 Svært kritisk til bestandsregistreringa.

 Kommentarer omkring beitedyrenes betydning som mat for rovdyrene.

 For jerv er det behov for felles forvaltning med Sverige.

 Viktig å ta ut vedtatte jaktkvoter.

 Nordland er et fylke der store og tydelige soner ikke er gjennomførbart. Vi har ikke 
beiteland å miste til rovdyr.

Hattfjelldal Sau og Geit, 01.05.2015

 Det er viktig at beitearealer bevares og beholder sin status som beiteområder.

 Skadefellingsregimet for ørn må endres slik at det blir et reelt virkemiddel. 

 Ved skadefellingsforsøk må alle hjelpemidler kunne brukes. 

 SNO må få en større rolle i uttak av jervekvoter

 Beitenæringene må involveres i bestandsregistrering av rovvilt 

 Forvaltninga må også fokusere på verdien av matproduksjon basert på utmarksbeite. 

 Det er viktig med forutsigbarhet. 

Nordland Reindriftssamers Fylkeslag, 04.05.2015 

 Kongeørn – registrering og forvaltning må få større plass i planen

 Det må være lav terskel for skadefelling når reindrifta opplever store tap, også i 
rovviltsoner

 Evt endring av sonering må skje i samråd med næringa

 Bestandsregistreringa må bli bedre, metodikk må endres både for jerv og gaupe. 

 NRF ønsker å medvirke i det videre planarbeidet og foreslår at det opprettes 
arbeidsgrupper for beitenæringene slik det ble gjort ved forrige planarbeid.

Voengelh Njaarke RBD, 05.05.2015

 Samarbeid på tvers av grenser er viktig – bl.a. bør rovviltbestander i Sverige vektlegges

 Prinsipp om skadebasert forvalting må styrkes – skadegjørere må tas ut så raskt som 
mulig og kvoter må styres til områder med tap

 Kalvings- og vårbeiter må få et særlig vern

 Nemnda bør se på bestandsmålene for rovvilt sett opp mot tapstallene
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 Økt fokus på bestandsregistrering

 Forvaltningsplanen bør skissere informasjonsflyt mellom ulike aktører

 Fokus på radiobjeller i reindrifta bør styrkes

 Distriktet ønsker dialog med nemnda i det videre arbeidet

Mattilsynet, 12.05.2015

 Ønsker eget kapittel i forvaltningsplanen med Mattilsynets vurderinger, slik de har i 

dagens plan.

 Store og tydelige soner prioritert for beitedyr, som håndheves effektivt, vil ha størst 

effekt for dyrevelferden. Det bør etableres buffersoner mellom rovvilt- og beiteområder

 Ei tydelig og gjennomførbar arealdifferensiering i Nordland er svært vanskelig. Å få ei 

arealdifferensiering som ville kunne ha effekt på tap av beitedyr, vil kreve store 

tilpasninger av enten beitenæring eller av rovviltbestand

 Mattilsynet anbefaler at støtte til forebyggende tiltak i enda større grad brukes til tiltak 

som faktisk skiller husdyr/tamrein og rovdyr.

 Skadefellingsforsøk på barmark må i mye større grad effektueres dersom tiltaket skal 

være et reelt virkemiddel i akutte tapssituasjoner.

 Målretta uttak av rovdyr i viktige beiteområder er skadeforebyggende, men per i dag 

opplever Mattilsynet at slike uttak er mer brannslukking enn varige tiltak.

Vedlegg:
Mottatte innspill i fulltekst


