
 

 
 
 
  
 
 

 
 
  
 
 
 
 

Saksb.: Øyvind Skogstad 
Tlf: 75 53 15 68 

Dato: 21.08.2015 
Sak: 2015/1959 

 
 

Referat fra møte 2 i arbeidsgruppe for revisjon av forvaltningsplan 
for rovvilt i Nordland 2015 

 
Bodø, 17.08.2015 kl 11:30 – 15:00. 
 
Deltakere: 

 Ann Guro Hansen fra Nordland Sau og Geit                                       

 Rolf Arne Tønseth fra Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland                         

 Willy Rudborg fra Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland    

 Jon Anders Kuhmunen fra Nordland Reindriftssamers Fylkeslag                                 

 Wanja Rakvaag fra Nordland Bondelag                                                                

 Ørjan Holm fra Norges Miljøvernforbund region Nord-Norge       

 Øyvind Skogstad fra Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelinga 

 Jostein Øvervatn fra Fylkesmannen i Nordland, landbruks- og reindriftsavdelinga 
 
Forfall: 

 Erling Solvang fra Naturvernforbundet i Nordland                                              

 Torstein Appfjell fra Nordland Reindriftssamers Fylkeslag                                  
 
 
1. Møteledelse 

Wanja Rakvaag foreslo at arbeidsgruppa skulle velge en egen møteleder. Ann Guro Hansen ble 
enstemmig valgt til møteleder.  

 
2. Godkjenning av referat 

Referat fra møte 1 den 22.06.2015 ble gjennomgått. Dette ble godkjent av arbeidsgruppa.  
 
3. Orientering om rovviltmøte i Saltdal 

Ann Guro Hansen og Øyvind Skogstad orienterte kort om planlagt møte 18.08.2015 i Saltdal om 
arbeid med permanente tapsforebyggende tiltak på østsida.  
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4. Diskusjon om hvilke anbefalinger arbeidsgruppa skal gi til nemnda i forhold til prinsipper og 
hovedretninger som det videre revisjonsarbeidet skal bygge på.  
Oppsummering: 

 Arbeidsgruppa er enig om at kart over beiteområder og rovviltområder bør revideres. Man 
bør unngå små fragmenterte områder både for beitedyr og rovdyr.  

 

 Arbeidsgruppa viser til at bestandsmålene gir rammer for forvaltningsplanarbeidet, men 
gruppa mener at områdenes egnethet for de ulike rovviltartene og tilgjengelig naturlig 
mattilgang/næringsgrunnlag må vektlegges i arbeidet med arealdifferensiering. 

 

 Arealdifferensieringa må gjøres på bakgrunn av best tilgjengelige kunnskap, både om 
rovviltartene og om beitebruk for sau og rein.  

 

 Arbeidsgruppa viser til at registrert jervebestand er større enn måltallet for regionen. Dette 
kan innebære at størrelsen på prioriterte områder for jerv kan reduseres.   

 

 Arbeidsgruppa anbefaler at nemnda tar inn et eget kapittel/vedlegg som er mer politisk 
rettet, hvor man kan gi anbefalinger om endringer i rammevilkår og lovverk. Blant annet 
peker arbeidsgruppa på regelverk for lisensfelling av jerv og forvaltning av kongeørn.  

 

 Arbeidsgruppa stiller spørsmål om det kan være fornuftig å bestille en ekstern faglig 
utredning om forvaltning av bjørn i Nordland.  

 

 FKT-midlene må prioriteres tydeligere i forvaltningsplanen. I prioriterte beiteområder bør 
man signalisere større fokus på uttak av rovvilt, mens man i prioriterte rovviltområder kan 
prioritere tilskudd til tiltak i beitenæringene.   

 
5. Diskusjon om hvordan arbeidsgruppa ønsker å synliggjøre sine råd til nemnda. 

Arbeidsgruppa foreslår at det planlegges møte i rovviltnemnda i månedsskiftet 
september/oktober hvor videre arbeid med forvaltningsplanen drøftes. Fylkesmannen lager 
utkast til saksframlegg i god tid før dette møtet. Utkast til saksframlegg oversendes til 
arbeidsgruppa som får mulighet til å komme med innspill til dette. Arbeidsgruppa bestemmer seg 
da for hvorvidt de skal utforme et eget skriftlig innspill til nemnda.  

 
Fylkesmannen lager ulike temakart for beitebruk og rovvilt som sendes til medlemmene i 
arbeidsgruppa. Før neste møte skal medlemmene i arbeidsgruppa gjøre seg noen tanker om 
mulig ny sonering.  
 

 
Referent: Øyvind Skogstad 
 


