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Referat fra dialogmøte med Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Nordland 

 
Tid: Mandag 20. juni, kl. 12:00 – 14:00 
Sted: Fylkesmannen i Nordlands lokaler i Moloveien 
Til stede fra NJFF: Rolf Arne Tønseth og Steinar Høgås  
Til stede fra Fylkesmannen i Nordland: Øyvind Skogstad (MVA)  
 
Stikkordsmessig oppsummering av tema som ble drøftet, med fokus på innspill fra NJFF til arbeidet 
med revisjon av forvaltningsplanen: 
 

- NJFF forholder seg til gjeldende rammevilkår for rovviltforvaltninga, og til at arbeidet med 

forvaltningsplanrevisjonen må skje innenfor disse rammene. 

- NJFF ser at geografisk sonering mellom beitedyr og rovvilt er veldig vanskelig i Nordland.  

- NJFF går ikke inn i diskusjonene om hvor grensene for sonering skal gå, men mener det er 

viktig at arbeidet skjer med utgangspunkt i kunnskap om både områdenes betydning som 

beiteland for sau og/eller tamrein og kunnskap om rovdyrartenes biologi og arealbruk. 

- NJFF er opptatt av at jaktrelaterte virkemidler benyttes i best mulig grad i forvaltninga av 

rovvilt i fylket, og at forvaltningsplanen omhandler dette.  

- Særlig lisensfelling av jerv er krevende og per i dag ikke tilstrekkelig effektivt til at det er et 

reelt verktøy for forvaltninga.  

o Hvordan organisere og effektivisere jervejakta best mulig? 

o Er det aktuelt å kanalisere midler fra hiuttak til ordinær lisensfelling for å bidra til at 

lisensfellinga blir mer effektiv?  
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o Målretta økt fokus på uttak i utsatte skadeområder – med egne virkemidler? For 

eksempel økt adgang til bruk av snøskuter for transport av jegere inn til åtebuer i 

områder hvor det er særlig viktig at man får gjennomført uttak? 

- Når soneringen er på plass bør det gjøres ei vurdering om jakt-virkemidler er gode nok i 

beiteprioriterte områder hvor det erfaringsmessig kan oppstå tap til jerv. 

- Ny sonering må følges opp med reviderte jaktgrenser. 

 


