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Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 

Rovviltnemnda i region 7 Monika Sande  Øyvind Skogstad 

c/o Fylkesmannen i Nordland 416 39 123  75 53 15 68 

Postboks 1405, 8002 Bodø monika.sande@beiarn.kommune.no 

  

 

 

 

Protokoll - Møte 2/2019 - Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   29. mai 2019 

Sted:  Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø 

Tid:   10:30-14:00 

Sekretariat: Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø  

 
Med på møtet: 

Fra nemnda:  

Arve Knutsen     Nordland fylkeskommune 

Grete Bang     Nordland fylkeskommune  

May Valle      Nordland fylkeskommune 

Monika Sande      Nordland fylkeskommune 

Nils Johan Kappfjell    Sametinget 

Olof Anders Kuhmunen    Sametinget 

 

Fra sekretariatet: 

Tore Vatne  Fylkesmannen i Nordland 

Øyvind Skogstad   Fylkesmannen i Nordland 

Mildrid Svoen  Fylkesmannen i Nordland 

 

Observatører: 

Berit Gjerstad   Mattilsynet 

 

Andre: 

Berit Marie Eira  Sametinget 

Jørn Gunnar Olsen  Sametinget 

Marianne Hoff  Saltdal kommune 

Trond Bjørkås  Nordland Bondelag 

Yngve Fløttkjær  Bodø kommune 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 
 2019/562 434.11 05.06.2019 
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Monika Sande ønsket velkommen. 

 

Innlegg ved møtestart ble holdt av Trond Bjørkås fra Nordland Bondelag. Videre holdt Berit Marie 

Eira en orientering om Sametingets arbeid med rovviltsaker. 

 

SAK 9/2019 GODKJENNING AV INNKALLING 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner innkalling til møte 2/2019 uten merknader. 

 

 

SAK 10/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 1/2019 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner protokollen fra møte 1/2019 uten merknader. 

 

SAK 11/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRA MØTE I MARS 2019 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner protokollen fra ekstra møte i mars 2019 uten 

merknader. 

 

 

SAK 12/2019 LISENSFELLING AV BJØRN 2019 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda legger til grunn at bestandsmålet for bjørn ikke er oppfylt i region 7 eller for 

landet som helhet, og at myndigheten til å vedta kvote for lisensfelling av bjørn i Nordland 

høsten 2019 derfor ligger hos Miljødirektoratet. 

 

Dersom det i løpet av vår/sommer 2019 oppstår skadesituasjoner knyttet til hannbjørner i 

viktige beiteområder, anbefaler rovviltnemnda at direktoratet åpner for en begrenset 

lisensfelling i slike områder. 

 

Monika Sande fremmet følgende to endringsforslag og ett tilleggsforslag til sekretariatets 

innstilling: 

• Endring 1: I første setning i andre avsnitt endres «hannbjørner» til «bjørn uten 

unger». 

• Endring 2: I første setning i andre avsnitt endres «viktige beiteområder» til 

«prioriterte beiteområder». 

• Tillegg til siste avsnitt: «Rovviltnemnda ber Miljødirektoratet ha spesielt fokus på 

problemene med bjørn som har oppstått i Grane og Hattfjelldal.» 

 

Sandes forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda legger til grunn at bestandsmålet for bjørn ikke er oppfylt i region 7 eller for 

landet som helhet, og at myndigheten til å vedta kvote for lisensfelling av bjørn i Nordland 

høsten 2019 derfor ligger hos Miljødirektoratet. 

 

Dersom det i løpet av vår/sommer 2019 oppstår skadesituasjoner knyttet til bjørn uten unger i 

prioriterte beiteområder, anbefaler rovviltnemnda at direktoratet åpner for en begrenset 

lisensfelling i slike områder. Rovviltnemnda ber Miljødirektoratet ha spesielt fokus på 

problemene med bjørn som har oppstått i Grane og Hattfjelldal. 

 

 

SAK 13/2019 LISENSFELLING AV JERV 2019/2020 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda legger til grunn at bestandsmålet for jerv er oppfylt i region 7, og at 

myndigheten til å vedta kvote for lisensfelling av jerv i Nordland vinteren 2019/2020 derfor 

ligger hos nemnda. 

 

Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om lisensfelling på jerv innenfor region 7 – Nordland 

i 2019/2020. Kvota settes til totalt 16 jerv, hvorav maksimalt 8 tisper.  

 

Nordland fylke deles inn i følgende fellingsområder:  

 

1.  Lofoten/Vesterålen 

2.  Fastlandet nord for Rombaken (inngår i kvote for region 8) 

3a.  Ofoten sør for Rombaken – utenfor jervesonen 

3b.  Ofoten sør for Rombaken – innenfor jervesonen, ingen jakt 

4a.  Nord-Salten – utenfor jervesonen 

4b.  Nord-Salten – innenfor jervesonen, ingen jakt 

5a.  Indre Sør-Salten – utenfor jervesonen 

5b.  Indre Sør-Salten – innenfor jervesonen, ingen jakt 

6a.  Ytre Midtfylke – utenfor jervesonen 

6b.  Ytre Midtfylke – innenfor jervesonen, ingen jakt 

7a.  Rana øst – utenfor jervesonen 

7b.  Rana øst – innenfor jervesonen, ingen jakt 

8a.  Indre Sør-Helgeland – utenfor jervesonen 

8b.  Indre Sør-Helgeland – innenfor jervesonen, ingen jakt 

9.  Ytre Sør-Helgeland – utenfor jervesonen 

 

Det åpnes for lisensfelling av halve kvota samlet for alle fellingsområder unntatt i de 

prioriterte jervesonene. Dersom denne første delen av kvota blir felt, kan Fylkesmannen i 

samråd med rovviltnemnda tildele dyr fra resterende kvote til de enkelte fellingsområdene ut 

fra hvor det er felt jerv, skadesituasjonen for sau og særlig for rein, bestandssituasjonen for 

jerv og føringer i forvaltningsplanen.  
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SAK 14/2019 KVOTE FOR BETINGET SKADEFELLING AV JERV OG ULV 2019/2020 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda legger til grunn at bestandsmålet for jerv og ulv er oppfylt i region 7, og at 

myndigheten til å vedta kvote for betingede fellingstillatelser for jerv og ulv i Nordland i 

2019/2020 derfor ligger hos nemnda. 
 

Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om to (2) betingede fellingstillatelser på ulv og fire (4) 

betingede fellingstillatelser for jerv for perioden 01.06.2019 - 15.02.2020. 

 
SAK 15/2019 DRØFTINGER/ ORIENTERINGER/ REFERATSAKER 

a) Orientering fra dialogmøte med KLD og LMD 2. mai 

Den 2. mai ble det avholdt møte mellom klima- og miljøministeren og landbruks- og 

matministeren og rovviltnemndene 2. på Gardermoen. Fra nemnda i region 7 deltok Olof Anders 

Kuhmunen, samt Øyvind Skogstad fra sekretariatet. Presentasjoner som ble vist i møtet er lagt ved 

protokollen (vedlegg 1).  

 

b) Orientering fra FoU-seminar om tap og produksjon i reindrifta 

Fylkesmannen orienterte om Forsknings og utviklingsseminar om tap og produksjon i reindrifta 

som ble avholdt i Bodø 22. mai.  

 

c) Orientering om bestandsregistrering av jerv 

Orientering ble gitt av Fylkesmannen.  

 

d) Orientering om skadefellinger/ ekstraordinære uttak 

Orientering ble gitt av Fylkesmannen.  

 

e) Fagrapporter og lignende 

Relevante fagrapporter, utredninger og lignende: 

• Fløystad, I. m.fl. 2019. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver 
innsamlet i Norge i 2018. NINA Rapport 1658. 

• Rovdata. 2019.  Bestandstatus gaupe, jerv, ulv og bjørn fra det nasjonale 
overvåkingsprogrammet for rovvilt. Årlig rapport til Miljødirektoratet.  

 

f) Akuttsaker behandlet av Fylkesmannen 

Vedtakets dato Område Hva 

18.02.2019 Meløy og Gildeskål Avslag – skadefelling gaupe 

19.02.2019 Bindal Skadefelling gaupe 

20.02.2019 Saltdal og Bodø Skadefelling gaupe 

28.02.2019 Ballangen og Narvik Skadefelling gaupe 

07.03.2019 Hattfjelldal og Grane Skadefelling gaupe 

13.03.2019 Rana Avslag – skadefelling gaupe 

13.03.2019 Saltdal og Bodø Avslag – skadefelling gaupe 

21.03.2019 Saltdal og Bodø Intensiv gjeting og samling av rein 

21.03.2019 Hattfjelldal og Grane Intensiv gjeting  

28.03.2019 Hattfjelldal og Grane Skadefelling gaupe 

20.05.2019 Grane Ekstraordinært tilsyn 

 

  

http://hdl.handle.net/11250/2593196
http://hdl.handle.net/11250/2593196
https://rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/Bestandsstatus_2019_brev_til_Miljodirektoratet.pdf?ver=2019-05-16-104929-047
https://rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/Bestandsstatus_2019_brev_til_Miljodirektoratet.pdf?ver=2019-05-16-104929-047
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g) Brev til nemnda 
Dato Fra Til Kopi Tema 

24.02.2019 Mdir Rovviltnemnda  Beslutning om ekstraordinære uttak av jerv 

24.02.2019 Mdir Rovviltnemnda  Beslutning om ekstraordinære uttak av jerv 

07.03.2019 Mdir Rovviltnemnda  Beslutning om ekstraordinære uttak av jerv 

11.03.2019 Mdir Rovviltnemnda  Utvidelse av kvote for betinget skadefelling av 

gaupe 

19.03.2019 KLD Rovviltnemnda  Endringer i lisensfellingsperiode for ulv 

22.03.2019 Beiarn 

kommune 

Mdir Rovviltnemnda Søknad om uttak av jerv 

28.03.2019 KLD Rovviltnemnda  Presiseringer i saker om rovvilt 

28.03.2019 KLD Rovviltnemnda  Om endringer i lisensfellingsperiode for ulv 

02.05.2019 WWF Rovviltnemnda  Invitasjon til workshop om jerveforvaltning 

10.05.2019 Mdir Rovviltnemnda  Kvote for betinget skadefelling av ulv 

12.05.2019 Frostisen 

RBD 

Mdir Rovviltnemnda Søknad om uttak av jerv 

14.05.2019 Balvatn RBD Mdir Rovviltnemnda Søknad om uttak av jerv 

18.05.2019 Sauenæring i 

Ballangen 

Mdir Rovviltnemnda Søknad om uttak av jerv 

21.05.2019 KLD Rovviltnemnda  Presisering om lisensfellingsperiode for ulv 

 

 

SAK 16/2019 EVENTUELT    

Ingen saker. 

 

 

 

Møtet varte fra kl 10:30-14:00. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  

 

 

 

   


