
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 
Nordland 

 

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 - ekstra møte i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   1. til 4. mars 2019 
Sted:  Elektronisk møte, saksdokumenter utsendt per e-post 
Sekretariat: Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø  

Saksdokumenter ble sendt ut per e-post til samtlige medlemmer i rovviltnemnda den 1. mars 2019. Det 
ble bedt om skriftlig tilbakemelding fra nemndsmedlemmene innen 5. mars.  

Sak 7/2019 GODKJENNING AV INNKALLING 
Samtlige faste medlemmer i Rovviltnemnda for region 7 – Nordland har skriftlig per e-post eller SMS 
den 3. og 4. mars 2019 bekreftet at de støtter sekretariatets forslag til vedtak.  
 
Rovviltnemndas vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner innkalling til ekstra møte i mars 2019 uten 
merknader. 
 
Sak 8/2019  FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVVILTSKADER OG 

KONFLIKTDEMPENDE TILTAK – JUSTERING AV BUDSJETT 2019  
Samtlige faste medlemmer i Rovviltnemnda for region 7 – Nordland har skriftlig per e-post eller SMS 
den 3. og 4. mars 2019 bekreftet at de støtter sekretariatets forslag til vedtak.  
 
Rovviltnemndas vedtak:  
Nemnda godkjenner føringene i saksframlegget for Fylkesmannens videre saksbehandling, med 
følgende budsjettfordeling: 
 
a) Drift av nemnda og sekretariatet, kap. 1420.21.  

Budsjett på kr 825 000,- til dekking av møtegodtgjørelse og reiser til nemnda, og til drift av 
sekretariatet.  

 
b) Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, kap. 1420.73:  

Årets tildeling er på kr 8 000 000,-. I tillegg kommer restmidler på kr 1 247 000,- fra 2018 som er 
utbetalt til tiltak i 2019. Dette gir et samlet budsjett for 2019 på kr 9 247 000,-. Disse midlene 
fordeles som følger: 
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 Tiltak i sauenæringa – kr 2 800 000,-. 

Prioriterte tiltak: 
 Gjeting/utvida tilsyn i regi av beitelag/kommuner, i kombinasjon med 

vokterhund eller kadaverhund, og ved akutte tap.  
 Elektronisk overvåking (innkjøp av radiobjeller/e-bjeller/smartbjella). 
 Planlagt tidlig sanking. 
 Forsinket slipp på utmarksbeite.  
 Kadaverhundarbeid (kurs/godkjenningsprøver). 

 Tiltak i reindrifta – kr 4 200 000,- (hvorav kr 1 247 000,- allerede utbetalt som restmidler i 
desember 2018). 
Prioriterte tiltak: 

o Flytting til mindre rovdyrutsatte beiteområder, herunder samling med helikopter før 
flytting. 

o Intensiv gjeting i kombinasjon med tilleggsfôring i tilknytning til kalvinga. 
o Tilleggsfôring på vinteren som alternativ til flytting til mindre rovdyrutsatte 

beiteområder. 
o Tidlig slakting av kalv. 
o Andre tiltak – forsøk med nattkve og tilleggsfôring under flytting 
o Elektronisk overvåking (radiobjeller/e-bjeller/smartbjella). 

 Tilskudd jakt/felling – kr 850 000,-  
Prioriterte tiltak: 

o Kompetanseheving av kommunale/interkommunale skadefellingslag. 
o Videreføring av jerveprosjektet til Prosjekt Utmark. 
o Videreføring av prosjekt med skadefelling av bjørn. 

 FoU (tilskudd) – kr 233 000,-  
o Videreføring av RURALIS-forskningsprosjekt «Beiteressurs, rovdyr og 

lokalsamfunn». 
o NIBIO-prosjekt om tap av lam på beite. 

 Skadefellingsutgifter, akuttsaker og andre hastesaker – kr 964 000,-. 
 Konfliktdempende tiltak – kr 200 000,-. 

Prioriterte tiltak: 
o Videreføring av prosjektet «Rovdyrkunnskap» i regi av Nordland Nasjonalparksenter. 

 
 c) Tjenestekjøp, kap. 1420.21:  

Samlet budsjett for 2018 er kr 1 000 000,-.  
 Bestandsregistrering av rovvilt, dusører – kr 100 000,-. 
 Årlig reindriftsseminar i regi av Fylkesmannen i Nordland – kr 50 000,-. 
 NIBIO-prosjekt med møteserie i Nord-Norge om tap av sau på utmarksbeite – kr 165 000,- 
 Resterende del av budsjettet kan gå til prosjekter knyttet til økt kunnskap om tapsårsaker i 

områder med særlig store tap i både sauenæringa og reindrifta, samt økt kunnskap om 
produksjon og tap generelt for reindrifta i Nordland. Fylkesmannen skal orientere nemnda om 
aktuelle prosjekter før evt tilsagn gis / kontrakt inngås. 

 
 
 
 
 
Referent: Øyvind Skogstad, Bodø 4. mars 2019 
  


