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Protokoll fra møte 3/2016 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 
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Sekretariat: Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø  

 

Med på møtet: 

Fra nemnda:  

Siv Mossleth     Nordland fylkeskommune 

Bjørnar Skjæran   Nordland fylkeskommune  

Nils-Johan Kappfjell   Sametinget 

May Valle    Nordland fylkeskommune 

Arild Inga     Sametinget 

Grete Bang     Nordland fylkeskommune 

 

Forfall: 

Hans Ola Pedersen   Nordland fylkeskommune 

Nina Oskal     Sametinget 

 

Fra sekretariatet: 

Øyvind Skogstad  seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Jostein Øvervatn  seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Mildrid Elvik Svoen rådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

 

Observatører: 

Vegar Pedersen  Statens naturoppsyn – Nordland 

Geir Heggmo  Statens naturoppsyn – Nordland (fra ca kl 12) 

 

Andre: 

Ann Guro Hansen Nordland Bonde- og småbrukarlag 

Marianne Hoff  Saltdal kommune 

Anne Kari Snefjellå Nordland Sau og Geit 

Rolf Arne Tønseth  Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland 

Wanja Rakvaag  Nordland bondelag 
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Siv Mossleth ønsket velkommen. 

 

Innlegg ved møtestart ble holdt av Wanja Rakvaag, Anne Kari Snefjellå, Ann Guro Hansen, 

Marianne Hoff og Rolf Arne Tønseth. 

 

Sak 10/2016 Godkjenning av innkalling 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner innkalling til møte 3/2016 slik den 

foreligger. 

 

Spesifisering av saker meldt under Eventuelt: 

Fylkesmannen ba om å få orientere kort om samarbeidsavtale om gaupejakt som er inngått 

med region 6. 

 

Orienteringene om jerv i sak 16 b og c ble gitt før nemnda behandlet sak 12 og 13.  

 

Sak 11/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2016  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/2016 slik den 

foreligger. 

 

 

Sak 12/2016 Kvote for lisensfelling av bjørn 2016 

Siv Mossleth fremmet følgende forslag:  

Sekretariatets forslag til vedtak, men hvor anbefalt områdeavgrensning for lisensfelling endres 

til: Rovviltnemnda anbefaler at det åpnes for lisensfelling av to bjørner i følgende deler av 

Nordland: Hele Sørfylket og hele Midtfylket, med unntak av i vedtatte yngleområder for bjørn.  

 

Begrunnelse: I gjeldende forvaltningsplan er det prioriterte beiteområder for sau og 

kalvingsland for rein i de områdene som foreslås innlemmet i lisensfellingsområdet.  

 

Siv Mossleth sitt vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

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 2016 derfor ligger hos Miljødirektoratet. 

 

Rovviltnemnda i Nordland vedtar å sende en anbefaling til Miljødirektoratet om at det åpnes 

for lisensfelling av bjørn i Nordland høsten 2016. Rovviltnemnda anbefaler at det åpnes for 

lisensfelling av to bjørner i følgende deler av Nordland: Hele Sørfylket og hele Midtfylket, 

med unntak av i vedtatte yngleområder for bjørn.  
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Sak 13/2016 Kvote for lisensfelling av jerv 2016/2017 

Fylkesmannens vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

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 2016/2017 derfor 

ligger hos nemnda. 

 

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

i 2016/2017. Kvota settes til totalt 16 jerv, hvorav maksimalt 8 hunndyr. Nærmere kvote- og 

områdeavgrensning følger av vilkår. 

 

Vilkår til kvote for lisensfelling av jerv 2016/2017: 

Fordeling av kvota  

Område 1 – Lofoten/Vesterålen, ingen jakt da jerv ikke er påvist. 

 

Område 2 – nordlige deler av Nordfylket, inngår i kvote satt av Rovviltnemnda for region 8 

Omfatter fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av 

Narvik kommune som ligger nord for Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i 

Norddalen opp til Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).  

 

Område 3 – Nordfylke sør for Rombaken, kvote på 2 jerv. 

Mot nord går grensa langs Rombaken, fra Rombaksbotn langs Norddalen opp til Ofotbanen 

og langs Ofotbanen til svenskegrensa. Mot sør går fra riksgrensa ved Leirvatnet og rett linje 

til Blåmannen. Derfra ned Fonndalen og Norddalen til Øvrevatnet. Videre langs 

Sjønståvassdraget ut til Fauske. Derfra ut Skjerstadfjorden og Saltfjorden. 

 

Område 4 – Ytre Midtfylket, kvote på 2 jerv. 

Mot nord grenser området til Saltenfjorden, Saltstraumen og Skjerstadfjorden. Mot øst går 

grensa langs kommunegrensa mellom Bodø og Saltdal, og mellom Beiarn og Saltdal sør til 

Kruhkki (1230 moh). Derfra rett øst til Bjøllåga og langs denne sør til E6.  

 

Område 5 – Indre Midtfylket, kvote på 4 jerv. 

Mot nord grenser området Skjerstadfjorden og Indre Nordfylket. Mot vest grenser området til 

Ytre Midtfylket. Mot øst og sør langs riksgrensa til Sverige sør til kommunegrensa mellom 

Saltdal og Rana, langs denne til E6. Videre langs E6 til Ranfjorden.  

 

Område 6 – Ytre Sørfylket, kvote på 2 jerv. 

Hemnes, Vefsn og Grane kommuner vest for E6, samt hele Bindal, Sømna, Brønnøy, 

Vevelstad, Alstahaug og Leirfjord kommuner. 

 

Område 7 – Indre Sørfylket, kvote på 3 jerv. 

Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner øst for E6, samt hele Hattfjelldal kommune. 

 

Frie dyr: 3 dyr.  

Disse fordeles ikke ved starten av lisensfellinga, men kan fordeles seinere av Fylkesmannen i 

samråd med Rovviltnemnda avhengig av skadesituasjonen på rein og sau til jerv, felte jerv og 

bestandssituasjonen. På denne måten kan man dersom det er behov for det, legge til rette for 

et høyere uttak i de områdene der man har hatt de største tapene til jerv denne beitesesongen. 
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Fylkesmannen kan videre i samråd med Rovviltnemnda omfordele restkvoten underveis i 

lisensfellinga avhengig av hvor jerv blir felt og behovet for å målstyre restkvoten til områder 

med store tap til jerv. 

 

Hunndyrkvoten fastsettes til maksimalt 8 dyr.  

 

 

Sak 14/2016 Betinget kvote for skadefelling av jerv og ulv 2016/2017 

Fylkesmannens vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

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 

2016/2017 derfor ligger hos nemnda. 

 

Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om to betingede fellingstillatelser på ulv og fire 

betingede fellingstillatelser for jerv for perioden 01.06.2016 - 15.02.2017. 

 

 

Sak 15/2016 Forebyggende tiltak mot rovviltskader – oppfølging fra møte 2/2016 

a) Størrelse på FKT-budsjett sett i forhold til naboregioner og behov  

Fylkesmannen v/ Øyvind Skogstad orienterte om saken. Utfyllende oversikt over FKT-

fordelingen mellom regioner ble delt ut i møte og gjennomgått (vedlegg 1). 

Rovviltnemnda tok dette til orientering. 

  

b) Framtidig bruk av radiobjeller 

Saken ble utsatt. 

 

Sak 16/2016 Drøftinger/ orienteringer/ referatsaker 

a) Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

Orientering ble gitt av Fylkesmannen v/ Øyvind Skogstad.  

 

Fylkesmannen er i gang med å gjennomføre dialogmøte om forvaltningsplanrevisjonen 

med de enkelte styrene (evt relevante utvalg) i faglag/organisasjoner. Vi har hatt møte 

med Nordland Bondelag. Det er planlagt møte med Nordland reindriftssamers fylkeslag 

31. mai og Nordland Sau og Geit 2. juni. Videre er vi i dialog med Nordland Bonde- og 

småbrukarlag om møtedato. Det er også aktuelt å invitere til møte med Nordland Jeger- og 

fiskerforening og verneorganisasjonene.  

 

Vi arbeider med et fagseminar knyttet til forvaltningsplanrevisjonen, men dette må 

utsettes til over sommeren på grunn av travle forskere som er i felt.  

 

Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruks- og reindriftsavdeling samarbeider om 

arbeidet fram mot et utkast til plan, inkludert konsekvensvurdering av planen. Når alle 

dialogmøtene er gjennomført og Fylkesmannen har utarbeidet et mer konkret planforslag 

vil dette legges fram for arbeidsgruppa. Arbeidsgruppas vurderinger og synspunkter skal 

inkluderes og følge med fylkesmannens skisse til mulig arealdifferensiering. 
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b) Orientering om ekstraordinære uttak 

Orientering ble gitt av Statens naturoppsyn v/ Vegar Pedersen.  

SNO fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet å gjennomføre uttak av enkeltdyr med helikopter 

etter lisensfellinga. Områdene ved Hundåla (Vefsn) og kystområder i Gildeskål/Meløy var 

prioritert for uttak. SNO gjennomførte uttak av 2 tisper i Gildeskål og 1 hannjerv vest i 

Saltdal. SNO la også ned en betydelig innsats i Hundålaområdet i Vefsn. De fant spor etter 

jerv, men fikk ikke felt dyr der. 

  

Videre har SNO på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført fire hiuttak, alle i 

kalvingsområder til reindrifta. 4 tisper med tilhørende unger ble felt i følgende områder: 

 Beiarn kommune - Lurfjellområdet, tispe og en valp 

 Vefsn kommune - Brurskankenområdet, tispe og en valp 

 Rana kommune – vest for Storakersvatnet, tispe og to valper 

 Hemnes kommune – vest for Okstindan, tispe og to valper 

 

Det er ikke gjort noen forsøk på uttak av bjørn i Nordland i vår. Eneste sporing av voksne 

bjørner var i Sulis, på grensa til Sverige.  

 

c) Orientering om yngleregistrering av jerv  

Orientering ble gitt av Statens naturoppsyn v/ Vegar Pedersen. 

SNO er nå stort sett i en sluttfase på vinterføre pga vårløsning. De har siden oppstart i 

februar/mars sjekket alle kjente ynglelokaliteter (57 lokaliteter), samt en del nyleting i 

områder uten kjente lokaliteter.  

  

Det er påvist (dokumentert eller antatt) yngling på 9 lokaliteter: 

1. Tysfjord kommune – i prioritert jerveområde på indre strøk  

2. Sørfold kommune – i prioritert jerveområde på indre strøk 

3. Beiarn/Bodø kommuner – i prioritert beiteområde/kalvingsland i Lurfjellområdet 

(hiuttak) 

4. Saltdal kommune – på grensa mellom prioritert jerveområde og prioritert 

beiteområde/kalvingsland sørøst i kommunen  

5. Saltdal kommune – i prioritert jerveområde sørøst i kommunen 

6. Saltdal kommune – i prioritert jerveområde sørøst i kommunen 

7. Hemnes kommune på grensa til Rana – i prioritert jerveområde, men også i 

kalvingsland (hiuttak)  

8. Hemnes kommune – i prioritert beiteområde/kalvingsland rett vest av Okstindan 

(hiuttak) 

9. Vefns kommune – i prioritert beiteområde/kalvingsland i Brurskankenområdet 

(hiuttak) 

 

SNO har sjekka ut de plassene de var usikre på før det ble førefall. De har fått noe 

«gratisarbeid» som følge av helikopterbruk ved fellingsoppdrag. Videre har de brukt noen 

egne midler til helikopter og kombinert noe med andre oppdrag (for eksempel 

helikopterbruk i forbindelse med motorferdselkontroller).  I sum har de fått gjort det som 

var planlagt.  

 

Det jobbes ikke intensivt opp mot mulige yngleområder nå, men det er planlagt en 

barmarkssjekk i Bjøllådal-området i Rana hvor de mistenker yngling (i prioritert 

jerveområde).   
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Ynglinger i grenseområdene:  

SNO samarbeider med svenske naturbevakare om felles arbeid i grenseområdene. Videre 

brukes samme database slik at vi har løpende innsyn i ynglinger som registreres på svensk 

side.   

 

Generelt må man nokså langt østover i fjellene i Sverige for å finne ynglinger. Det er ikke 

registrert grensenære ynglinger i Norrbotten. I Västerbotten er det en yngling ca 45 meter 

fra Rana-grensa.  

 

Orientering om bjørn i Saltdal: 

SNO/Fjelltjenesten dokumenterte den 8. mai 3 bjørneunger i indre deler av Saltdal. Dette 

er trolig 1 ½ år gamle unger. Funnet ble gjort etter mistanke om at ei binne (DNA-id 

NO17) lå i hi i dette området, men man var usikre på om hun var død eller i live og 

hvorvidt hun hadde unger eller ikke. SNO har vært på hiplassen og funnet binna død. 

Dødsårsak var en stor stein som hadde falt ned over henne da hun gravde ut hiet sist høst. 

 

Denne binna var merket av det skandinaviske bjørneprosjektet og hadde et implantat som 

Scandlynx peilet til dette området i forbindelse med merking av gaupe i vinter. 

Bjørneprosjektet prioriterer ikke å merke de tre ungene siden de i stor grad har avsluttet 

sitt arbeid i Nord-Sverige. Ungene har vandret bort fra hi-området.   

 

d) Mattilsynets rolle i rovviltforvaltninga 

Saken ble utsatt. 

 

e) Fagrapporter og lignende 

Relevante fagrapporter, utredninger og lignende: 

 NIBIO Rapport Vol 2, nr 56, 2016 Populasjonsovervåking av brunbjørn – DNA 

analyse av prøver innsamlet i 2015. 

 NINA-rapport 1195 Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for forvaltning av 

rovvilt i Norge.  

 Brev av 13.05.2016 fra Rovdata - Bestandsstatus gaupe, jerv, ulv og bjørn fra det 

nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt (vedlegg 2) 

 

f) Akuttsaker behandlet av Fylkesmannen 
Vedtaks-

dato 

Hvem/hvor Hva 

20.04.2016 Voengelh Njaarke RBD Intensiv gjeting, samling og tilleggsfôring. Kr 45 

000,-  

04.05.2016 Voengelh Njaarke RBD Intensiv gjeting, samling og tilleggsfôring. Kr 15 

000,-  

04.05.2016 Saltfjellet RBD Intensiv gjeting. Kr 15 000,- 

18.05.2016 Saltfjellet RBD Avslag på søknad om intensiv gjeting.  

18.05.2016 Røssåga siida Intensiv gjeting og tilleggsfôring. Kr 30 000,- 

18.05.2016 Sørfold kommune Skadefellingstillatelse - gaupe. 

19.05.2016 Sørfold kommune Ekstraordinært tilsyn. Kr 10 000,- 

 

  

http://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/NIBIORapport%2056_Aarnes%20et%20al%202016.pdf?ver=2016-04-22-004610-033
http://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/NIBIORapport%2056_Aarnes%20et%20al%202016.pdf?ver=2016-04-22-004610-033
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2368337/1/1195.pdf
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2368337/1/1195.pdf
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g) Brev til nemnda 
Dato Fra Til Kopi Tema 

2016-03-16 Mdir 

Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

Svar på anmodninger om uttak 

av jerv i Nordland 

2016-03-21 

Fylkesmannen i 

Nord-Trøndelag Nærøy kommune 

Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

Tillatelse til skadefelling av 

gaupe i Bindal og Nærøy 

2016-04-11 Mdir 

Rovviltnemnda i 

Nordland  

Vedtak om ekstraordinært uttak 

av jerv i deler av Nordland 

2016-04-19 Saltdal kommune Mdir 

Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

Anmodning om uttak av jerv i 

Saltdal 

2016-04-22 Mdir 

Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl.  

Vedtak om ekstraordinære uttak 

av jerv i deler av region 8 

2016-05-03 Mdir 

Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl.  

Betingede skadefellingstillatelser 

på ulv våren 2016 

2016-05-12 Hemnes kommune Mdir 

Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. Anmodning om uttak av jerv 

2016-05-13 Mdir Saltdal kommune 

Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl.  

Avslag på søknad om 

ekstraordinært uttak av jerv i 

Saltdal 

2016-05-17 

Klubben og Kjeipen 

beitelag, Hemnes Mdir 

Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. Anmodning om uttak av jerv 

2016-05-18 Mattilsynet LMD 

Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

Rovviltforliket – vurdering av 

beitesesongen 2016 

2016-05-18 Hemnes kommune Mdir 

Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. Anke på avslag – uttak av jerv 

 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Oppsatte drøftinger/orienteringer/referatsaker er gjennomgått, med unntak av sak 16d som er 

utsatt til neste møte.  

 

 

Sak 17/2016 Eventuelt    

a) Orientering fra Fylkesmannen v/ Øyvind Skogstad om samarbeidsavtalen med region 6.  

Rovviltnemndene i region 6 og 7 inngikk i november 2014 en samarbeidsavtale om kvotejakt 

på gaupe i grenseområdene Bindal/Nærøy. Avtalen innebærer at region 7 fastsetter kvote 

gaupejakt for fastlandsdelen av Leka kommune og den delen av Nærøy kommune som ligger 

nord for Foldafjorden/Innerfolda. 

 

Avtalen går ut 1. juni 2016 og nemndene bør vurdere hvorvidt denne skal fornyes, evt 

revideres. Fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag har dialog om dette arbeidet. 

Nemndene bør behandle denne saken i god tid før neste vinters gaupekvoter skal fastsettes. Vi 

tar sikte på å arbeide med dette etter sommeren. Det kan være aktuelt med felles møte mellom 

rovviltregionene for å diskutere samarbeidet.   

 

 

 

Møtet varte fra kl 09:00-12:30. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  

 

Vedlegg:  

Utfyllende oversikt over FKT-fordelingen mellom regioner 
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Adresseliste, per e-post: 

Mattilsynet – Region Nord 

Medlemmer i rovviltnemnda i region 7 – Nordland 

Miljødirektoratet 

Naturvernforbundet i Nordland 

Nordland Bonde- og småbrukarlag 

Nordland Bondelag 

Nordland reindriftssamers fylkeslag    

Nordland Sau og Geit 

Norges Jeger- og Fiskerforening – Nordland  

Statens naturoppsyn – Nordland    



Vedlegg  
Sak 15/2016 Forebyggende tiltak mot rovviltskader – oppfølging fra møte 2/2016 
Størrelse på FKT-budsjett sett i forhold til naboregioner og behov 
 
Region  
 

FKT-
midler 
2016 

(Tilskudd 
Kap. 

420.73) 

Bestandsmål 
gaupe 

Bestandsmål 
jerv 

Bestandsmål 
bjørn 

Bestandsmål 
ulv 

Årlig ant. 
erstatta 

sau (snitt 
siste 3 år) 

Årlig ant. 
erstatta 

rein (snitt 
siste 3 år)

 

b
 

Sauetall i 
beitesesongen 

Reintall i vårflokk Sau per 
rovdyryngling 

(sum alle 
bestandsmål) 

Rein per 
rovdyryngling 

(sum alle 
bestandsmål) 

Beitedyr 
(sau+rein) per 
rovdyryngling 

(sum alle 
bestandsmål) 

1 Vest-
Agder, 
Rogaland, 
Hordaland  
og Sogn og 
Fjordane 

750 000 0 0 0 0 975 0      

2 Vestfold, 
Buskerud, 
Telemark 
og  
Aust-Agder 

2 600 000 12 0 0 0 2775 0      

3 Oppland 4 500 000 5 4 0 0 4303 295
 b

      

4 Oslo, 
Akershus 
og Østfold 

3 400 000 6 0 0 3
a
 380 0      

5 Hedmark 12 750 
000 

10 5 3 3
 a

 3807 638
 b

      

6 Møre og 
Romsdal, 
Sør-
Trøndelag 
og  
Nord-
Trøndelag 

11 750 
000 

12 10 3 0 7179 2885
 b

 386 000     

7 Nordland 7 000 000 10 10 1 0 3634 3172 217 000 14 500 10333 690 11 000 

8 Troms og 
Finnmark 

13 
000 000 

10 10 6 0 1881 14074 150 000 157 000 5769 6038 11 800 

a
 Region 4 og 5 har felles mål om 3 årlige ungekull av ulv. 

b 
Fordelingen av rein er ikke helt riktig i forhold til forvaltningsregionene siden grensene ikke samsvarer med grenser for reinbeiteområdene. Særlig gjelder dette for reindrifta fra Sør-Trøndelag og sørover. 
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