
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 

Nordland 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 

Rovviltnemnda i region 7 Tomas Norvoll  Øyvind Skogstad 

c/o Fylkesmannen i Nordland 75 65 07 05  75 53 15 68 

Moloveien 10 tomas.norvoll@nfk.no   

8002 BODØ  

 

 

 

Utkast til referat fra møte 1/2012 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   16. mars 2012 

Sted:  Rica Grand Hotell, Tromsø 

Tid:   14:00 – 18:00   

Sekretariat: Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø,  

  Tlf: 75 53 15 80 / Fax 75 53 16 80 
 

Med på møtet: 
Fra nemnda:  

Ann-Hege Lervåg    Nordland fylkeskommune  

Dagfinn Olsen       Nordland fylkeskommune 

Tomas Norvoll     Nordland fylkeskommune 

Anne Wiik      Nordland fylkeskommune 

Betty Kappfjell     Sametinget 

Arild Inga       Sametinget 

 

Fra sekretariatet: 

Roar Høgsæt      fylkesmiljøvernsjef, Fylkesmannen i Nordland 

Øyvind Skogstad     rådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Jostein Øvervatn    seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

 

Observatører: 

Yngve Granum Stang  Reindriftsforvaltningen i Nordland 

Berit Gjerstad  Mattilsynet – Regionkontoret for Nordland 

Geir Heggmo  SNO – Nordland 

 

Andre: 

Geir Jostein Sandmo  Nordland Bondelag  

Vidar Bentsen  Prosjekt Utmark 

 

 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2012/62 433.52 12.04.2012 
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Sak 1/2012 Godkjenning av saksliste 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 1/2012.  

 

 

Sak 2/2012 Konstituering av ny nemnd 

Rovviltnemnda i Nordland består av seks medlemmer, hvorav to medlemmer fra Sametinget og fire 

medlemmer fra Nordland fylkesting, jf. rovviltforskriften § 5 andre ledd nr 7. Rovviltnemnda velger 

selv sin leder. Nemnda kan også velge nestleder dersom den finner det formålstjenlig. 

 

Sametingets medlemmer er for perioden 2009-2013: 

Fast medlem Varamedlem 

Arild Pettersen Inga Nina Kuhmunen Oskal 

Betty Kappfjell John Kappfjell 

 

 

Medlemmene fra Nordland fylkesting er for perioden 2011-2015: 

Fast medlem Varamedlem 

Tomas Norvoll Trond Andreassen 

Anne Wiik Kim-Remi Sandvær 

Ann-Hege Lervåg May Valle 

Dagfinn Olsen Margunn Ebbesen 

 

 

Konstituering av ny nemnd 

Forslag fra Arild Inga: 

Tomas Norvoll oppnevnes til leder for Rovviltnemnda i Nordland. 

Ann-Hege Lervåg oppnevnes til nestleder for Rovviltnemnda i Nordland. 

 

Forslag fra Dagfinn Olsen: 

Ann-Hege Lervåg oppnevnes til leder for Rovviltnemnda i Nordland. 

 

Valg av leder 

Votering over valg av leder:  

Tomas Norvoll vant med 4 mot 2 stemmer.  

Tomas Norvoll ble dermed valgt til leder av Rovviltnemnda i Nordland.  

 

Tomas Norvoll overtok møteledelsen. 

 

Valg av nestleder 

Ann-Hege Lervåg ønsket ikke å stille som kandidat som nestleder. 

Forslag fra Arild Inga: 

Betty Kappfjell oppnevnes til nestleder for Rovviltnemnda i Nordland. 

Betty Kappfjell anmodet om at Ann-Hege Lervåg revurderte sitt kandidatur som nestleder, noe hun 

ikke ønsket. 

 

Votering over valg av nestleder:  

Betty Kappfjell ble enstemmig valgt som nestleder i Rovviltnemnda i Nordland.   

 

 

 

Sak 3/2012 Godkjenning av referat fra møte 4/2011 den 1. desember 2011 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 3/2011 slik det foreligger. 
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Sak 4/2012 Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2012 

Vurdering av nemndas habilitet 

Innledningsvis i behandling av sak 4/2012 ble habilitetsspørsmålet til nemndsmedlem Betty Kappfjell 

diskutert. 

  

Kappfjell orienterte om slektskapsforhold til søkere fra Voengel Njaaarke reinbeitedistrikt og Jillen 

Njaarke reinbeitedistrikt, og at dette kunne medføre at hun var inhabil ved nemndas vurderinger av 

disse søknadene. 

 

Rovviltnemnda diskuterte hvorvidt Betty Kappfjell var å anse som inhabil ved behandling av hele sak 

4/2012 siden nemndas behandling av saken gir føringer og rammer som vil påvirke tildelingen av 

midler til søkere som Kappfjell er i nær slekt med. 

 

Rovviltnemnda avgjorte at Betty Kappfjell ble erklært inhabil ved behandling av sak 4/2012.  

 

Nemnda ba sekretariatet om en raskest mulig klargjøring av hvordan habilitetsreglene skal forstås ved 

behandling av framtidige saker i forhold til at Sametingets medlemmer ofte har nære relasjoner i 

reindriftsnæringa. 

 

Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2012 

Region 7, Nordland har fått tildelt kr 7 500 000,- for 2012. Dette er 0,5 mill. kr mindre enn i 2011. 

Midlene skal gå til forebyggende og konfliktdempende tiltak, samt til reiser og annen drift av 

rovviltnemnda utenom lønnskostnader. Bruken av midlene skal følge det fastsatte regelverket og 

føringer i forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland. Region 7, Nordland har videre fått tildelt kr 530 

000,- til drift for 2012. Midlene skal gå til møtegodtgjørelse for rovviltnemnda og drift av 

sekretariatet. Denne posten kan nyttes til lønn og kostnader i nemnda og sekretariatet, men ikke til 

forebyggende og konfliktdempende tiltak. Sekretariatet foreslår at disse midlene deles likt mellom 

nemnda og sekretariatet, men at de kan omfordeles ved behov. 

 

Det er i 2012 fremmet 79 søknader med en total søknadssum på over 22 mill kr. Sekretariatet har i 

samarbeid med reindriftsforvaltningen utarbeidet et forslag til tildeling av midlene ut i fra mottatte 

søknader.  

 

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til fordeling av FKT-midler. Nemnda 

ønsket noen endringer i forhold til vilkår for tilskudd i reindrifta, samt prioritering og nedprioritering 

av enkelte søknader.  

 

Nemnda ønsket å prioritere søknaden fra Prosjekt Utmark om prosjekt for økt uttak av jerv gjennom 

lisensfelling. For å finne finansiering til dette, vurderte nemnda muligheten for å omdisponere midler 

til regionalt fellingslag som ble avsatt i 2009. Det ble påpekt at en slik omdisponering ikke skal 

medføre redusert satsing på økt skadefellingskompetanse. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland slutter seg til sekretariatets forslag til fordeling av midler til 

forebyggende og konfliktdempende tiltak i Nordland i 2012, med følgende endringer: 

1. Den prosentvise andelen av totalkostnadene til flytting av rein som skal dekkes i 2012 endres 

fra 50 % til 70 %.  

2. Nemnda ønsker at det ved tilsagn om midler til intensiv gjeting i kalvinga i reindrifta, ikke 

stilles vilkår om inntil 50 % egenandel av driftstoffkostnadene. 

3. Nemnda ønsker at det ved tilsagn om midler til tilskuddsforing av simler i kalvingstida, settes 

vilkår som sikrer at tiltaket planlegges og gjennomføres i enighet mellom deltakende 

siidaandeler.  

4. Nemnda ønsker at søknaden fra Nordland Reindriftssamers Fylkeslag om midler til 

rovviltkoordinator i reindrifta prioriteres med tilskudd på kr 265 000,-.  
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5. Nemnda ønsker at søknaden fra Prosjekt Utmark prioriteres med tilskudd på inntil kr 

810 000,-. Nemnda anbefaler at Prosjekt Utmark i tillegg til finansiering gjennom FKT-

midler, også undersøker muligheten for andre finansieringskilder, samt at omfanget av 

egenandel/egenfinansiering synliggjøres i kostnadsoverslaget. 

6. Det gis ikke midler til søknad fra Jillen Njaarke, vestre siida om bruk av helikopter til samling 

av rein.   

7. Det gis ikke midler til søknad Findmysheep.com om tilskudd til utvikling av radiobjeller. 

8. Nemnda ønske at det i 2012 ikke skal prioriteres midler til jervebåser eller åtebuer utenom i 

regi av jerveprosjektet til Prosjekt Utmark. 

9. Nemnda ber om at sekretariatet vurderer størrelsen på avsatte midler til gauperegistrering 

vinteren 2012/2013 i forhold til sannsynlig forbruk. Nemnda viser i den sammenheng til at evt. 

behov for tilleggsfinansiering av gauperegistrering kan vurderes i forbindelse med fordeling 

av restmidler på slutten av året. 

 

Rovviltnemnda vedtar å omdisponere tidligere avsatte midler fra arbeid med regionalt 

skadefellingslag til prosjekt i regi av Prosjekt Utmark om bedre måloppnåelse ved lisensfelling av 

jerv, til sammen kr 475 000,-. 

 

Fordelingen av FKT-midlene blir med disse endringene, som følger: 

Tiltak i sauenæringa, til sammen kr 2 572 000,- fordelt på følgende poster:  

- Tidlig sankning: kr 628 000,- 

- Forskinka slipp: kr 0,- 

- Flytting til annet beite: kr 0: 

- Gjeting/utvida tilsyn: kr 1 068 000,- 

- Gjeterhund/Vokterhund: kr 0,- 

- El-gjerder til rovviltsikring: kr 0,- 

- Beiting på inngjerdet areal: kr 0,- 

- Beredskapsareal: kr 0,- 

- Bruk av tekniske tiltak: kr 820 000,- 

- Andre tiltak som faller innenfor formålet: kr 56 000,- 

Tiltak i reindriftsnæringa, til sammen kr 3 005 000,- fordelt på følgende poster: 

- Flytting til annet beite: kr 662 000,- 

- Intensiv gjeting: kr 910 000,- 

- Kalving i gjerde: 0,- 

- Foring av rein i perioder av året med særlig store tap: kr 290 000,- 

- Bruk av tekniske tiltak: kr 460 000,- 

- Andre tiltak som faller innenfor formålet: kr 683 000,- 

Andre tiltak, til sammen kr 1 923 000,-, fordelt på følgende poser: 

- Kompetansebygging – felling/jakt, inkl. godtgjøring for fellingsforsøk: kr 883 000,- 

- Lokale FoU: kr 0,- 

- Diverse – akuttmidler, bestandsregistrering av gaupe, DNA-analyser, dusører, rovviltseminar: 

kr 1 040 000,- 
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Sak 5/2012  Møteplan for nemnda i 2012 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar følgende møteplan for 2012: 

 

Møte 1/2012 – 16. mars 

- fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 

 

Møte 2/2012 – 29. mai 

- betinget kvote for skadefelling 

 

Møte 3/2012– 30. august  

- kvote for lisensfelling av jerv  

- foreløpig status for tap av sau m.m. 

 

Møte 4/2012 – 29. november 

- fordeling av restmidler  

- tap av sau og rein beitesesongen 2012 

- kvote for jakt på gaupe 

 

Rovviltnemnda ber sekretariatet om at det på vegne av nemnda tas initiativ til samhandlingsmøter med 

rovviltnemndene i region 6 og 8 i løpet av året. 

 

 

Sak 6/2012 Orienteringssaker 

 

a) Høring av endring i rovviltforskriften 

Miljøverndepartementet har i brev av 03.01.2012 sendt på høring forslag til endringer i forskrift 18. 

mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) (vedlegg 5). Det fremgår av 

rovviltforliket pkt. 2.1.3 og 3.1 at bestandsmålet for bjørn skal settes til 13 årlige ynglinger. Det 

nasjonale bestandsmålet skal altså reduseres med to ynglinger. Det høres nå på forslag til hvilke 

rovviltregioner som skal få endret bestandsmål for bjørn. Videre høres det på forslag til endring av 

rovviltforskriften § 7 første ledd som omhandler nemndenes myndighet til å fatte vedtak om kvote for 

felling. 

 

Rovviltnemnda diskuterte saken. Nemnda støtter departementets forslag om å redusere bestandsmålet 

for ynglende bjørn i region 7. Nemnda ba sekretariatet om å utarbeide forslag til høringsuttalelse fra 

nemnda hvor det vises til Fylkesmannens uttalelse, samt at fylkets totale rovviltbelastning fremheves 

som et viktig forhold i saken.  

 

Status for yngleregistreringer av jerv og gaupe vinteren 2012 

For status på registreringen av familiegrupper av gaupe vinteren 2012 ble det vist til rapport fra 

Rovdata om foreløpig bestandsstaus per 29. februar (vedlegg 1). 

 

Statens naturoppsyn v/ Geir Heggmo ga en kort orientering om status for yngleregistreringer av jerv 

vinteren 2012:  

 

Registreringen av ynglende jerv består av kontroll av hiplasser hvor det tidligere er registrert at jerv 

har født valper, samt leting etter nye hiplasser i nye områder hvor det ikke er kjente hiplasser fra før. I 

Nordland følges det opp 63 ulike kjente hilokaliteter i tillegg til nyleting. Videre samles det inn 

ekskrementprøver for DNA-analyse. 

 

SNO har gjennomført planleggingsmøter om årets registrering med Fjelltjenesten og de regionale 

rovviltkontaktene. Registreringssesongen er så vidt i gang, og foreløpig er det for tidlig å si noe om 

vinterens resultater. SNO holder forvaltningen løpende oppdatert om resultatene fra 

registreringsarbeidet.  
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b) Status for kvotejakt, lisensfelling, skadefellinger og ekstraordinære uttak av rovvilt vinteren 

2011/2012 

Notat fra sekretariatet ble lagt fram i møtet (vedlegg 2). 

Nemnda diskuterte sekretariatets notat. Nemnda ba om at sekretariatet i neste møte orienterer om 

saksgangen ved kvotefastsetting, klagebehandling og departementets overprøving av nemndas vedtak 

om tilleggskvote for gaupejakt, samt om episoden med overskying av gaupekvota i Ytre Midtfylke. 

 

 

c) Brev til nemnda 

Følgende brev ble tatt til orientering av Rovviltnemnda: 
Dato Fra Til Kopi Tema 
02.12.2011 Beiarn 

Sausankerlag 
Fylkesmannen i Nordland  Vedr. beiterett og uttak av rovvilt 

13.12.2011 Foreningen Våre 

Rovdyr 

Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe 2012 

13.12.2011 Foreningen Våre 

Rovdyr 

Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe 

22.12.2011 MD Fylkesmannen i Nordland  Oppnevning av nye medlemmer til 

rovviltnemnda 

03.01.2012 MD Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Høring: Endring i rovviltforskriften  

03.01.2012 MD Rovviltnemndene  Høring: Endring i rovviltforskriften 

11.01.2012 Sagfjorden S&G Fylkesmannen i Nordland  Anmodning om uttak av jerv 

11.01.2012 Sagfjorden Sau og 
Geit 

Fylkesmannen i Nordland  Søknad om uttak av jerv 

14.01.2012 Nordland 

Reindriftssamers 

Fylkeslag 

DN Rovviltnemnda i 

Nordland 

Anmodning om uttak av jerv 

14.01.2012 Nordland 

Reindriftssamers 

Fylkeslag 

DN Rovviltnemnda i 

Nordland 

Søknad om uttak av jerv 

24.01.2012 DN MD Rovviltnemnda i 
Nordland 

Faglig tilrådning vedr. klage på gaupekvota 

24.01.2012 DN Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Faglig tilrådning til behandling av klage på 

vedtak om kvotejakt på gaupe 2012 

27.01.2012 Stajggo-Habmer 
rbd 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Anmodning om uttak av jerv 

31.01.2012 MD Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på 

gaupe 2012 

08.02.2012 DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Ekstraordinære uttak av jerv i deler av region 6 
og 7 

10.02.2012 Evenes og 

Tjeldsund 
kommuner 

Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Søknad om utvidet kvotejakt på gaupe 

10.02.2012 Elvmøthei Fjellgård Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Vedr. yngleområde for bjørn 

14.02.2012 DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2012 

21.02.2012 Grane kommune Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Søknad om uttak av jerv  

21.02.2012 Vefsn Sau og Geit Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Søknad om uttak av jerv 

22.02.2012 Saltdal 

Sausankerlag 

Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Søknad om uttak av jerv  

24.02.2012 Leirfjord Saualslag 
og Leirfjord 

Bondelag 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Søknad om utvidet kvotejakt på gaupe 

27.02.2012 Fylkesmannen i 
Troms 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Invitasjon til oppstartsseminar for nye 
rovviltnemnder i region 7 og 8 

27.02.2012 Sagfjorden Sau og 

Geit 

Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Søknad om utvidet kvotejakt på gaupe 

29.02.2012 MD Rovviltnemndene  Invitasjon til møte med statsråd Solheim 

02.03.2012 Rovdata Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Bestandsstaus for gaupe i Nordland per 29. 
februar 

05.03.2012 Krokan Gård Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Purring på søknad om utvidet kvotejakt på gaupe 

fra Sagfjorden Sau og Geit 

06.03.2012 Saltdal 
Sausankerlag 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Søknad om uttak av gaupe 

06.03.2012 DN Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Ekstraordinære uttak av jerv i deler av region 7 
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Sak 7/2012 Eventuelt 

Det ble ikke behandlet noen eventueltsaker. 

 

 

 

 

Møtet varte fra kl 14:00 – 18:00 

Referent: Øyvind Skogstad  

 

 

 

 

 

Adresseliste: 

- Bioforsk Nord, Tjøtta, 8860 Tjøtta (e-post) 

- Foreningen Våre Rovdyr (e-post) 

- Kommunenes Sentralforbund v/ Torgar Eggen (e-post) 

- Mattilsynet, regionkontoret for Nordland (e-post) 

- Naturvernforbundet i Nordland v/ Erling Solvang (e-post) 

- Nordland bondelag v/ Wanja Rakvaag (e-post) 

- Nordland JFF (e-post) 

- Nordland reindriftsamers fylkeslag v/Mads Kappfjell (e-post) 

- Nordland sau og geit v/ Ann Guro Hansen (e-post) 

- Reindriftsforvaltningen i Nordland (e-post) 

- Rovviltnemnda i Nordland (e-post) 

- Rovviltutvalget i Nordland bonde- og småbrukarlag v/ Bjørnar Hansen (e-post) 

- Statens naturoppsyn Nordland (e-post) 
 

  

 


