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Utkast til referat fra møte 1/2013 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   12. mars 2013 

Sted:  Saltstraumen hotell, Bodø 

Tid:   09:00 – 13:30 

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

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

Med på møtet: 
Fra nemnda:  

Tomas Norvoll      Nordland fylkeskommune  

Ann-Hege Lervåg    Nordland fylkeskommune  

Dagfinn Olsen       Nordland fylkeskommune 

Anne Wiik      Nordland fylkeskommune 

Arild Inga      Sametinget 

Betty Kappfjell     Sametinget 

 

Fra sekretariatet: 

Tore Vatne      seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland 

Magne Totland     seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland 

Øyvind Skogstad     rådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Jostein Øvervatn    seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Gunn Karstensen    førstekonsulent, Fylkesmannen i Nordland 

 

Observatører: 

Berit Gjerstad  Mattilsynet – Regionkontoret for Nordland 

Vegar Pedersen  SNO – Nordland 

Geir Heggmo  SNO – Nordland 

Sylvi Katrin Brandsæther  Reindriftsforvaltningen i Nordland 

 

Andre: 

Marianne Hoff   Saltdal kommune 

Ingvar Ramsvik   Nordland Sau og Geit 

Frode Tjønn   Nordland JFF 

Mads Kappfjell   Nordland Reindriftssamers Fylkeslag 

Alf Trygve Nielsen   Nordland Reindriftssamers Fylkeslag 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2013/693 433.52 09.04.2013 
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Møteleder Tomas Norvoll ønsket velkommen. 

 

Sak 1/2013 Godkjenning av saksliste 
Innspill fra Arild Inga til sak 27/2012 Eventuelt: Om skadefelling i kystområder og på øyer. 

Omrokkering av sakslista: Sak 3/2013 behandles til slutt. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 1/2013 med en tilføying under sak 

6/2013 Eventuelt: Om skadefelling i kystområder og på øyer. Sak 3/2013 behandles til slutt. 

 

 

Sak 2/2013 Godkjenning av referat fra møte 4/2012 den 19. desember 2012 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 4/2012 slik det foreligger. 

 

 

Sak 3/2013 Fordeling av forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende 

tiltak 2013 
 

Rovviltnemndas vedtak: 

 

Drift av nemnda og sekretariatet, kap. 1427.21  

Midlene til drift av nemnda og sekretariatet over post 1427.21 fordeles slik: 

 

Møtegodtgjørelse for rovviltnemnda  kr 300 000,-  

Reiser for nemnda    kr 100 000,- 

Drift av sekretariatet    kr 400 000,-  

SUM      kr 800 000,-  

 

Fordelingen av driftsmidler og reiser kan omfordeles mellom nemnda og sekretariatet ved behov.  

 

Tjenestekjøp, kap 1427.21 

Rovviltnemnda fordeler ikke midlene til tjenestekjøp over kap 1427.21 nå. Nemnda ber om at 

sekretariat kommer tilbake med et nytt forslag til bruken av disse midlene.  

 

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak, kap. 1427.73  

Rovviltnemnda gir følgende føringer til Fylkesmannen i forbindelse med behandling av FKT-

søknadene: 

- Det settes ikke av midler til hjemmebeite / beiting på inngjerdet areal.   

- Søknad fra Nordland Reindriftssamers Fylkeslag om rovviltkoordinator prioriteres opp ved at 

det settes av en ramme på kr 130 000,-. Ny vurdering skjer på bakgrunn av kontakt med søker 

om tiltak i prosjektet. Fylkesmannens endelige behandling av saken forelegges nemnda før 

vedtak fattes. 

- Søknad fra Nordland Nasjonalparksenter om konfliktdempende tiltak avslås.   

- Søknad fra Prosjekt Utmark om videreføring av jerveprosjektet prioriteres opp. Nemnda ber 

om at rammen for dette prosjektet i år økes til inntil kr 810 000,-, men hvor Fylkesmannen i 

dialog med søker vurderer totalt tilskuddsbeløp ut fra et mål om å sikre videreføring av 

prosjektet i 2013 på planlagt nivå.  

- Tilskudd til tilskuddsforing av simlerein kan justeres ned med inntil kr 90 000,- dersom det er 

nødvendig for å få dekning til andre prosjekter som prioriteres opp.    

- Akuttposten justeres for å balansere budsjettet. 
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Rovviltnemnda vedtar følgende budsjett for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak i Nordland i 2013: 

 
FKT 2013 – post 1427.73 Budsjett 2013 

Tiltak i sauenæringa  
- Tidlig sankning 736 000,- 
- Forsinka slipp 0,- 
- Flytting til annet beite 0,- 
- Gjeting/utvida tilsyn 1 170 000,- 
- Gjeterhund/vokterhund 30 000,- 
- Elektriske gjerder til rovviltsikring 0,- 
- Beiting på inngjerdet areal 0,- 
- Beredskapsareal 0,- 
- Bruk av tekniske tiltak

1
 0,- 

- Tiltak som avklarer tapsforhold
1
 682 380,- 

- Andre tiltak som faller innenfor formålet 5 500,- 
- SUM sau 2 623 880,- 

Tiltak i reindriftsnæringa  
- Flytting til annet beite 912 500,- 
- Intensiv gjeting 935 000,- 
- Kalving i gjerde 0,- 
- Foring av rein i perioder av året med særlig store tap 584 080,- 
- Bruk av tekniske tiltak

1
 0,- 

- Tiltak som avklarer tapsforhold
1
 46 050,- 

- Andre tiltak som faller innenfor formålet 465 000,- 
- SUM rein 2 942 630,- 

Andre tiltak  
- Konfliktdempende tiltak 0,- 
- Kompetansebygging – felling/jakt

2
 680 689,- 

- Utgifter ved skadefellingsforsøk 600 000,- 
- Akuttmidler etc. 648 401,- 
- SUM andre tiltak 1 933 490,- 

SUM FKT  7 500 000,- 
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Sak 4/2013  Justering av område for ynglende bjørn i Rana 
 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar å justere arealdifferensieringen for ynglende bjørn i 

Rana kommune som vist på kart i saksframlegget.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Kart viser gjeldende avgrensing for område 

for ynglende bjørn i Rana etter vedtak i sak 4/2013. 

 

 

Sak 5/2013 Saker til drøfting/ orientering 
a) Oppfølging av dialogmøter i Rana og Saltdal  

Orientering ble lagt fram av Tomas Norvoll.  

Det var gode møter i både Rana og Saltdal, hvor en rekke relevante problemstillinger ble drøftet. 

Nemnda ble i møtene oppfordret av Fylkesmannen og DN til å starte en prosess med revidering av 

forvaltningsplanen. Dette ble drøftet i nemndsmøtet. Nemnda ba sekretariatet om å utarbeide en 

vurdering av hvordan dagens plan fungerer og om deler av planen bør endres, som grunnlag for 

videre drøftinger på neste nemndsmøte. Det ble presisert at det ikke er snakk om å lage en helt ny 

plan, men at man bør se på behovet for å justere deler av planen. 

 

b) Orientering om lisensfelling, kvotejakt og ekstraordinære uttak 

Orientering ble lagt fram i møte av Øyvind Skogstad (vedlegg 1).  

 

c) Orientering om yngleregistrering av jerv og gaupe vinteren 2013 

Orientering ble lagt fram i møte av Vegar Pedersen.   

Registreringssesongen for familiegrupper av gaupe varer fra 1. oktober til 28. februar, 

samt evt. døde gaupeunger fram til 30. april. Inneværende vinter er det dokumentert spor 

av familiegrupper i 17 tilfeller i Nordland, fra Fauske til Grane. Hvor mange ulike 

familiegrupper dette til slutt vil bli vurdert som (på bakgrunn av avstandsregler), vurderes 

av Rovdata innen 15. mai. Foreløpige vurderinger med bruk av avstandsreglene tilsier +/- 

7 familiegrupper i Nordland.  
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Registreringssesongen for jerv er så vidt kommet i gang. Det er gjennomført 

planleggingsmøter med registreringspersonellet, og dette arbeidet vil ha stort fokus 

framover.  
  

Nemnda drøftet særlig gauperegistreringa. De mener det er behov for et større fokus på dette 

arbeidet og at SNO må få et større ansvar for dette arbeidet, på lik linke med jerveregistreringa. 

Nemnda avgjorde å sende et brev til nasjonale myndigheter hvor dette påpekes. 

 

 

d) Brev til nemnda 

Brev til Rovviltnemnda blir fortløpende tilgjengeliggjort for nemnda i Sharepoint. Følgende brev 

ble tatt til orientering av Rovviltnemnda:  
Dato Fra Til Kopi Tema 

2012-12-13 FM Troms  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8 

2012-12-14 DN Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Nordland 2013 

2012-12-19 Nordland JFF Beitenæringene 
i Nordland 

 Innspill om kvotejakt på gaupe 

2012-12-20 DN Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Fastsetting av ny FKT-forskrift 

2012-12-31 Saltfjellet RBD DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Innspill til ny FKT-forskrift 

2013-01-02 Bygdefolk for rovdyr MD Rovviltnemnda i 
Nordland 

Klage på gaupekvote  

2013-01-11 DN MD Rovviltnemnda i 
Nordland 

Oversendelser av klage på gaupekvote 

2013-01-15 FM Nord-Tr. Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Høring av forvaltningsplan for region 6 

2013-01-17 Rana kommune Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Referat fra rovviltmøte i Rana 17. januar 

2013-01-18 FM Troms  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8 

2013-01-21 FM Nordland Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Referat fra rovviltmøte i Saltdal 18. januar 

2013-01-22 Saltdal kommune DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Anmodning om ekstraordinært uttak av jerv vest for E6 

2013-01-23 Saltdal kommune Rovviltnemnda 
i Nordland 

 Vedr. anmodning om ekstraordinært uttak av jerv  

2013-01-28 Nordland Sau og Geit FM Nordland  Anmodning om uttak av jerv og gaupe 

2013-01-31 FM Nordland DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Rapportering på FKT-midlene 2012 

2013-02-01 Beitenæringa i Hemnes FM Nordland Rovviltnemnda i 
Nordland 

Gaupejakt - anmodning om tilleggsdyr 

2013-02-01 Hemnes kommune FM Nordland Rovviltnemnda i 
Nordland 

Gaupejakt - anmodning om tilleggsdyr 

2013-02-06 Saltdal kommune DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Søknad om utvida kvote for jakt på gaupe 

2013-02-12 Beitenæringa i Rana FM Nordland Rovviltnemnda i 
Nordland 

Krav om tiltak i forkant av neste beitesesong 

2013-02-14 DN Rovviltnemnda 
i Nordland 

 Vedr.  ekstraordinært uttak av jerv  

2013-02-14 DN FM Nordland Rovviltnemnda i 
Nordland 

Betingede fellingstillatelser på gaupe vinteren 2013 

2013-02-26 DN Saltdal 
kommune 

FM Nordland Avslag på søknad om utvida gaupekvote 
 

2013-02-28 Sametinget Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Høring om Sametingets redegjørelse om rovvilt 
 

2013-03-05 DN Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Planleggingsrammer for rovviltnemndene i 2013 

 

Nemnda drøftet brev av 15.01.2013 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag med høring av 

forvaltningsplan for region 6. Nemnda ba om at det sendes en henvendelse til region 6 
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med ønsker om et møte hvor man drøfter forvaltningen i grenseområdene mellom 

Nordland og Nord-Trøndelag, og hvor det vises til inngått avtale med region 8 som et 

eksempel på hvordan man kan inngå samarbeid mellom regionene.  

 

 

Sak 6/2013 Eventuelt 
a) Om skadefelling i kystområder og på øyer 

Arild Inga ønsket en orientering om terskelen for å innvilge skadefellinger i kystområder og på 

øyer, med utgangspunkt i vinterens situasjon på Tjeldøya. Fylkesmannen orienterte om hvordan 

dette er håndtert i vinter. Det er generelt en lav terskel i prioriterte beiteområder på kysten, og 

særlig lav terskel i område Lofoten/Vesterålen. Fylkesmannen vurderer imidlertid at det ut fra 

gjeldende regelverk med skadefellinger, ikke er aktuelt å innvilge skadefelling kun basert på 

observasjoner av rovdyr eller spor av rovdyr i et område hvor det ikke er mål om at de skal være. 

Skadefellinger skal primært knyttes opp mot konkrete tapssituasjoner. Videre legges det vekt på 

hvorvidt det er anledning for å drive kvotejakt på gaupe i slike områder.  

 

 

 

 

Møtet varte fra kl 09:00 til kl 13:30. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  

 

 

 

 

 

 

Adresseliste: 

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

- Foreningen Våre Rovdyr (e-post) 

- Fylkesmannen i Troms (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) 

- Rovviltnemnda i region 8 v/ Fylkesmannen i Troms (e-post) 

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

- Statens naturoppsyn Nordland (e-post) 

 

  

  

 

  

 

  

  

  



  

 
     
 Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Dato: Sak:  

 Øyvind Skogstad, 75 53 15 68 
fmnooys@fylkesmannen.no  

11.03.2013 2013/693  
  Arkiv nr:  

   433.52  
 

 
   
 Naturforvaltningsseksjonen  
 Telefon:     
 Telefaks:   
   

 

 
 

Lisensfelling, kvotejakt og ekstraordinære uttak av rovvilt vinteren 
2012/2013 
 
Orientering til Rovviltnemnda i Nordland, sak 5/2013 i møte 12. mars 2013. 

 
Lisensfelling av jerv vinteren 2012/2013 

Rovviltnemnda fastsatte i møte den 6. september 2012 en kvote på totalt 23 jerv, 
hvorav maksimalt 11 hunndyr. Denne kvota ble fordelt på fellingsområder fra 
Rombaken og sørover.  

Lisensfellingsperioden varer fra 10. september til og med 15. februar.  

Det ble totalt felt 18 jerv under 
lisensfellinga i Nordland, noe som er 
en betydelig økning i forhold til 
tidligere år. Det er en nasjonal 
målsetting at lisensfellinga skal være 
hovedvirkemiddelet i 
bestandsreguleringen av jerv. Det er 
derfor svært positivt at man i stor 
grad har lyktes med årets 
lisensfelling. Gode jaktforhold og lite 
smågnagere i fjellet, samt en god 
jervebestand i fylket, er faktorer som 
trolig har bidratt til at de gode 
resultatene. Det har også vært økt 
fokus på lisensfellinga i vinter, særlig 
gjennom prosjektet Bedre Jervejakt i 
Nordland i regi av Prosjekt Utmark. 

Områdene på fastlands-Nordland 
nord for Rombaken inngikk i kvote 
fastsatt av Rovviltnemnda i region 8, 
jf. avtale mellom nemndene. Det var 
tilgjengelig kvote i dette området hele 
fellingsperioden uten at det ble felt 
jerv.  

  

 
 
 
 
Figur: Kart over felte jerver under 
lisensfellinga i 2012/2013. Kilde: 
Rovbasen.
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Kvotejakt på gaupe vinteren 2013 

Direktoratet for naturforvaltning fastsatte i 
brev av 14.12.2012 vedtak om kvotejakt 
på gaupe i Nordland. Årets gaupekvote 
var på 6 gauper, hvorav inntil 2 
hunngauper over ett år. I Lofoten og 
Vesterålen er det kvotefri jakt i hele 
jaktperioden. Fastlandsdelen av Nordland 
nord for Rombaken inngår i kvote satt av 
Rovviltnemnda i region 8. DN fulgte 
Rovviltnemnda i Nordlands anbefalinger i 
forhold til kvotestørrelse og 
områdeavgrensning. Vedtaket ble 
påklaget til Miljøverndepartementet, som 
opprettholdt DNs vedtak. 

Allerede første jaktdag ble det felt tre 
gauper i fylket. To av disse var voksne 
hunngauper, noe som innebærer at 
hunndyrkvota ble fylt og jakta avslutta i 
fellingsområdene sør for Rombaken. Nord 
for Rombaken pågår det fortsatt jakt. 

Det er ikke felt gauper i område som 
inngår i kvote satt av nemnda i region 8.  
 
Det er felt en gaupe på Tjeldøya, i 
område med kvotefri jakt. 
 
 
 
Figur: Kart over felte gauper under 
kvotejakta i 2013. Kilde: Rovbasen. 
 
 
 
 
 
Skadefellinger og ekstraordinære uttak av rovvilt vinteren 2013 
 
Skadefellinger 
Vinteren 2012/2013 er det fattet følgende vedtak om skadefelling av gaupe i Nordland: 

 November 2012: Tillatelse til skadefelling på Tjeldøya. Ingen felling. 

 November 2012: Tillatelse til skadefelling i Meløy og Rødøy. Ingen felling. 

 Januar 2013: Tillatelse til skadefelling i Beiarn/Bodø/Saltdal. Ingen felling. 

 Januar 2013: Tillatelse til skadefelling på Tjeldøya. Ingen felling. 

 Februar 2013: Tillatelse til skadefelling i Beiarn. Felt en gaupe. 

 Februar 2013: Tillatelse til skadefelling i Bindal, Næry og Leka. Felt en gaupe. 

 Februar 2013: Tillatelse til skadefelling på Straumøya i Bodø. Ingen felling. 

 Februar 2013: Avslag på søknad om skadefelling i Hemnes 

 Mars 2013: Mottatt søknad om skadefelling i Saltdal – foreløpig ikke behandlet.  
 
Annen avgang av gaupe i Nordland vinteren 2012/2013: 

 Oktober 2012: Påkjørt en gaupe i Hattfjelldal 

 November 2012: Påkjørt en gaupe i Bodø (Skjerstad) 

 Februar 2013: Påkjørt en gaupe i Vefsn 
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Ekstraordinære uttak 
Det er ikke gjennomført noen ekstraordinære uttak av rovvilt i Nordland vinteren 
2012/2013 per 11. mars.  
Relevante brev og signaler: 

 Drøftinger om ekstraordinære uttak av jerv og bjørn på dialogmøter i Rana og 
Saltdal (se møtereferatene). 
 

 Brev av 31.01.2013 fra nemnda til DN med anmodninger om ekstraordinære 
uttak i to områder:  

o Vestlige deler av Saltdal og vestover mot kysten  
o Sagfjorden beitelag 

 

 Brev av 14.02.2013 fra DN til nemnda.  
«Direktoratet vil vurdere felling av enkeltdyr av jerv på vestsiden av Saltdal, 
Beiarn øst for Beiarelva. Samtidig vil det være naturlig å se de delene av Bodø 
øst for Misværfjord og nord for Fv 812 i sammenheng med fellingsområdet i 
vestre deler av Saltdal. Per nå er det ikke aktuelt med felling av enkeltdyr av 
jerv lengre vest, men med tanke på hiuttak vil direktoratet gjøre fortløpende 
vurderinger etter hvert som registreringsarbeidet pågår. Sagfjorden beitelag er 
ikke prioritert for uttak av enkeltdyr vinteren/våren 2013, men direktoratet vil 
gjøre vurderinger med tanke på hiuttak om man registrerer yngling i området.» 
 

 Nyhetssak på Rovviltportalen 5. februar om uttak av bjørn på vårsnø:  
«I to områder, som ligger i Rana og Hattfjelldal kommuner i Nordland, er det 
aktuelt å åpne for ekstraordinære uttak av bjørn, dersom bjørn har overvintret 
der. Vi vurderer også ekstraordinære uttak i andre prioriterte beiteområder 
hvor det er stor fare for at bjørn kan gjøre skade.» 

 
Innspill fra beitenæringene om ekstraordinære uttak: 

 Brev av 22. januar fra Saltdal kommune 

 Brev av 28. januar fra Nordland Sau og Geit 

 Brev av 12. februar fra beitenæringene i Rana kommune 
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