
 

 

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 2/2012 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   30. mai 2012 

Sted:  Statens hus, Bodø 

Tid:   09:30 – 15:00 

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 

 

Forfall: 

Betty Kappfjell     Sametinget 

 

Fra sekretariatet: 

Tore Vatne      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 

Geir Heggmo  SNO – Nordland 

Vegar Pedersen  SNO – Nordland 

 

Andre: 

Morten Kjørstad  Rovdata 

Terje Bø   Direktoratet for naturforvaltning 

 

Representanter fra rovviltnemnd og sekretariat i region 8 og representant fra Saltdal kommune deltok 

på orienteringene fra Rovdata v/ Morten Kjørstad og NINA v/ John Odden.

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2012/62 433.52 13.06.2012 
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Møteleder Tomas Norvoll ønsket velkommen. 

 

Sak 8/2012 Godkjenning av saksliste 
Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 2/2012 slik den foreligger.  

 

Sak 9/2012 Godkjenning av referat fra møte 1/2012 den 16. mars 2012 
Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 1/2012 slik det foreligger. 

 

Sak 10/2012 Kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv 
Øyvind Skogstad orienterte om sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. Rovviltnemnda har i 

år myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv da bestandsmålet i 

Nordland er oppnådd for disse artene. Bestandsmålet for bjørn og gaupe er ikke oppnådd, og 

myndigheten til å fatte vedtak om betinget skadefelling av bjørn og gaupe ligger dermed hos 

Direktoratet for naturforvaltning. Forvaltningsansvaret for kongeørn er lagt til fylkesmannen. 

Forvaltningsregimet for kongeørn legger ikke opp til at det skal fastsettes betingede kvoter for 

skadefelling. Evt. skadefellinger vurderes etter bestemmelsene i rovviltforskriften.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak er utarbeidet med bakgrunn i retningslinjer for iverksetting av 

fellingstillatelser, bestandssituasjonen ift. nasjonale bestandsmål, tapssituasjonen i fylket, og tidligere 

års erfaringer med fellingstillatelser. 

 

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

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

fellingstillatelser for jerv for perioden 01.06.2012 - 15.02.2013. 

 

 

Sak 11/2012  Saker til drøfting/ orientering 
a) Praksis ved godtgjøringer, drift av nemnd, utsending av dokumenter etc.  

Rovviltnemnda diskuterte saken. Nemnda ønsker i større grad å ta i bruk SharePoint ved 

tilgjengeliggjøring av dokumenter for nemndas medlemmer. Sekretariatet iverksetter dette.  

Hastesaker skal fortsatt sendes ut per e-post.  

 

Rovviltnemnda ønsker å videreføre etablert praksis ved møtegodtgjørelse for nemndsmedlemmene, jf. 

hva som ble bestemt i sak 19/2010. 

 

b) Egenandel ved drift av radiobjeller 

Rovviltnemnda diskuterte saken. Flere medlemmer åpnet for at det burde vurderes å gi støtte til drift 

av tidligere innkjøpte radiobjeller. Det er viktig at nemnda ikke etablerer en praksis som resulterer i at 

brukere med høye rovvilttap ikke ønsker å ta i bruk radiobjeller på grunn av for høye kostnader. Alle 

FKT-midlene for 2012 er imidlertid fordelt, slik at det per i dag ikke er mulig å gi slik støtte i år. 

Nemnda ba om at sekretariatet forbereder en sak til neste nemndsmøte, hvor det presenteres et forslag 

til praksis for bruk av FKT-midler til innkjøp og drift av radiobjeller i Nordland. I saken bør forventet 

tapsforebyggende effekt av radiobjeller vurderes opp mot evt. prioritering av FKT-midlene til andre 

tiltak, samt evt. bruk av andre typer radiobjeller.   
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c) Orientering om saksbehandling og saksgang i forbindelse med kvotejakt på gaupe vinteren 2012 

v/ FM 

Orientering ble presentert i sekretariatets saksframlegg. Nemnda prioriterte ikke nærmere diskusjon av 

saken.  

 

d) Status for yngleregistrering av jerv v/ SNO 

Orientering ble lagt fram av Statens naturoppsyn v/ Vegar Pedersen. 

Værforholdene har vært utfordrende denne vinteren, og tallene kan anses som noe mer usikker enn 

tidligere år.  

 

Per 30. mai er det dokumentert yngling av jerv på 9 lokaliteter. 3 av de dokumenterte ynglingene er 

tatt ut ved hiuttak. Videre har SNO mistanke om yngling på ytterligere 3 lokaliteter. SNO vil følge opp 

med barmarkssjekker på flere lokaliteter i etterkant av registrering på snøføre.  

 

Status per 30. mai: 

 Lokalitet Status 

1 Fauske (NNO-036) Dokumentert 

2 Hemnes (NNO-067) Dokumentert 

3 Narvik (NNO-002) Dokumentert 

4 Rana (NNO-021) Dokumentert 

5 Rana (NNO039) Dokumentert (hiuttak) 

6 Rana (NNO-060) Dokumentert (hiuttak) 

7 Saltdal (NNO-058) Dokumentert 

8 Steigen (NNO-027) Dokumentert (hiuttak) 

9 Sørfold (NNO-047) Dokumentert 

 Beiarn (NNO-022) Usikker 

 Grane (NNO-068) Usikker 

 Rana (NNO-050) Usikker 

 

  

e) Ekstraordinære uttak av rovvilt vinteren 2012 v/ DN 

Orientering ble lagt fram av DN v/ Terje Bø. 

DNs vurderinger om ekstraordinære uttak av rovvilt blir gjort med bakgrunn i vedtatt politikk og 

nasjonale føringer om forvaltning av rovvilt. Stortingets rovviltforlik må leses med bakgrunn i 

tidligere stortingsmeldinger om rovvilt. Tolking av rovviltforlikets innhold og vekting mellom de ulike 

punktene i forliket har vist seg å være gjenstand for diskusjoner. For forvaltningsmyndighetene er det 

imidlertid Miljøverndepartementas tolkning og deres føringer og presiseringer som skal legges til 

grunn. Det er Miljøverndepartementet som gir arbeidsordrene nedover i rovviltforvaltningen.   

 

Det er et overordnet mål i rovviltforvaltningen å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, 

ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse og 

andre samfunnsinteresser. Dette er presisert i formålsparagrafen i rovviltforskrifta. De vedtatte 

bestandsmålene skal forvaltes så nært bestandsmålet som mulig, hvert enkelt år. Rovviltforskrifta er 

det primære “redskapet” for å vurdere fellinger. Departementet har klart presisert at tilstedeværelse av 

rovvilt i et prioritert område for sau eller rein ikke i seg selv er tilstrekkelig for å iverksette felling. Evt 

vedtak om felling må gjøres etter en helhetlig vurdering, og ofte vil dette være knyttet opp mot 

konkrete skadesituasjoner.  

 

Denne vinteren/våren er det tatt ut ca 120 jerv i Norge, derav ca 70 i regi av SNO. Dette er “all time 

high” i forhold til uttak. I Nordland er det felt fire jerv på lisensfelling. Videre har DN iverksatt 

ekstraordinære uttak, hvor det er tatt ut tre hiuttak og i tillegg uttak av fire enkeltjerv i Nordland, til 

sammen seks voksne jerv og fem valper. DN vurderte uttak av mulig yngling i Beiarn, men kom fram 

til at det ikke var riktig å gjøre forsøk på uttak her. Dette med bakgrunn i en samlet vurdering av 

bestandsstatus (på det aktuelle tidspunktet var det registrert fire dokumenterte ynglinger i Nordland, 

hvorav tre av disse var tatt ut) og skadepotensiale (den aktuelle ynglingen ligger ikke i direkte nærhet 
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til områder hvor det er mye sau på beite, og det er få dokumenterte tap til jerv i det nærmeste området 

omkring ynglelokaliteten). Et uttak av denne yngliga ville også ha begrenset DNs handlingsrom for 

evt. sendere uttak i viktige kalvings-/beiteområder. 

 

Diskusjon i nemnda 

I etterkant av DNs orientering diskuterte nemnda saken. Nemnda konkluderte med at de ønsker å 

sende en anmodning til DN om ytterligere uttak av jerv i Nordland. Videre ønsker nemnda å ta 

initiativ til et møte med Stortingets energi- og miljøkomite for å gi en orientering om situasjonen i 

Nordland. 

 

f) Brev til nemnda 

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

09.03.2012 DN Rovviltnemndene  Planleggingsrammer for Rovviltnemndene i 
2012 

09.03.2012 Sametinget Rovviltnemnda i 
Nordland  

 Vedr. oppnevning av rovviltnemnd Region 7 

10.03.2012 MD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl 

 Høring: Endringer i erstatningsforskriftene for 
husdyr og tamrein 

13.03.2012 Siida Mads 
Kappfjell og Nils J. 
Kappfjell 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Vedr. fordeling av FKT-midler 2012 

13.03.2012 MD Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Omgjøring av vedtak om tilleggskvote for jakt 
på gaupe 

14.03.2012 MD Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Vedr. tilleggskvote for gaupejakta - beslutning 
om utsatt iverksetting 

22.03.2012 Fylkesmannen i 
Troms 

Fylkesmannen i 
Nordland 

 Protokoll fra møte i Rovviltnemnda 15. og 16. 
mars 

27.03.2012 DN Saltdal 
sausankerlag 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

Foreløpig svar - uttak av jerv 

27.03.2012 MD Utvalgte 
fylkesmenn m.fl. 

Rovviltnemndene Utvalg for evaluering av ulvesona 

24.04.2012 Fylkesmannen i 
Troms 

Fylkesmannen i 
Nordland 

 Protokoll fra møte i Rovviltnemnda 11. april 

02.05.2012 Nordland 
Reindriftssamers 
Fylkeslag 

DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Henstilling om hiuttak 

03.05.2012 Beitelagene i 
Nordre Meløy, 
Gildeskål og 
Beiarn 

DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Anmodning om uttak av jerv 

07.05.2012 Rana Sau og Geit Fylkesmannen i 
Nordland 

 Anmodning om uttak av bjørn 

07.05.2012 Ranen beitelag og 
Nord-Rana 
Bondelag 

Fylkesmannen i 
Nordland 

 Anmodning om uttak av bjørn 

09.05.2012 DN  Fylkesmannen i 
Nordland 

Avslag på søknad om uttak av bjørn i Rana 
kommune 

10.05.2012 Saltdal kommune DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Anmodning om ekstraordinært uttak av jerv i 
Saltdal 

24.05.2012 Gildeskål 
kommune 

DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Krav om uttak av jerv 

25.05.2012 Meløy kommune DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Krav om uttak av jerv 

28.05.2012 Sør Meløy 
Bondelag 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Vedr. uttak av jerv 

 

 

Sak 12/2012 Eventuelt 
a) Bruk av akuttmidler i forbindelse med samling av rein ved Forstranda i Gildeskål 

Rovviltnemnda prioriterte ikke å diskutere denne saken i møtet. 
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I etterkant av behandling av de ordinære sakene, ble det gitt orienteringer fra Rovdata og NINA. Deres 

presentasjoner blir gjort tilgjengelig på Rovviltnemndas nettsider. 

 

Møtet varte fra kl 09:30 – 15:00 

 

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) 

 

  

  


