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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 3/2012 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   6. september 2012 

Sted:  Statens hus, Bodø 

Tid:   09:30 – 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  

Betty Kappfjell     Sametinget 

Ann-Hege Lervåg    Nordland fylkeskommune  

Dagfinn Olsen       Nordland fylkeskommune 

Anne Wiik      Nordland fylkeskommune 

Nina Kuhmunen Oskal (vara)   Sametinget 

 

Forfall: 

Arild Inga      Sametinget 

 

Fra sekretariatet: 

Monica Iveland Andreassen   Landbruksdirektør 

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 

Geir Heggmo  SNO – Nordland 

Vegar Pedersen  SNO – Nordland 

 

Andre: 

Marianne Hoff, Saltdal kommune 

Ingvar Ramsvik, Nordland Sau og Geit 

 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 
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Nemnda avholdt internt møte fra 09:30 til 10:00. 

 

Møteleder Tomas Norvoll ønsket velkommen. 

 

Sak 13/2012 Godkjenning av saksliste 
Rovviltnemnda ønsket å snu om på rekkefølgen for de ulike orienteringene i sak 18/2012. Ut over 

dette var det ingen merknader til sakslista.  

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 3/2012 med en endring i rekkefølge 

på orienteringene i sak 18/2012.  

 

Sak 14/2012 Godkjenning av referat fra møte 2/2012 den 30. mai 2012 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 2/2012 slik det foreligger. 

 

Sak 15/2012 Samarbeidsavtale mellom region 7 og 8 
Nemndsleder viste til forslag til samarbeidsavtale som er utarbeidet av sekretariatene til 

rovviltnemdene i region 7 og 8, og at nemnda i region 8 har godkjent denne. Rovviltnemnda i 

Nordland hadde ingen merknader til avtaleforslaget.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i Nordland godkjenner forslag til samarbeidsavtale mellom region 7 og 8. 

 

Vedtatt avtale er vedlagt (vedlegg 1). 

 

Sak 16/2012  Kvote for lisensfelling av jerv 2012/2013 
Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. Med bakgrunn i meldinger 

om høye tapstall inneværende år og at region 7 ligger godt over vedtatt bestandsmål for jerv, mente 

Rovviltnemnda at det var riktig å øke kvoten for lisensfelling noe i forhold til sekretariatets forslag, til 

samme nivå som forrige år men med fratrekk av ett dyr siden områdene nord for Rombaken inngår i 

kvote fastsatt av Rovviltnemnda i region 8. Økningen i kvota fordeles ikke på de ulike 

fellingsområdene, men inngår som “frie dyr” som ikke fordeles ved starten av lisensfellinga. 

Hunndyrkvota økes til 11 jervetisper.  

 

Rovviltnemnda ønsket videre at man i vedtaket viser til Stortingets rovviltforlik hvor det står at “I de 

tilfeller der lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal miljøforvaltningen så langt det er 

mulig sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er gitt”.  

 

Vedtak 

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

2012/2013. Kvoten settes til totalt 23 jerv, hvorav maksimalt 11 hunndyr. Nærmere kvote- og 

områdeavgrensning følger av dette vedtak. 

 

Lisensfellingen iverksettes for å avverge framtidige skader på husdyr og tamrein.  Det legges særlig 

vekt på høye tapstall inneværende år og at region 7 ligger godt over vedtatt bestandsmål for jerv. En 

kvote på 23 jerv vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse. 

 

Rovviltnemnda vil i forbindelse med fastsetting av kvote for lisensfelling av jerv påpeke at det i 

Stortingets enstemmige rovviltforlik inngått 17. juni 2011, står følgende i pkt. 2.2.4: “I de tilfeller der 

lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal miljøforvaltningen så langt det er mulig sørge for 

at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er gitt”.  
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Kvota fordeles på følgende fellingsområder: 

 

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

 

Område 2 – nordlige deler av Nordfylket, inngår i kvote satt av Rovviltnemnda i 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 langs Rombakselva opp 

Norddalen og følger bekken som kommer fra Brudeslørvatnet til Ofotbanen krysser denne, fra dette 

punkt går grensa langs Ofotbanen til svenskegrensa.  

 

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

Mot nord går grensa langs Rombaken. Fra Rombaksbotn går grensa langs Rombakselva opp 

Norddalen og følger bekken som kommer fra Brudeslørvatnet til Ofotbanen krysser denne, fra dette 

punkt går grensa 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 3 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 3 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 3 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. 

 

Hunndyrkvoten er på inntil 11 jervetisper. 

 

Frie dyr: 8 dyr 

Åtte dyr (”frie dyr”) fordeles ikke ved starten av lisensfellinga. Disse 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. 

Videre kan Fylkesmannen 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.  
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Sak 17/2012  Bruk av radiobjeller som tapsforebyggende tiltak 
Orienterte om saken ble presentert i sekretariatets saksframlegg.  

 

Rovviltnemnda støttet sekretariatets forslag om å gjennomføre en høring hos saue- og 

reindriftsnæringene for å innhøste erfaringer og synspunkter i forhold til bruk av radiobjeller som 

tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader, for så å ta en grundig diskusjon om dette i neste 

nemndsmøte i november/desember 2012. Rovviltnemnda ba om at man i en slik høring involverte 

reinbeitedistriktene i Nordland i tillegg til de ulike fylkeslagene i saue- og reindriftsnæringa. Videre 

ønsket nemnda at omfanget av de driftsmessige fordelene med bruk av radiobjeller inngår som et 

høringstema, og at man i best mulig grad forsøker å konkretisere hvor stor driftsmessig verdi det kan 

forventes å være ved bruk av radiobjeller. 

 

Det legges opp til følgende framdriftsplan: 

- Sekretariatet sender ut et høringsbrevbrev om bruk av radiobjeller, finansiering m.m. til 

aktuelle høringsinstanser i september 2012. Høringsparter er Nordland Bondelag, Nordland 

Bonde- og Småbrukarlag, Nordland Sau, Geit og Nordland Reindriftssamer Fylkeslag, 

reinbeitedistriktene i Nordland og Mattilsynet. Høringsfrist er 31. oktober 2012. I tillegg til 

dette kommer ordinær rapportering for de som har mottatt FKT-midler til radiobjeller i år, 

med frist 1. november.  

- Sekretariatet gjennomgår høringsuttalelsene og lager et saksframlegg til Rovviltnemnda som 

behandler saken på møte i månedsskiftet november/desember 2012.  

 

 

Sak 18/2012  Saker til drøfting/ orientering 

 

a) Orientering om påskyting av bjørn i Saltdal 

Statens naturoppsyn v/ Vegar Pedersen orienterte om episoden med påskyting av bjørn i 

Saltdal. SNOs presentasjon er vedlagt (vedlegg 2). 

 

b) Orientering om møte i Saltdal 22. august 
Tomas Norvoll orienterte kort om møtet i Saltdal, hvor Rovviltnemnda var invitert av kommunen og 

beitenæringa for å bli orientert om rovviltsituasjonen i Saltdal og det at årets lisensfelling på bjørn ikke 

omfatter Saltdal. Saltdal kommune vil sammen med beitenæringa drøfte om man ser spesielle 

tapsforebyggende tiltak som man ønsker å iverksette. Norvoll påpekte at det er nyttig å delta på slike 

møter med aktører som er direkte berørt av rovvilt. 

 

c) Orientering om beitesesongen 2012 
Fylkesmannen sendte i forkant av møtet ut en oversikt over iverksatte akutte tiltak denne 

beitesesongen. Følgende akutte tiltak er iverksatt i beitesesongen 2012 per 6. september: 

Skadefellingsforsøk: 

- Skadefellingstillatelse på gaupe i Hemnes (juni) 

- Skadefellingstillatelse på gaupe i Evenes (juli) 

- Skadefellingstillatelse på bjørn i Rana (juli og august, flere fellingsperioder) 

- Skadefellingstillatelse på jerv i Saltdal/Bodø (juli og august, flere områder og flere 

fellingsperioder) 

- Skadefellingstillatelse på jerv i Beiarn (august) 

- Skadefellingstillatelse på bjørn i Saltdal (august) 

Per 6. september er ingen av skadefellingstillatelsene effektuert. 
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Ekstraordinært tilsyn: 

- Ekstraordinært tilsyn av sau i Lurøy (mai/juni) 

- Ekstraordinært tilsyn av sau på Vestvågøy (mai/juni) 

- Ekstraordinært tilsyn av sau i Hemnes (juni) 

- Ekstraordinært tilsyn av sau i Saltdal (juli/august)  

- Ekstraordinært tilsyn av sau i Grane (august) 

 

Tidlig nedsanking: 

- Tidlig sanking av sau i Saltdal (august) 

- Tidlig sanking av sau i Hamarøy (august) 

 

Statens naturoppsyn v/ Geir Heggmo orienterte om SNOs arbeid med skadedokumentasjon. Se 

vedlagte presentasjon (vedlegg 3). 

 

Mattilsynet v/ Berit Gjerstad påpekte behovet for å diskutere beitesesongen 2012 og hva man kan 

gjøre for å unngå tilsvarende situasjoner senere. Særlig situasjonen i Saltdal, Hamarøy og Rana viser 

at man må vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes i forkant av beitesesongen i områder hvor man 

kan forvente store tap.  

 

Rovviltnemnda la opp til en diskusjon om beitesesongen 2012 og veien videre.  

Situasjonen med ei binne i prioritert beiteområde fikk særlig fokus. Det kan forventes slike sitasjoner 

også kommende år, med binner på “feil sted”. Det er viktig at forvaltninga diskuterer dette videre, og 

at beitenæringa blir involvert på en god måte som gir økt grad av forutsigbarhet. Det ble vist til at 

mange av disse problemstillingene ble drøftet i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen. Det 

er ikke stemning i nemnda for å endre forvaltningsplanen, men man ser behovet for en dialog med 

berørte parter, hvor både tapssituasjonen, rovviltregistreringer og forvaltningsplanen er viktige tema.  

 

Rovviltnemnda konkluderte med at man tok diskusjonen og innspillende med seg. Nemnda vil drøfte 

hvordan videre dialog om dette temaet bør være. 

 

d) Kvote for lisensfelling av bjørn 
Orienterte om saken ble presentert i sekretariatets saksframlegg.  

 

Saltdal kommune har i møte 22. august anmodet om at Rovviltnemnda drøfter muligheten for å endre 

sin anbefaling til DN, slik at Saltdal kommune også inngår som en del av anbefalt 

lisensfellingsområde.  

 

Rovviltnemnda drøftet saken. Med bakgrunn i at nemnda ikke har vedtaksmyndighet i forhold til 

lisensfelling på bjørn, samt at lisensfellingsperioden er godt i gang og at pågår skadefellingsforsøk på 

bjørn i Saltdal, valgte nemnda å ta saken til orientering. 
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e) Brev til nemnda 

Brev til Rovviltnemnda blir fortløpende gjort tilgjengelig for nemnda i Sharepoint.  
Følgende brev ble tatt til orientering av Rovviltnemnda: 

 
Dato Fra Til Kopi Tema 

2012-06-07 Fylkesmannen i 
Hedmark 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Invitasjon til møte om ulvesona 

2012-06-08 Fylkesmannen i 
Troms 

 Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda 16. og 30. 
mai 

2012-06-08 Beiarn 
kommune 

DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Krav om uttak av jerv 

2012-06-15 DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Avslag på søknader om ekstraordinære uttak 
av jerv i Nordland 

2012-06-18 FM Nordland  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Orientering om godtgjøringsordningen for 
skadefellingslag 

2012-06-28 DN og MT MD Fylkesmennene Vedr. driftsomstilling grunnet rovvilt 

2012-07-02 MD Rovviltnemndene 
m.fl 

 Ikrafttredelse av endringer i 
naturmangfoldloven 

2012-07-02 Fylkesmannen i 
Troms 

Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i 
region 8 

2012-07-10 MD  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Avgjørelse av klage på avslag om felling av 
bjørn i Rana 

2012-07-30 Saltdal 
kommune 

Fylkesmannen i 
Nordland 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

Klage på anbefaling om lisensfelling av bjørn 

2012-08-01 Saltdal 
kommune 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Informasjon om rovviltsituasjonen i Saltdal 

2012-08-17 DN Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Lisensfelling av brunbjørn 2012 

2012-08-22 Saltdal Østre 
Beitelag 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Kommentar til møte om lisensfelling av bjørn 

 

 

Sak 19/212 Eventuelt 

a) Økonomisk status for FKT-midlene 
Fylkesmannen sendte i forkant av møtet ut en oversikt over forbruk av akuttmidler så langt denne 

sommeren, hvor det framgår at man har et overforbruk av akuttmidler.  

 

 Tilsagn kr 

Skadefellingsforsøk; kjøregodtgjørelse, adm.utg. etc 207 000 

Skadefellingsforsøk; godtgjørelse til jegere 580 000 

Intensiv gjeting av rein 180 000 

Ekstraordinært tilsyn av sau 112 000 

Tidlig sankning inkl. sankehjelp 254 000 

Dusører, hasteanalyser etc.  170 000 

Sum tilsagn 1 503 000 

Budsjett 1 115 000 

Overforbruk -388 000 

 
Rovviltnemnda drøftet saken. Nemnda mente det er viktig at Fylkesmannen har muligheten til å 

iverksette akutte tiltak også mot slutten av beitesesongen, og ga derfor Fylkesmannen fullmakt til 

fortsatt å gi tilsagn om akuttmidler dersom det oppstår saker hvor dette anses som nødvendig. 

Rovviltnemnda skal holdes løpende orientert om forbruket av akuttmidler resten av året. 

 

Nemnda mener situasjonen viser at behovet for midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak er 

større enn hva nemnda disponerer. Særlig bør den innførte ordningen med godgjøring av kommunale  
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skadefellingslag medføre økte bevilgninger til nemndene. Rovviltnemnda ba om at det blir sendt en 

redegjørelse til Miljøverndepartementet om behovet for en økning i FKT-midler i Nordland. 

 

 

 

 

Møtet varte fra kl 09:30 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) 

 

  

  

 

 

  

 

 

  


