
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 

Nordland 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 

Rovviltnemnda i region 7 Ann-Hege Lervåg  Øyvind Skogstad 

c/o Fylkesmannen i Nordland 951 19 325  75 53 15 68 

Moloveien 10 ahl@sp.no   

8002 BODØ  

 

 

 

Utkast til referat fra møte 3/2014 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   30. mai 2014 

Sted:  Fylkesmannen i Nordland, Bodø 

Tid:   11:15 – 14:00 

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  

Nils-Johan Kappfjell    Sametinget 

Trond Andreassen    Nordland fylkeskommune 

Dagfinn Olsen      Nordland fylkeskommune 

Anne Wiik      Nordland fylkeskommune 

Arild Inga      Sametinget, vara for Nina Oskal 

 

Forfall: 

Nina Oskal      Sametinget 

 

Fra sekretariatet: 

Magne Totland     seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland 

Tore Vatne      seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland 

Øyvind Skogstad     rådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Jostein Øvervatn    seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

 

Observatører: 

Berit Gjerstad  Mattilsynet – Regionkontoret for Nordland 

Geir Heggmo  Statens naturoppsyn – Nordland  

 

Andre: 

Ann Guro Hansen  Nordland Sau og Geit 

Lena Mikkelsen  Nordland bondelag 

Marianne Hoff  Saltdal kommune 

 

 

 

  

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2014/302 433.52 13.06.2014 
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Ann-Hege Lervåg ønsket velkommen. 

 

Åpen post 
Ann Guro Hansen fra Nordland Sau og Geit, Lena Mikkelsen fra Nordland bondelag og Marianne 

Hoff fra Saltdal kommune holdt korte innlegg om rovviltvurderinger i forhold til årets beitesesong. De 

ga også innspill til nemnda i forhold til saker i møtet.   

 

Sak 13/2014 Godkjenning av saksliste 
 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 3/2014 slik den foreligger. 

 

Sak 14/2014 Godkjenning av referat fra møte 2/2014  
 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 2/2014 slik det foreligger. 

 

 

Sak 15/2014 Kvote for lisensfelling av jerv 2014/2015 
Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. Rovviltnemnda mente at 

sekretariatets forslag til vedtak var for lavt, og at kvota burde ligge om lag på samme nivå i fjor. 

Nemnda viste til store tap av rein og sau til jerv og at uttak av jerv forrige vinter var betydelig lavere 

enn fastsatt jervekvote.   

 

Forslag fra Arild Inga: 

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

2014/2015. Kvota settes til totalt 24 jerv, hvorav maksimalt 12 hunndyr.  

 

Rovviltnemnda drøftet Ingas forslag, og støttet dette enstemmig. Rovviltnemnda ba om at sekretariatet 

fordeler kvota etter samme forhold som i innstillinga. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

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

2014/2015. Kvota settes til totalt 24 jerv, hvorav maksimalt 12 hunndyr.  

 

Ved en fordeling av kvota etter samme forhold som i innstillinga, blir dette som følger: 

 

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 3 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. 
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Område 4 – Ytre Midtfylket, kvote på 4 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 5 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 4 jerv. 

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

 

Frie dyr: 5 dyr 

 

Hunndyrkvoten forslås fastsatt til maksimalt 12 dyr. 

 

 

Sak 16/2014 Kvote for lisensfelling av bjørn 2014 
Myndigheten til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av bjørn i Nordland høsten 2014 ligger hos 

Miljødirektoratet, da bestandsmålet for bjørn ikke er oppnådd i regionen. Det framgår av 

rovviltforliket av 17. juni 2011 at rovviltnemndenes syn skal tillegges betydelig vekt, også når 

nemndene ikke har beslutningsmyndighet i saken.  

 

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. Rovviltnemnda støttet 

sekretariatets forslag om å anmode miljødirektoratet om at det åpnes for lisensfelling på bjørn i 

Nordland med en kvote på 2 dyr. Rovviltnemnda drøftet videre hvilken områdeavgensning de skulle 

anmode om, og konkludere med å vise til fastsatt arealdifferensiering i gjeldende forvaltningsplan.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

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

lisensfelling av bjørn i Nordland høsten 2014. Rovviltnemnda anbefaler at det åpnes for lisensfelling 

av 2 bjørn i Nordland med unntak av i vedtatte yngleområder for bjørn.  

 

 

Sak 17/2014 Betinget kvote for skadefelling av jerv og ulv  
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 Miljødirektoratet.  

 

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. Dette ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i Nordland vedtar en kvote på to betingede fellingstillatelser på ulv og fire betingede 

fellingstillatelser for jerv for perioden 01.06.2014 - 15.02.2015. 
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Sak 18/2014 Saker til drøfting/ orientering 
 

a) Forberedelse til møte med LMD og KLD 2. juni 

Rovviltnemnda diskuterte planlagte seminar om tydelig soneforvaltning 2. juni 2014. Utsendt program 

og brev av 21.05.2014 fra klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren var sentrale 

bakgrunnsdokumenter for diskusjonen. Det ble pekt på følgende punkter som burde tas opp på 

seminaret: 

- Fokus på jerv, uttak av jervekvote og ekstraordinære uttak, grenseproblematikk 

- Ønske om bedre dialog mellom Miljødirektoratet og rovviltnemnda i forhold til 

ekstraordinære uttak 

- Forutsigbarhet i hvor det blir gjennomført ekstraordinære uttak, og omfanget av dette 

- Behovet for bedre gauperegistrering 

- Behov for revidering av rovviltforskrifta som følge av nye politiske signaler og føringer 

 

b) Orientering om forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2014   

Sekretariatet orienterte kort og viste til tabell i saksframlegget over tildelte midler. Rovviltnemnda tok 

dette til orientering.  

 

c) Orientering om bestandsregistrering av jerv og ekstraordinære uttak 

Geir Heggmo i Statens naturoppsyn orienterte.  

Foreløpige resultater fra årets yngleregistrering av jerv viser 9-10 påviste ynglinger i fylket. Videre er 

det et par usikre lokaliteter som skal følges opp med barmarksskjekk.  

 

Det er samlet inn bra med ekskrementprøver fra jerv for DNA-analyse, per nå totalt 386 prøver i 

Nordland. På vestsida i Saltdal har det vært lite jerveaktivitet i vinter. Det er kun funnet én prøve for 

DNA-analyse på vestsida i Saltdal så langt. Det kan forventes noe mer jerveaktivitet i disse områdene i 

forbindelse med reinkalvinga, men det er uansett unormalt lite jerveaktivtet sammenlignet med 

tidligere år.  

 

SNO har gjennomført ekstraordinært uttak av tre bjørn, en enkeltjerv og ett hiuttak (tispe med to 

valper) i vinter/vår. Det ble lagt ned mye arbeid med forsøk på ekstraordinære uttak av jerv i etterkant 

av lisensfellinga, men generelt ble det funnet lite spor etter jerv i de prioriterte fellingsområdene på 

tross av flere dager med gode sporforhold.  

 

 

d) Brev til nemnda 

Følgende brev ble tatt til orientering fra Rovviltnemnda:  
2014-03-19 Gildeskål kommune Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland 

Anmodning om 

ekstraordinært uttak av 

jerv 

2014-03-24 Rovviltnemnda i reg. 6 Høylandet kommune Rovviltnemnda i 

Nordland 

Angående kvotejakt på 

gaupe i grenseområdene 

2014-03-26 Saltdal kommune Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Anmodning om 

ekstraordinært uttak av 

jerv 

2014-04-04 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Vedtak om ekstraordinært 

uttak av jerv 

2014-04-04 Vesterfjell sankelag Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Angående jerv i fjellene 

vest for Mosjøen 

2014-04-05 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Planleggingsrammer FKT 

2014 

2014-04-08 Saltdal kommune Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland 

Anmodning om 

ekstraordinært uttak av 

jerv 

2014-04-10 Hattfjelldal S&G Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Innspill om sporing av 

bjørn på vårsnø 

2014-04-14 Sagfjord beitelag FM Nordland  Bekymringsmelding om 

gaupe i beiteområdet 
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2014-04-24 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Vedtak om ekstraordinært 

uttak av jerv i Rana 

2014-04-27 Velfjord Sauavlslag Mdir  Anmodning om uttak av 

bjørn  

2014-04-28 KLD Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Om soneforvaltning og 

beredskap sommeren 2014 

2014-04-29 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Vedtak om ekstraordinært 

uttak av bjørn 

2014-05-02 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Vedtak om ekstraordinært 

uttak av bjørn - utvidelse 

av fellingsområde 

2014-05-05 Sauenæringa i Rana Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

Anmodning om 

ekstraordinært uttak av 

jerv 

2014-05-05 Jillen Njaarke RBD Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland 

Anmodning om 

ekstraordinært uttak av 

jerv 

2014-05-07 Nordre Meløy og 

Gildeskål beitelag 

Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Anmodning om 

ekstraordinært uttak av 

jerv 

2014-05-07 Saltdal kommune Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland 

Anmodning om 

ekstraordinært uttak av 

jerv 

2014-05-08 Saltdal kommune Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Uttalelse om 

rovviltforvaltninga 

2014-05-09 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Vedtak om ekstraordinært 

uttak av bjørn 

2014-05-13 Mdir Fylkesmennene Rovviltnemndene m.fl. Vedrørende betinget 

fellingstillatelse på ulv 

2014 

2014-05-14 FM Nordland Sagfjord beitelag  Vedrørende brev  om 

rovviltsituasjonen i 

Sagfjorden 

2014-05-16 Saltdal kommune Mattilsynet Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

Varsel etter § 5 i 

dyrevelferdsloven 

2014-05-19 Vefsn kommune Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Om forvaltning av jerv 

2014-05-21 KLD og LMD Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Om soneforvaltning 

2014-05-21 KLD Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Svar på brev fra 

rovviltnemndene 

 

Rovviltnemnda viste til e-post av 19.05.2014 fra Vefsn kommune om forvaltningen av jerv i 

Nordland. Nemnda tok e-posten til orientering og viste til at de ønsker å ta med problemstillingen i det 

planlagte arbeidet med revidering av forvaltningsplanen.  

 

 

Sak 19/2014 Eventuelt    
Ingen saker 

 

 

 

 

 

 

 

Møtet varte fra kl 11:15 til kl 13:00. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  
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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/ Lena Mikkelsen (e-post) 

- Nordland JFF (e-post) 

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

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

- Rovviltnemnda i Nordland (e-post) 

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

- Statens naturoppsyn Nordland (e-post) 

 

  

  

    

  

   


