
 

 

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 4/2012 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   19. desember 2012 

Sted:  Statens hus, Bodø 

Tid:   09:30 – 12:00 

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 

 

Forfall: 

Arild Inga      Sametinget 

Betty Kappfjell     Sametinget 

 

Fra sekretariatet: 

Roar Høgsæt     fylkesmiljøvernsjef, 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 

 

Andre: 

Marianne Hoff, Saltdal kommune 

Geir Jostein Sandmo, Nordland bondelag 

Wanja Rakvaag, Nordland bondelag 

Ann-Guro Hansen, Nordland Sau og Geit 

Vidar Bentsen, Prosjekt Utmark 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2012/62 433.52 07.01.2013 
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Nemnda avholdt internt møte fra 09:30 til 09:50. 

 

Møteleder Tomas Norvoll ønsket velkommen. 

 

Møtet startet med at Vidar Bentsen fra Prosjekt Utmark orienterte om prosjektet for å effektivisere 

lisensfelling av jerv i Nordland. I etterkant av dette fulgte en diskusjon om arbeidet i prosjektet og 

resultatene så langt i lisensfellinga.  

 

Sak 20/2012 Godkjenning av saksliste 
Innspill fra Nordland Bondelag til sak 27/2012 Eventuelt: Om fastsetting av nytt bestandsmål for 

bjørn. Ut over dette var det ingen merknader til sakslista.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 4/2012 med en tilføying under sak 

27/2012 Eventuelt: Om fastsetting av nytt bestandsmål for bjørn.  

 

 

Sak 21/2012 Godkjenning av referat fra møte 3/2012 den 6. september 2012 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 3/2012 slik det foreligger. 

 

 

Sak 22/2012 Forebyggende og konfliktdempende tiltak 2012 – status og fordeling av 

restmidler 

I møte 1/2012 fordelte Rovviltnemnda i Nordland kr 7 500 000,- til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak 2012. Rapporteringsfrist for tiltak i 2012 var 1. november. Enkelte 

som er tildelt tilskudd, har bare brukt deler av midlene. I noen tilfeller har tiltak ikke blitt 

gjennomført i det hele tatt. Oversikten over årets forbruk av FKT-midler viser at det er 

tilgjengelig kr 479 311,- i ubrukte restmidler. 

 

Etter innspill fra sekretariatet drøftet nemnda to ulike mulige tiltak: 

1. Tilskudd til videreføring av prosjektet Bedre jervejakt i Nordland, i regi av Prosjekt 

Utmark. 

2. Midler til nyleting/ ekstrainnsats i forbindelse med bestandsregistrering av jerv. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar at ubrukte midler til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak i 2012 benyttes til videreføring av prosjektet Bedre jervejakt i 

Nordland i 2013.  

 

 

Forbruk av FKT-midler i 2012 framgår av tabell nedenfor.  
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FKT 2012 Tilsagn Forbruk Restbeløp 

Tiltak i sauenæringa    
- Tidlig sankning 628 000,- 499 958,- 128 042,- 
- Gjeting/utvida tilsyn 1 068 000,- 1 139 283,- -71 283,- 
- Bruk av tekniske tiltak 820 000,- 869 417,- -49 417,- 
- Andre tiltak som faller innenfor formålet 56 000,- 25 200,- 30 800,- 
- SUM sau 2 572 000,- 2 533 858,- 38 142,- 

Tiltak i reindriftsnæringa    
- Flytting til annet beite 662 000,- 539 823,- 122 177,- 
- Intensiv gjeting 910 000,- 849 341,- 60 659,- 
- Foring av rein i perioder av året med særlig store 

tap 
290 000,- 166 375,- 123 625,- 

- Bruk av tekniske tiltak 460 000,- 395 398,- 64 602,- 
- Andre tiltak som faller innenfor formålet 683 000,- 404 500,- 278 500,- 
- SUM rein 3 005 000,- 2 355 437,- 649 563,- 

Andre tiltak    
- Kompetansebygging – felling/jakt 708 000,- 1 177 311,- -469 311,- 
- Akuttmidler, skadefellingsforsøk, dusører etc. 1 215 000,- 1 433 394,- - 218 394,- 
- SUM andre tiltak 1 923 000,- 2 610 705,- -687 705,- 

SUM FKT 2012 7 500 000,- 7 500 000,- 0,- 

 
 

Sak 23/2012  Planlegging av FKT 2013 
Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg, særlig saken om bruk av radiobjeller som 

tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader.  

 

Rovviltnemnda var klare på at det ikke var aktuelt å forhåndsbestille radiobjeller til 2013 og at det 

ikke var ønskelig å signalisere at søknader om radiobjeller i 2013 vil bli særlig prioritert i forhold til 

andre tiltak. I forhold til bruk av FKT-midler til å dekke driftskostnader ved bruk av tidligere 

innkjøpte radiobjeller, ønsker nemnd at det skal gis en åpning for å søke om dette. Det ble imidlertid 

presisert at det ikke var aktuelt å dekke driftskostnader fullt ut for samtlige radiobjeller som er 

innkjøpt med FKT-midler. Vurderingen av evt. driftsstøtte skal skje etter søknad og etter en 

behovsvurdering, hvor særlig graden av rovdyrbelastning i beiteområdet skal tillegges vekt.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar følgende: 

- Rovviltnemnda forhåndsbestiller ikke radiobjeller fra Telespor for 2013. Nemnda vil 

ikke prioritere dette spesielt høyt i forhold til andre forebyggende tiltak i 2013. Det er 

et betydelig antall radiobjeller ute i både reindrifts- og sauenæringa, som vil bidra til 

økte erfaringer med radiobjeller som tapsforebyggende tiltak.  

- Det vil sikkert være noen som ønsker tilskudd til kjøp av slike bjeller også i 2013. Når 

vi får inn søknadene vinteren 2013, vurderer sekretariatet dette og lager innstilling til 

nemnda som behandler dette i møte våren 2013.  

- Rovviltnemnda vurderer på samme måte eventuelle søknader om innkjøp av 

radiobjeller fra andre aktører i sitt møte våren 2013.  

- Det kan komme inn søknad om tilskudd i 2013 til utvikling av nye radiobjeller fra 

andre aktører enn Telespor. Rovviltnemnda vil da vurdere midler til å støtte slik 

utvikling av nye bjeller.  

- Det åpnes for å søke om tilskudd til drift av tidligere innkjøpte radiobjeller. Søknad 

skal sendes inn via DNs elektroniske søknadssenter i forbindelse med ordinær 

søknadsrunde for FKT-midler i 2013. Vurderingen av evt. driftsstøtte skal skje etter søknad 

og etter en behovsvurdering, hvor særlig graden av rovdyrbelastning i beiteområdet skal 

tillegges vekt.  
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Sak 24/2012  Justering av arealdifferensieringen i Rana kommune 

Ved Rovviltnemndas vedtak av gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland, sak 4/2011, 

ble det i pkt. e) vedtatt følgende:  

«Nemnda vil i framtiden gjøre justeringer av rovviltområder og beiteområder i samarbeid 

med lokalt ledd dersom nemnda finner det nødvendig for å oppnå intensjonene i 

forvaltningsplanen. Likeså vil nemnda gjøre nødvendige endringer ved nytt rovviltforlik i 

Stortinget» 
Rovviltnemnda drøftet to mottatte innspill om justering av arealdifferensieringen i Rana kommune; 

- Beiteområde nord for Røssvoll-Storforshei som i gjeldende forvaltningsplan ikke er prioritert 

som beiteområde. Det er ønske om at dette området inngår i prioriterte beiteområder.  

- I Virvassdalen er det overlapp mellom prioritert beiteområde for sau og prioritert 

yngleområde for bjørn. Det er ønske om at bjørneområdet justeres slik at det ikke 

berører prioriterte beiteområder.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar å justere arealdifferensieringen i Rana kommune 

i samsvar med mottatte innspill fra Rana kommune og Ulla Hermansen.  

 

 
 

 

 

Figur: Beiteområdet til 

Lars Petter Røssvoll og 

Ove Hansen (svart 

skarvur). De grønne 

feltene i kartet er 

nærliggende prioriterte 

beiteområder i gjeldende 

forvaltningsplan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Kart over Virvassdalen hvor yngleområde 

for bjørn (svart skravur) er justert slik at det ikke 

berører prioriterte beiteområder (grønne 

områder).   
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Sak 25/2012  Møteplan for nemnda i 2013 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar følgende møteplan for 2013: 

 

Møte 1/2013 – 13. mars 

- fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2013 

 

Møte 2/2013 – 28. mai 

- betinget kvote for skadefelling 

 

Møte 3/2013– 5. september  

- kvote for lisensfelling av jerv  

- foreløpig status for tap av sau m.m. 

 

Møte 4/2013 – 28. november 

- fordeling av restmidler  

- tap av sau og rein beitesesongen 2013 

- kvote for jakt på gaupe 
 

 

 

 

Sak 26/2012 Saker til drøfting / orientering 

 

a) Status rovdyrtap, erstatningsoppgjør og lisensfelling 

Tap av sau beitesesongen 2012 

Orientering ble lagt fram i møte (vedlegg 1). Rovviltnemnda hadde ingen vesentlige 

merknader til orienteringen.  

 

Reinerstatningene 2011/12 

Sekretariatet orienterte om erstatningsoppgjøret for rein i Nordland reinbeiteområde driftsåret 

2011/12. Orienteringen framgår i saksframlegget. Nemnda hadde ingen vesentlige merknader 

til orienteringen. 

 

Lisensfelling på jerv  

Sekretariatet orienterte om status for årets lisensfelling på jerv. Orienteringen framgår i 

saksframlegget. Nemnda hadde ingen vesentlige merknader til orienteringen.   

 

Lisensfelling på bjørn 

Sekretariatet orienterte om status for årets lisensfelling på bjørn. Orienteringen framgår i 

saksframlegget. Nemnda hadde ingen vesentlige merknader til orienteringen.   
 

b) Kvotejakt på gaupe 2013 

Sekretariatet orienterte om fastsatt vedtak for kvotejakt på gaupe. Direktoratet for 

naturforvaltning har i brev av 14.12.2012 fattet vedtak om kvote på 6 gauper i Nordland. 

Vedtaket er i samsvar med nemndas anbefaling. Videre har Rovviltnemnda i Region 8 fattet 

vedtak som omfatter de nordlige delene av Nordland, jf. samarbeidsavtale mellom nemnden, 

hvor disse områdene inngår i kvote for Troms på til sammen 10 gauper. Nemnda hadde ingen 

vesentlige merknader til orienteringen.   

 



Side 6 av 7 

 

c) Dialogmøter med beitenæringene vinteren 2012/2013 

- Tidligere møter mellom Saltdal kommune og Fylkesmannen og/eller Rovviltnemnda 22. 

august, 25. oktober og 29. november 2012. Nytt møte berammet til 18. januar. Det legges 

opp til at representanter fra DN deltar. 

- Rana kommune – berammet til 17. januar. Det legges opp til at representanter fra DN 

deltar. 

- Bindal kommune – invitasjon fra beitenæringa. Rovviltnemnda er positiv til dette og ber 

sekretariatet arbeide videre med saken for å få i stand møte. 

 

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 

2012-09-05 Bygdefolk for 
Rovdyr 

DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Klage på vedtak om kvote for 
lisensfelling av bjørn 

2012-09-18 FM Troms  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i 
Rovviltnemnda region 8 

2012-09-24 FM Nordland Beiteorganisasjoner i 
Nordland 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

Høring om bruk av radiobjeller 
som FKT-tiltak 

2012-09-26 Sauebrukere i 
Rana 

Rovviltnemnda i Nordland  Innspill om bruk av 
radiobjeller - E-bjeller 

2012-09-26 MD Rovviltnemnda i Nordland 
m.fl. 

 Høring av endringer i 
naturmangfoldloven og 
viltloven 

2012-09-27 Saltdal 
kommune 

Rovviltnemnda i Nordland  Innspill om begrepet "akutte 
tapssituasjoner" 

2012-10-02 FM Nordland DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Oversendelse av klage på 
skadefellingstillatelse på bjørn 
i Rana 

2012-10-05 Saltdal 
kommune 

Rovviltnemnda i Nordland  Innspill til nemndsmøte 
3/2012 om jerv og bjørn - 1 

2012-10-05 Saltdal 
kommune 

Rovviltnemnda i Nordland  Innspill til nemndsmøte 
3/2012 om jerv og bjørn - 2 

2012-10-16 Saltdal 
kommune 

Rovviltnemnda i Nordland  Vedr. ekstraordinære uttak av 
bjørn 

2012-10-19 DN Rovviltnemnda i Nordland 
m.fl. 

 Høring på ny forskrift om FKT-
tiltak 

2012-10-22 MD Rovviltnemnda i Nordland 
m.fl. 

 Avgjørelse av klage på vedtak 
om lisensfelling av bjørn 

2012-10-23 FM Troms  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i 
Rovviltnemnda region 8 

2012-11-16 Bindal beitelag Rovviltnemnda i Nordland Fylkesmannen i 
Nordland 

Innspill om rovviltforvaltning 

2012-11-23 FM Nordland DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

FM Nordlands høringsuttalelse 
til FKT-forskrift 

2012-11-28 FM Nordland Beitenæringene i Nordland Rovviltnemnda i 
Nordland 

Informasjon om FKT-søknader 
2013 

2012-11-29 Saltdal 
kommune 

Fylkesmannen i Nordland Rovviltnemnda i 
Nordland 

Forslag til rovviltprosjekt i 
Indre Salten 

 

 
 

 

Sak 27/2012 Eventuelt 
Rovviltnemnda drøftet situasjonen hvor Stortinget har vedtatt at bestandsmålet for bjørn er endret fra 

15 til 13 ynglinger, men hvor det fortsatt ikke er bestemt i hvilke regioner reduksjonen skal skje. 
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Nemnda avgjorte å sende et brev til Miljøverndepartementet med anmodning om møte for å drøfte 

saken. Rovviltnemnda har i brev av 19.12.2012 anmodet om et snarlig møte med politisk ledelse i 

departementet angående det videre arbeidet med denne saken, fortrinnsvis i første halvdel av 

januar 2013. 
 

 

 

Møtet varte fra kl 09:30 til kl 12:00. 

 

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) 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

  


