
 

 

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 5/2013 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   12. desember 2013 

Sted:  Telefonmøte 

Tid:   10:00 – 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:  

Betty Kappfjell (t.o.m. sak 27)   Sametinget 

Arild Inga      Sametinget 

Ann-Hege Lervåg    Nordland fylkeskommune  

Dagfinn Olsen (t.o.m. sak 28)   Nordland fylkeskommune 

Anne Wiik      Nordland fylkeskommune 

 

Fra sekretariatet: 

Monica Iveland Andreassen   landbruksdirektør, Fylkesmannen i Nordland 

Tore Vatne      seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland 

Øyvind Skogstad     rådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Jostein Øvervatn    seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

 

Observatører: 

Sylvi Katrin Brandsæther  Reindriftsforvaltningen i Nordland 

Berit Gjerstad  Mattilsynet – Regionkontoret for Nordland 

 

Andre: 

Lena Mikkelsen  Nordland Bondelag 

Ann-Guro Hansen  Nordland Sau og Geit 

 

 

 

Møteleder Betty Kappfjell ønsket velkommen. 

 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2013/693 433.52 06.01.2014 
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Sak 26/2013 Godkjenning av saksliste 
Under sak 30 Eventuelt, ønsket rovviltnemnda at Arild Inga gir en orientering fra møtet med 

statsrådene i MD og LMD 2. desember.  

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 4/2013. Under sak 30/2013 

Eventuelt, gis det en orientering fra Arild Inga om møtet med statsrådene i MD og LMD 2. desember.  

 

 

Sak 27/2013 Godkjenning av referat fra møte 4/2013  

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 4/2013 slik det foreligger. 

 

 

Sak 28/2013 Forebyggende og konfliktdempende tiltak 2013 – status og fordeling av 

ubrukte midler. 
 

Vurdering av nemndas habilitet 

Innledningsvis i behandling av sak 28/2013 ble habilitetsspørsmålet til nemndsmedlem Betty 

Kappfjell diskutert. Kappfjell orienterte om at hun var tante til en reineier som søkte om restmidler.  

Rovviltnemnda avgjorde at Betty Kappfjell ble erklært inhabil ved behandling av sak 28/2013.  

 

Nemnda bestemte at Ann Hege Lervåg skulle fungere som ordstyrer i sak 28/2013. Lervåg ble 

ordstyrer for resten av møtet siden Betty Kappfjell måtte forlate møtet kl 11:30.. 

 

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg.  

 

Rovviltnemnda ba om at sekretariatet i neste møte legger fram et forslag til prinsipper som bør legges 

til grunn ved bruk av ubrukte FKT-midler på slutten av året, herunder hvordan man skal opplyse om 

evt. mulighet til å søke om slike midler. 

 

Videre hadde nemnda fått signaler om midler tildelt reinbeitedistrikt i enkelte tilfeller ikke var 

tilgjengelig for alle siidaandelene i distriktet. Nemnda ba om at sekretariatet følger opp at bruken av 

tildelte midler skjer i samsvar med fastsatte vilkår og forutsetninger.  

 

Rovviltnemnda var kritisk til at restmidler skulle dekke overforbruk av midler til vokterhundekvipasjer 

i Hattfjelldal kommune.  Nemnda påpekte at det ikke kan påregnes at slikt overforbruk kan dekkes i 

etterkant. Nemnda konkluderte under tvil med å sette av midler til budsjettposten tiltak i sauenæringa 

– gjeting/utvida og ga tilslutning til at Fylkesmannen kan gi en tilleggsbevilgning til Hattfjelldal 

kommune.  

 

Rovviltnemnda konkluderte med at de støttet sekretariatets forslag til fordeling av ubrukte midler. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, kap. 1427.73 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar at restmidlene kan benyttes til følgende tiltak: 

 Tiltak i reindrifta – flytting til annet beite, kr 131 500,-. 

 Tiltak i sauenæringa – gjeting/utvida tilsyn, kr 29 356,-. 

 Andre tiltak – kompetansebygging jakt/felling, resterende restmidler. 

 

Tjenestekjøp, kap. 1427.21 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland gir tilslutning til at sekretariatet kan benytte restmidler til en 

videreføring av forskningsprosjektet om sau og kongeørn i Lofoten.  
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Med slik bruk av restmidler blir forbruket av FKT-midler i 2013 som følger: 

 

Forbruk FKT 2013 Tilsagn Forbruk 

Tiltak i sauenæringa   

- Tidlig sankning 736 000,- 433 018,- 

- Gjeting/utvida tilsyn 1 170 000,- 1 141 682,- 

- Gjeting/Vokterhund 30 000,- 15 000,- 

- Tiltak som avklarer tapsforhold 682 380,- 640 613,- 

- Andre tiltak som faller innenfor formålet 5 500,- 5 500,- 

- SUM sau 2 623 880,- 2 235 813,- 

Tiltak i reindriftsnæringa   

- Flytting til annet beite 912 500,- 1 013 100,- 

- Intensiv gjeting 935 000,- 858 144,- 

- Foring av rein i perioder av året med særlig store tap 584 080,- 510 681,- 

- Tiltak som avklarer tapsforhold 46 050,- 46 075,- 

- Andre tiltak som faller innenfor formålet 465 000,- 425 000,- 

- SUM rein 2 942 630,- 2 853 000,- 

Andre tiltak   

- Kompetansebygging – felling/jakt 684 324,- 1 180 497,- 

- Utgifter ved skadefellingsforsøk 600 000,- 537 209,- 

- Akuttmidler etc. 649 166,- 693 481,- 

- SUM andre tiltak 1 933 490,- 2 411 187,- 

SUM FKT 2013 7 500 000,- 7 500 000,- 

 

 
Forbruk Tjenestekjøp 2013 Tilsagn Forbruk 

Beitekartlegging på Forstrandhalvøya, Gildeskål 63 000,- 63 000,- 

Forsøksprosjekt med radiobjeller fra Followit, Ildgruben RBD 54 000,- 54 000,- 

Forsøksprosjekt med radiobjeller fra Followit, Jillen Njaarke RBD 54 000,- 54 000,- 

Kongeørnprosjekt i Lofoten 2013, NINA 266 000,- 266 000,- 

Dusører ved bestandsregistrering – bjørne-DNA Etter forbruk 55 029,- 

Dusører ved bestandsregistrering – gaupefamilier Etter forbruk 107 900,- 

Gauperegistrering i utvalgte kystkommuner Etter forbruk 40 000,- 

Kongeørnprosjekt i Lofoten 2014, NINA  266 050,- 

Ubrukte midler. Utbetales evt. til Bioforsk Tjøtta, prosjekt avklares nærmere   94 021,- 

SUM Tjenestekjøp 2013 1 000 000,- 1 000 000,- 

 
 

 

Sak 29/2013 Saker til drøfting/ orientering 

 

a) Status rovdyrtap, erstatningsoppgjør og lisensfelling 

Sekretariatet orienterte, jf. saksframlegg.  

Nemnda ba om en orientering i neste møte om resultatene fra årets erstatningsoppgjør for sau, 

hvor det også redegjøres for konsekvensene av Krokann-dommen.  

 

b) Dusørordning knyttet til bestandsregistrering av rovvilt 

Sekretariatet orienterte, jf. saksframlegg.  

 

c) SMS-varsling 

Sekretariatet orienterte. Fylkesmannen har vurdert hvorvidt det bør etableres en SMS-varsling ved 

rovvilthendelser tilsvarende som bl.a. Fylkesmannen i Oppland har. Fylkesmannen har kommet til 

at det ikke er aktuelt å etablere en slik tjeneste nå. Slik SMS-varsling har størst betydning i 
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områder hvor det kan forventes at ulv kommer inn i beiteområder og gjør stor skade på kort tid, 

noe som i svært liten grad har vært tilfelle i Nordland.  

 

God informasjonsflyt ved rovdyr tap er generelt viktig, og Fylkesmannen vurderer at man bør 

arbeide for å ivareta dette i tilstrekkelig grad på andre måter. God dialog gjennom beitesesongen 

mellom SNO, Fylkesmannen, kommunene og beitenæringene er viktig.  

 

Fylkesmannen mener også at de teknologiske løsningene som per i dag er i bruk hos andre 

fylkesmenn er uforholdsmessig tungvinte å bruke sett i forhold til nytteverdien i Nordland.  

 

d) Brev til nemnda 

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

2013-09-20 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Vedtak om lisensfelling på bjørn i Sømna kommune 

2013-09-24 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Vedr. økt kunnskap om gaupe i Nordland 

2013-09-26 MD Sametinget Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

Oppnevning av medlemmer til regionale rovviltnemnder etter 

Sametingsvalget 2013 

2013-10-08 MD Fylkesmannen i 

Nordland 

 Vedr. rovviltnemndene etter stortingsvalget 2013 

2013-10-09 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Høring – endring i erstatningsforskrifta for sau drept av fredet 

rovvilt 

2013-10-11 MD  Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

Avgjørelse av klage - lisensfelling på bjørn 2013 

2013-10-16 MD  Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

Avgjørelse av klage - kvote for betinget skadefelling av gaupe 

sommer 2013 

2013-10-18 Rovviltnemndene MD og LMD Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

Lederne av alle rovviltnemndene ber om møte med MD og 

LMD 

2013-10-28 FM Troms  Rovviltnemnda i 

Nordland 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8 

2013-11-19 MD Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Invitasjon til møte med statsrådene i MD og LMD 

2013-11-21 Hamarøy kommune Fylkesmannen i 

Nordland m.fl. 

 Uttalelse om rovviltforvaltning 

2013-11-22 Prosjekt Sau i Nord-

Salten 

FM Nordland  Forespørsel om møte 

 

Rovviltnemnda ønsket å få tilsend Fylkesmannens høringsuttalelse til forslag til ny 

erstatningsforskrift for sau. Nemnda vil da ta stilling til om de skal utarbeide egen uttalelse. 

 

Rovviltnemda ba om å bli orientert om datoer for dialogmøter med beitenæringene. Nemnda 

ønsker å ha mulighet til å delta på slike møter. 

 

30/2013 Eventuelt 
a) Møte med statsrådene i MD og LMD 

Arild Inga orienterte. Den 2. desember ble det avholdt et møte med statsrådene i MD og LMD i 

Oslo hvor alle nemndene med sekretariat var representert. Det var et positivt møte og begge 

statsrådene ønsket å høre på innspill fra nemndene. Se mer informasjon om møtet på en egen 

nyhetssak på rovviltnemndas side; http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-

klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-Nordland1/Positivt-rovdyrmote-med-statsradene/. Der er det også 

lagt inn en lenke til en nyhetssak hos LMD. 

 

 
 

 

 

 

Møtet varte fra kl 10:00 til kl 12:00. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  

 

 

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-Nordland1/Positivt-rovdyrmote-med-statsradene/
http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-Nordland1/Positivt-rovdyrmote-med-statsradene/


Side 5 av 5 

 

 

 

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/ 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) 

- 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) 

 

  

  

   


