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Rovviltnemnda i Nordland  

  

   

 

 

 

 

 

Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 1/2012 i Rovviltnemnda for 
region 7 - Nordland 
 

Sak 1/2012 Godkjenning av saksliste 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 1/2012 slik den foreligger. 

 

Sak 2/2012 Konstituering av ny nemnd 

Legges fram uten innstilling. 

 

Sak 3/2012 Godkjenning av referat fra møte 4/2011 den 1. desember 2011 

Utkast til referat fra møte 4/2011 den 1. desember ble sendt til medlemmene i Rovviltnemnda per e-

post den 16. desember 2011. Utkast til referat er vedlagt (vedlegg 1). 

 

Sak 4/2012 Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2012 

Sekretariatet viser til e-postkorrespondanse med Direktoratet for naturforvaltning (DN) hvor vi har 

fått opplyst hva som blir tildeling av foreløpige økonomiske rammer for rovviltnemndene i 2012. 

 

Lønnsmidler og drift av sekretariatet, kap. 1427.21  
Region 7, Nordland har fått tildelt kr 530 000,- til drift for 2012. Midlene skal gå til 

møtegodtgjørelse for rovviltnemnda og drift av sekretariatet. Denne posten kan nyttes til lønn og 

kostnader i nemnda og sekretariatet, men ikke til forebyggende og konfliktdempende tiltak.  

 

Sekretariatets innstilling:  

 Møtegodtgjørelse for rovviltnemnda kr 265 000,-  

 Drift av sekretariatet kr 265 000,-  

SUM kr 530 000,-  

 

Fordelingen av driftsmidler kan omfordeles mellom nemnda og sekretariatet ved behov.  

 

Midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak, kap. 1427.73  
Region 7, Nordland har fått tildelt kr 7 500 000,- for 2012. Dette er 0,5 mill. kr mindre enn i 2011. 

Midlene skal gå til forebyggende og konfliktdempende tiltak, samt til reiser og annen drift av 

rovviltnemnda utenom lønnskostnader. Bruken av midlene skal følge det fastsatte regelverket og 

føringer i forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland. 

  

Forslag til fordeling av FKT-midlene er gjort i samarbeid mellom Fylkesmannens 

miljøvernavdeling og landbruksavdeling og Reindriftsforvaltningen (for saker knyttet til reindrifta). 



Side 2 av 8 

 

Ved fordeling av midler på mottatte søknader har vi lagt til grunn føringer og gjeldene satser i 

gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland.  

 

Samlet søknadssum om FKT-midler er på kr 22,3 millioner kroner (pluss en del uspesifiserte 

søknadssummer på radiobjeller). Dette innebærer at sekretariatet har vært nødt til å prioritere 

forholdsvis tøft i forhold til hvilke søknader vi mener bør innvilges og hvilke satser som bør legges 

til grunn for de ulike tiltakene. Vi har redegjort nærmere for prinsipielle vurderinger nedenfor.  

 

Sekretariatet foreslår følgende fordeling av FKT-midlene i Nordland i 2012: 

Tiltak i sauenæringa, til sammen kr 2 572 000,- fordelt på følgende poster:  

- Tidlig sankning: kr 628 000,- 

- Forskinka slipp: kr 0,- 

- Flytting til annet beite: kr 0: 

- Gjeting/utvida tilsyn: kr 1 068 000,- 

- Gjeterhund/Vokterhund: kr 0,- 

- El-gjerder til rovviltsikring: kr 0,- 

- Beiting på inngjerdet areal: kr 0,- 

- Beredskapsareal: kr 0,- 

- Bruk av tekniske tiltak: kr 820 000,- 

- Andre tiltak som faller innenfor formålet: kr 56 000,- 

Tiltak i reindriftsnæringa, til sammen kr 2 594 000,- fordelt på følgende poster: 

- Flytting til annet beite: kr 476 000,- 

- Intensiv gjeting: kr 910 000,- 

- Kalving i gjerde: 0,- 

- Foring av rein i perioder av året med særlig store tap: kr 290 000,- 

- Bruk av tekniske tiltak: kr 460 000,- 

- Andre tiltak som faller innenfor formålet: kr 458 000,- 

Andre tiltak, til sammen kr 2 333 000,-, fordelt på følgende poser: 

- Kompetansebygging – felling/jakt, inkl. godtgjøring for fellingsforsøk: kr 1 265 000,- 

- Lokale FoU: kr 75 000,- 

- Diverse – akuttmidler, bestandsregistrering av gaupe, DNA-analyser, dusører, 

rovviltseminar: kr 994 000,- 

 

Spesielle søknader, prinsipielle saker og fastsetting av satser 

Radiobjeller 

I forvaltningsplanen står det: Det vil være aktuelt å gi tilskudd til innkjøp av radiobjeller som et 

tapsforebyggende tiltak. Finansieringen kan imidlertid innebære en viss egenandel for beitebruker 

siden det også må forventes generelle driftsfordeler med bruk av radiobjeller. 

 

I forbindelse med forhåndsbestilling av radiobjeller fra Telespor i møte 4/2011 den 1. desember 

2011, uttalte nemnda:  

Ved innvilging av søknad om innkjøp av radiobjeller fra Telespor, vil det bli gitt tilskudd til 

dekking av inntil 90 % av kostnader ved innkjøp og driftskostnader første år. Driftskostnader i 

senere år bør betales av den enkelte bruker, og det vil i utgangspunktet ikke bli gitt tilskudd til dette. 

I spesielle situasjoner vil imidlertid nemnda kunne vurdere dette nærmere.  

 

Ved behandling av søknader om radiobjeller har vi lagt til grunn at FKT-midlene kun dekker inntil 

90 % av kostnader ved innkjøp og driftskostnader første år. Driftskostnadene senere år utgjør i følge 

Telespor kr 207,- per radiobjeller for sau og kr 421,- per radiobjelle for rein. Av hensyn til 

likebehandling mellom sauenæringa og reindriftsnæringa, foreslår vi at det i tilsagnsbrev for 
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radiobjeller gis signaler om at det kan forventes at framtidige driftskostnader av radiobjeller i 

reindrifta etter søknad kan dekkes med inn til kr 200,- per bjelle.  

 

Planlagt tidlig nedsanking av sau 

Ved behandling av søknader om planlagt tidlig nedsanking av sau, har vi lagt til grunn satser for 

akutt tidlig nedsanking i forvaltningsplanen: 

 kr 6,- per dyr per dag fra søknadsdato (gitt fra tidligst 20. august) og fram til og med 15. 

september. 

 

Planlagt forsinka slipp av sau 

Fylkesmannen har mottatt en del søknader om planlagt forsinka slipp av sau på utmarksbeite. Vi er 

svært usikker på den forebyggende effekten av forsinka slipp på utmarksbeite. Tidligere rapporter 

fra sauebønder spriker. Med mange søknader og store søknadssummer har vi ikke prioritert dette 

tiltaket i 2012. Vi får heller evaluere etter beitesesongen 2012. 

 

Beredskapsareal og rovviltsikre inngjerdinger 

Fylkesmannen har mottatt noen søknader om beredskapsarealer og inngjerdinger av sau. De fleste 

søknadene er fra folk som har fått tilskudd til slikt tidligere. Derfor har vi ikke gitt tilskudd til slike 

søknader i 2012. I tillegg har vi store søknadssummer og må prioritere.  

 

Flytting av rein til mindre rovdyrutsatte områder  

I forvaltningsplanen står det at prosentandel av totalkostnader som kan dekkes skal fastsettes årlig. 

Rovviltnemnda bestemte i 2011 at det skulle dekkes inntil 70 % av totalkostnadene ved flytting av 

rein til rovdyrfrie områder. Med bakgrunn i begrensede midler i forhold til antall søknader, vurderer 

Fylkesmannen og Reindriftsforvaltningen at det i år er riktig å redusere tilskuddet til inntil 50 % av 

totalkostnadene. Flytting til vinterbeiter på kysten er i tillegg til å være et tapsforebyggende tiltak, 

også en del av normal driftsform hvor man utnytter ulike deler av beiteområdene til ulike årstider. 

Dersom nemnda ønsker at det skal gis inntil 70 % tilskudd også i år, vil det innebære merkostnader 

på ca kr 190 000,-.   

 

Foring av rein  

Reindriften er basert på utnyttelsen av de beiteressursene som finnes i naturen. En forsvarlig bruk 

av de naturgitte beitene i samsvar med beitegrunnlaget, danner grunnlaget for en økologisk, 

økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift.  

 

Selv om reindriften i all hovedsak i dag er basert på naturlige beiter, kan bruk av for i flere tilfeller 

være helt nødvendig. Det er derfor av stor verdi å ha rein som er foringsvant, dvs som også kan ta til 

seg for når det er nødvendig. Bruk av for kan være nødvendig for eksempel når rein tas i gjerdet i 

forbindelse med lengre arbeidsoperasjoner, ved sykdom, eller ved situasjoner med låste beiter. Dette 

betinger foringsvant rein og god kunnskap om foring blant reineierne.  

 

Ulemper med foring over lengre perioder er at det i hovedsak ikke er økonomisk mulig å 

gjennomføre uten meget store tilskudd, det fjerner også selve forutsetningen for en økologisk, 

økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift dersom det legges om til foring i stor skala over lengre 

perioder. Foruten å endre reinens arealbruk, reindriftens tradisjonelle driftsmønster og skille 

reindriften fra naturgrunnlaget, kan foring også føre til en skeiv belastning av enkelte områder med 

unormal konsentrasjon av rein. Blir tettheten av rein for høg fører dette til lokalt stor slitasje på 

beiter, samt større fare for utbrudd av ulike sykdommer og parasitter. En omlegging av reindriften 

mot foring over lengre perioder vil også på sikt medføre at viktig tradisjonell kunnskap i reindriften 

forsvinner. Omfattende foring, til tross  for tilgjengelige naturbeiter, vil også fjerne reinens fortrinn i 

markedet som et naturprodukt.   

 

Omfanget av innvilgede tilskudd til tilleggsforing har variert noe mellom de ulike 

reinbeitedistriktene de siste årene. Fylkesmannen foreslår i samråd med Reindriftsforvaltninga at 

man prioriterer fellessøknader fra hele reinbeitedistrikt om tilskuddsforing av simlerein i 

kalvingstida, og at distriktene blir likebehandlet med tanke på sum tilskudd per simlerein. Som en 
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følge av behov for strengere prioritering i år, foreslår vi en sats på kr 60,- per simlerein, noe som for 

enkelte distrikt medfører noe lavere tilskudd enn tidligere år. 

 

Intensiv gjeting av rein  

Ved behandling av søknader om intensiv gjeting av rein i kalvingsperioden har vi lagt til grunn 

fastsatte føringer i forvaltningsplanen: 

 

 Siidaandeler med mer enn 150 rein i vårflokk: Inntil kr 30.000,-  

 Siidaandeler med mindre enn 150 rein i vårflokk: Inntil kr 20.000,-  

 Kvitteringer på direkte utlegg samt leie av tilsynspersonell kan dekkes.  

 Utgifter til drivstoff kan dekkes. Prosentandel av drivstoffutgiftene som kan dekkes vil 

fastsettes årlig.  

 Lederen i siidaandelen får normalt ikke dekt arbeid med intensiv gjeting. Ved akutt tiltak vil 

lederen derimot kunne få dekt arbeid. 

 

I forvaltningsplanen står det at det jevnlig skal fastsettes faste satser for godtgjøring av 

tilsynspersonell. For 2010 var satsen maks kr 150,- pr time eller kr 1200,- pr dag. Vi foreslår å øke 

denne til maks kr 187,- per time eller kr 1400,- per dag (dette innebærer en samkjøring med fastsatte 

satser for godtgjøring ved skadefellingsforsøk i rovviltforskrifta). 

 

Flere distrikt og siidaandeler har søkt om midler til intensiv gjeting av rein om vinteren. Detter er 

tiltak som det ikke har vært benyttet FKT-midler til tidligere. Fylkesmannen har i samråd med 

Reindriftsforvaltninga vurdert at det ikke bør prioriteres midler til slike tiltak. En praksis med bruk 

av FKT-midler til tilsyn om vinteren vil medføre en praksis hvor man må kunne forvente 

omfattende søknader om dette de neste årene. Dette vil være særlig utfordrende i år med begrensede 

midler i forhold til omfanget av søknader. Vi mener finansiering av gjeting bør prioriteres til 

kalvingstiden. Evt. behov for tilsyn andre deler av året bør vurderes som akutt-tiltak etter fastsatte 

kriterier i forvaltningsplanen.  

 

Rovviltkoordinator i reindrifta 

Nordland Reindriftssamers Fylkeslag (NRF) søker om FKT-midler til å finansiere et prosjekt hvor 

det skal ansettes en rovviltkoordinator i 50 %-stilling. Hovedmålsetningen med prosjektet er å få 

satt større fokus på reindriftsnæringas utfordringer med dagens rovviltbestand.  

 

NRF påpeker et større ønske om å kunne følge opp de prosessene som skjer i den regionale 

rovviltnemnda, samt muligheten til å ha en tettere og mer aktiv dialog med offentlige myndigheter, 

både på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. 

 

Det legges opp til tett samarbeid med tilsvarende prosjektet i regi av Nord-Trøndelag reinsamelag. 

Omsøkt tilskuddsbeløp for 2012 er kr 265 000,-. 

 

Sekretariatet vurderer at søknaden fra NFR er interessant. Dersom en rovviltkoordinator kan bidra 

til gjennomføring og evt. samordning av gode tapsforebyggende tiltak i reindrifta vil dette være et 

prosjekt som vi vurderer at kan delfinansieres med FKT-midler. Vi vurderer imidlertid at næringas 

ønske om å i større grad involvere seg i rovviltnemndas arbeid, faller utenfor formålet med FKT-

midlene. Med bakgrunn i begrensede midler i forhold til antall søknader, har vi valgt å ikke 

prioritere denne søknaden ved årets tildeling av FKT-midler. 

 

Søknader om utdanning av hunder til skadefelling og kvotejakt/lisensfelling 

Vi har mottatt to større søknader om bruk av FKT-midler til utdanning av hunder for bruk ved 

skadefellingsforsøk, samt under kvotejakt og lisensfelling.  

 

Grane kommune søker om midler til et prosjekt hvor en hundeinstruktør skal trene/utdanne en hund 

for sporing av bjørn, hvor hunden etter hvert skal plasseres hos aktuell hundefører, med videre 

oppfølging av ekvipasjen. Prosjektet har en tidsramme på to år – til utgangen av 2013. 

Kostnadsrammen er på kr 84 500,-, som skal dekke innkjøp av hund, fôrkostnader ett år, 
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utdanningskostnader, hundeinstruktørs oppfølging av hundeekvipasjen etter avlevering. I tillegg må 

behovet for videre oppfølging av hundeekvipasjen vurderes utover i hundens funksjonstid. Det 

søkes om fullfinansiering av prosjektet. 

 

Saltdal kommune søker om midler til en videreføring av prosjektet “Hundeekvipasje for uttak av 

rovvilt”. I 2009 ble det benyttet kr 300 000,- av FKT-midlene til dette prosjektet. Saltdal kommune 

skriver at de er meget fornøyd med framgangen i prosjektet, men at det må forlenges med 2-3 år 

dersom man skal lykkes med prosjektet. Prosjektet omfatter videre trening/utdanning av 

hundeekvipasje med en hund som ble innkjøpt i 2010. Videre tas det sikte på å kjøpe inn to nye 

hunder fra Canada. Prosjektet og hundeekvipasjen har knyttet kontakt med en erfaren rovviltjeger 

og hundeoppdretter fra Sverige som faglig ansvarlig/“mentor”.  Prosjektet har en tidsramme på 

perioden 2012-2014. Kostnadsrammen for disse tre årene er på kr 1.030 000,-, som skal dekke 

innkjøp av to hunder fra Canada i 2012, dekking av utgifter for hundefører i 2012-2014, kjøp av 

fagkompetanse/ konsulenttjenester i 2012-2014, godtgjøring for hold av hund i 2012-2014, diverse 

hundeutstyr i 2012, samt diverse utgifter. Prosjektkostnad for 2012 er på kr 612 000,-. Omsøkt sum 

over FKT-midlene er på kr 667 000,- for alle tre årene.   

 

Bruk av hund i forbindelse med skadefellingsforsøk og kvotejakt/lisensfelling er et svært viktig 

redskap for å oppnå størst mulig sjanse for felling. Samtidig er det viktig å bruke ressursene på 

tiltak som har størst sannsynlighet for å lykkes. Særlig i forhold til utdanning/trening av hunder for 

skadefellingsforsøk, er det de siste årene forsøkt en rekke metoder som man i framtiden bør ta 

lærdom av.  

 

Sekretariatet foreslår å finansiere store deler av omsøkte prosjekt fra Grane kommune. Vi vurderer 

at dette er et interessant prosjekt som bør gjennomføres. Det anbefales at man i prosjektet søker råd 

og kunnskap hos relevant fellings- og utdanningspersonell i Statens naturoppsyn. 

 

Prosjektet “Hundeekvipasje for uttak av rovvilt” i Saltdal ble iverksatt ved bruk av FKT-midler i 

2009. Kommunen mener man har kommet langt, men at det er behov for å forlenge prosjektet. 

Dersom prosjektet kan resultere i at man i større grad lykkes med å få fram hundeekvipasjer i Indre 

Salten som fungerer på gaupe og jerv, er dette meget interessant. Vi mener imidlertid at det ikke er 

riktig å innvilge omsøkt sum fult ut. Vi vurderer blant annet at det ikke er riktig å prioritere bruk av 

betydelige midler til innkjøp av hunder fra Canada. 

 

Søknad om prosjekt for å øke uttaket av jerv under lisensfellinga 

Prosjekt Utmark (PU) er et samarbeid mellom Nordland Bondelag, Allskog BA og Nordland 

Bonde- og Småbrukarlag. Prosjektet ble opprettet i 1996, og arbeider primært med vilt- og 

fiskeforvaltning i Nordland og grunneierorganisering. Prosjektet så langt i liten grad arbeidet med 

rovvilt, men ønsker nå en mer aktiv rolle på dette området. 

PU søker om FKT-midler til å gjennomføre et prosjekt som har som formål å øke uttaket av 

skadevoldende jerv i fylket gjennom effektivisering/styrking av den orinære lisensfellinga. Det 

legges opp til å arbeide med en rekke forhold som skal bedre uttellingen på lisensfellinga. Prosjektet 

vil rette seg mot områder der det felles få/ingen jerv og hvor det samtidig er dokumenterte tap av 

beitedyr til jerv. 

 

Sekretariatet mener dette er et meget spennende prosjekt, som dersom man lykkes, vil være et viktig 

bidrag til å nå den nasjonale målsettingen om at lisensfelling skal bli hovedvirkemiddelet i 

bestandsreguleringen av jerv, jf. rovviltforliket pkt. 2.2.10. Sekretariatet foreslår derfor at man går 

inn med en betydelig finansiering av dette prosjektet.   

 

Vedlagt følger regneark som viser alle søknader i 2012 med forslag til tildeling (vedlegg 2). I tillegg 

vedlegges en detaljert oversikt som viser hvilke søknader som er kommet inn, hva det er søkt om og 

hva Fylkesmannen foreslår av tilskudd til hver enkelt søker (vedlegg 3). Se også vedlagte oversikt 

over tildelte radiobjeller i fylket (vedlegg 4).  
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Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda slutter seg til sekretariatet sin innstilling til fordeling av midler til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak i Nordland i 2012 slik det framgår av saksframlegg med vedlegg. 

 

 

Sak 5/2012 Møteplan for nemnda i 2012 

Sekretariatet har utarbeidet forslag til møteplan for Rovviltnemnda i 2012. 

 

Møtene er foreslått lagt til torsdager. I følge Nordland Fylkeskommunens nettsider er det møte i 

fylkestinget i uke 8, 16, 24 og 41 og 49. De foreslåtte dagene for møte i rovviltnemnda kolliderer 

ikke med fylkestingsmøtene. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar følgende møteplan for 2012: 

 

Møte 1/2012 – 16. mars 

- fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 

 

Møte 2/2012 – 24. mai 

- betinget kvote for skadefelling 

 

Møte 3/2012– 30. august  

- kvote for lisensfelling av jerv  

- foreløpig status for tap av sau m.m. 

 

Møte 4/2012 – 29. november 

- fordeling av restmidler  

- tap av sau og rein beitesesongen 2012 

- kvote for jakt på gaupe 

 

 

Sak 6/2012 Orienteringssaker 

a) Høring av endring i rovviltforskriften 

Miljøverndepartementet har i brev av 03.01.2012 sendt på høring forslag til endringer i forskrift 

18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) (vedlegg 5). Det fremgår av 

rovviltforliket pkt. 2.1.3 og 3.1 at bestandsmålet for bjørn skal settes til 13 årlige ynglinger. Det 

nasjonale bestandsmålet skal altså reduseres med to ynglinger. Det høres nå på forslag til hvilke 

rovviltregioner som skal få endret bestandsmål for bjørn. Videre høres det på forslag til endring 

av rovviltforskriften § 7 første ledd som omhandler nemndenes myndighet til å fatte vedtak om 

kvote for felling. 

 

Vedlagt følger Fylkesmannen i Nordlands høringsuttalelse til orientering (vedlegg 6). 

 

b) Status for yngleregistreringer av jerv og gaupe vinteren 2012 

Orientering legges fram i møte. 

 

c) Status for kvotejakt, lisensfelling, skadefellinger og ekstraordinære uttak av rovvilt vinteren 

2011/2012 

Orientering legges fram i møte. 
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d) Brev til nemnda 

Følgende brev til Rovviltnemnda er fortløpende oversendt per e-post: 

 
Dato Fra Til Kopi Tema 
02.12.2011 Beiarn 

Sausankerlag 
Fylkesmannen i Nordland  Vedr. beiterett og uttak av rovvilt 

13.12.2011 Foreningen Våre 

Rovdyr 

Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe 2012 

13.12.2011 Foreningen Våre 
Rovdyr 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe 

22.12.2011 MD Fylkesmannen i Nordland  Oppnevning av nye medlemmer til 

rovviltnemnda 

03.01.2012 MD Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Høring: Endring i rovviltforskriften  

03.01.2012 MD Rovviltnemndene  Høring: Endring i rovviltforskriften 

11.01.2012 Sagfjorden S&G Fylkesmannen i Nordland  Anmodning om uttak av jerv 

11.01.2012 Sagfjorden Sau og 
Geit 

Fylkesmannen i Nordland  Søknad om uttak av jerv 

14.01.2012 Nordland 

Reindriftssamers 
Fylkeslag 

DN Rovviltnemnda i 

Nordland 

Anmodning om uttak av jerv 

14.01.2012 Nordland 

Reindriftssamers 

Fylkeslag 

DN Rovviltnemnda i 

Nordland 

Søknad om uttak av jerv 

24.01.2012 DN MD Rovviltnemnda i 

Nordland 

Faglig tilrådning vedr. klage på gaupekvota 

24.01.2012 DN Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Faglig tilrådning til behandling av klage på 

vedtak om kvotejakt på gaupe 2012 

27.01.2012 Stajggo-Habmer 

rbd 

Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Anmodning om uttak av jerv 

31.01.2012 MD Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på 

gaupe 2012 

08.02.2012 DN Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Ekstraordinære uttak av jerv i deler av region 6 

og 7 

10.02.2012 Evenes og 

Tjeldsund 
kommuner 

Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Søknad om utvidet kvotejakt på gaupe 

10.02.2012 Elvmøthei Fjellgård Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Vedr. yngleområde for bjørn 

14.02.2012 DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2012 

21.02.2012 Grane kommune Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Søknad om uttak av jerv  

21.02.2012 Vefsn Sau og Geit Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Søknad om uttak av jerv 

22.02.2012 Saltdal 

Sausankerlag 

Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Søknad om uttak av jerv  

24.02.2012 Leirfjord Saualslag 

og Leirfjord 

Bondelag 

Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Søknad om utvidet kvotejakt på gaupe 

27.02.2012 Fylkesmannen i 
Troms 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Invitasjon til oppstartsseminar for nye 
rovviltnemnder i region 7 og 8 

27.02.2012 Sagfjorden Sau og 

Geit 

Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Søknad om utvidet kvotejakt på gaupe 

29.02.2012 MD Rovviltnemndene  Invitasjon til møte med statsråd Solheim 

02.03.2012 Rovdata Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Bestandsstaus for gaupe i Nordland per 29. 

februar 

05.03.2012 Krokan Gård Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Purring på søknad om utvidet kvotejakt på gaupe 

fra Sagfjorden Sau og Geit 

06.03.2012 Saltdal 

Sausankerlag 

Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Søknad om uttak av gaupe 

06.03.2012 DN Rovviltnemnda i 

Nordland 

 Ekstraordinære uttak av jerv i deler av region 7 

 
 

Sak 7/2012 Eventuelt    

Ingen eventueltsaker er mottatt ved utsendelse av saksframlegg. 
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Med hilsen 

 

 

 

Roar Høgsæt (e.f.) Monica Andreassen Iveland (e.f.) 

fylkesmiljøvernsjef landbruksdirektør 

  

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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1. Utkast til referat fra møte 4/2012 den 1. desember 

2. Regneark med oversikt over FKT-søknader og sekretariatets forslag til fordeling  

3. Detaljert oversikt over mottatte søknader med sekretariatets forslag til fordeling av midlene  

4. Oversikt over foreling av radiobjeller i Nordland 

5. Brev av 03.01.2012 fra MD: Høring av endring av rovviltforskrifta 

6. FMs høringsuttalelse til endring av rovviltforskrifta 

 

 

 

 

 


