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Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 1/2013 i Rovviltnemnda 
for region 7 - Nordland  

 
Sak 1/2013 Godkjenning av saksliste 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 1/2013 slik den foreligger. 

 
Sak 2/2013 Godkjenning av referat fra møte 4/2012  
Utkast til referat fra møte 4/2012 er publisert på nemndas nettside. Det er også lagt ved 
saken (vedlegg 1). 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 4/2012 slik det foreligger. 

 
 
Sak 3/2013 Fordeling av midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 
konfliktdempende tiltak 2013  
Sekretariatet viser til brev av 05.03.2013 fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) med 
planleggingsrammer for rovviltnemndene i 2013 (vedlegg 2). 
 
Drift av nemnda og sekretariatet, kap. 1427.21  
Region 7, Nordland har fått tildelt kr 800 000,- til dekking av møtegodtgjørelse og reiser til 
nemnda og drift av sekretariatet i 2013. I 2012 var denne posten på kr 550 000,-, men da 
skulle ikke reise for nemnda dekkes over denne posten. 
 
Sekretariatet foreslår at midlene til drift av nemnda og sekretariatet fordeles slik: 
Møtegodtgjørelse for rovviltnemnda  kr 300 000,-  
Reiser for nemnda    kr 100 000,- 
Drift av sekretariatet    kr 400 000,-  
SUM      kr 800 000,-  
 
Fordelingen av driftsmidler og reiser kan omfordeles mellom nemnda og sekretariatet ved 
behov.  
 
Det framgår av brev av 05.03.2013 fra Direktoratet for naturforvaltning at nemndene i 
forbindelse med disponering av midler tildelt over kap. 1427.21, bes drøfte hvorvidt det er 
tjenlig at Fylkesmannen har en vaktordning for akutte rovviltsaker.  
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I Nordland kan akuttsituasjoner oppstå både i sauenæringa og reindrifta. Fylkesmannen har  
normalt myndighet til å iverksette skadefellinger i perioden 1. juni – 15. februar. De siste 
årene har i tillegg DN gitt fylkesmennene i områder med tamreindrift myndigheten til å 
iverksette skadefelling av gaupe i perioden 16. februar – 31. mai. Vi vurderer derfor at 
behovet for beredskapsordning omfatter hele året. Videre vil det være behov for vakttelefon 
knyttet til administrering av kvotejakt og lisensfelling i de periodene hvor dette pågår. 
Fylkesmannen i Nordland har i flere år hatt en etablert beredskapsordning som innebærer at 
saksbehandler kan nås på mobil på kveld og helg hele året. Dette videreføres også i 2013. 
Beredskapsordningen innebærer at Fylkesmannen ved behov kan fatte vedtak om 
skadefelling evt. gi tilsagn om akuttmidler også på kveld og helg.  
 
Tjenestekjøp, kap 1427.21 
Nytt i år er en egen ramme for tjenestekjøp. Rammen er i 2013 på kr 1 000 000,- for region 
7. Bakgrunnen for at dette er en egen post er for å sikre riktig budsjettering i tråd med 
Stortingets bevilgningsreglement. Midlene kan benyttes til tjenestekjøp og forskningsaktivitet, 
for eksempel forsknings- og utredningsoppgaver som bidrar til utvikling og iverksettelse av 
effektive forebyggende tiltak, eller evaluering av effekter av igangsatte tiltak.  
 
Sekretariatet legger ikke opp til at alle disse midlene fordeles ved starten av året, men at 
man i løpet av året vurderer behovet for å initiere ulike typer tiltak som kan finansieres over 
denne posten. Vi foreslår at følgende mottatte søknader finansieres over denne posten: 
beitekartlegging av Forstrandhalvøya i Gildeskål kommune; et prosjekt i regi av NINA om 
kongeørn og sau i Lofoten, samt videreføring av forsøksprosjektet med radiobjeller fra 
Followit hos to reinbeitedistrikt.  
 
Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak, kap. 1427.73  
Region 7, Nordland har fått tildelt kr 7 500 000,- for 2013. Dette er samme beløp som i 2012, 
men da omfattet denne posten også reiser for nemnda og finansiering av forsknings- og 
utredningsoppgaver. Midlene skal gå til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 
konfliktdempende tiltak. Bruken av midlene skal følge fastsatt forskrift om tilskudd til FKT-
tiltak og føringer i forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland. 
  
Formålet med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive tapsforebyggende tiltak 
for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket, samt 
konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. For at 
tilskudd skal kunne gis må det omsøkte tiltaket ha en direkte taps- og skadeforebyggende 
effekt. Målgruppen er foretak med produksjonsdyr i landbruket (inkl. reindriftsnæring), 
kommuner og lokalsamfunn. Lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og 
forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd. 
 
Direktoratet for naturforvaltning fordeler midlene til den enkelte rovviltregion. Rovviltnemnda 
fordeler midlene til fylkesmannen og gir føringer til fylkesmannen for bruken av midlene. De 
enkelte søknadene behandles av fylkesmannen. Søknader av nasjonal karakter behandles 
av Direktoratet for naturforvaltning.  
 
Forslag til fordeling av FKT-midlene er gjort i samarbeid mellom Fylkesmannens avdelinger 
og Reindriftsforvaltningen (for saker knyttet til reindrifta). Innstillingen fra sekretariatet 
fordeler tilgjengelige FKT-midler på hovedposter innenfor sauenæringa, reindriftsnæringa og 
andre tiltak (tabell nedenfor). Vårt forslag har i tillegg til gjeldende regelverk og føringer i 
forvaltningsplanen tatt utgangspunkt i søknadsmassen. Ut fra en foreløpig vurdering av de 
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enkelte søknadene (se vedlegg 3), har vi fordelt FKT-midlene på hovedposter. I tabellen 
nedenfor er også budsjett og forbruk i 2012 vist på de samme postene.     
 
Samlet søknadssum om FKT-midler er på kr 21,2 millioner kroner (pluss en del uspesifiserte 
søknadssummer). Dette innebærer at sekretariatet har vært nødt til å prioritere forholdsvis 
tøft i forhold til hvilke tiltak vi mener bør innvilges og hvilke satser som bør legges til grunn for 
de ulike tiltakene. Lenger ned i saksframlegget har vi redegjort nærmere for våre forslag til 
prioriteringer mellom ulike tiltak, samt prinsipielle vurderinger. Vi viser også til vårt brev av 
31.01.2013 til DN med rapportering på FKT-midlene for 2012.   
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda vedtar følgende budsjett for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 
konfliktdempende tiltak i Nordland i 2013: 
 
FKT 2013 – post 1427.73 Budsjett 2013 Budsjett 2012 Forbruk 2012 

Tiltak i sauenæringa    
- Tidlig sankning 716 000,- 628 000,- 499 958,- 
- Forsinka slipp 0,- 0,- 0,- 
- Flytting til annet beite 0,- 0,- 0,- 
- Gjeting/utvida tilsyn 1 170 000,- 1 068 000,- 1 139 283,- 
- Gjeterhund/vokterhund 30 000,- 0,- 0,- 
- Elektriske gjerder til rovviltsikring 0,- 0,- 0,- 
- Beiting på inngjerdet areal 130 000,- 0,- 0,- 
- Beredskapsareal 0,- 0,- 0,- 
- Bruk av tekniske tiltak

1
 0,- 820 000,- 869 417,- 

- Tiltak som avklarer tapsforhold
1
 682 380,-  0,- 

- Andre tiltak som faller innenfor formålet 5 500,- 56 000,- 25 200,- 
- SUM sau 2 733 880,- 2 572 000,- 2 533 858,- 

Tiltak i reindriftsnæringa    
- Flytting til annet beite 912 500,- 662 000,- 539 823,- 
- Intensiv gjeting 935 000,- 910 000,- 849 341,- 
- Kalving i gjerde 0,- 0,- 0,- 
- Foring av rein i perioder av året med særlig store tap 561 900,- 290 000,- 166 375,- 
- Bruk av tekniske tiltak

1
 0,- 460 000,- 395 398,- 

- Tiltak som avklarer tapsforhold
1
 48 660,-  0,- 

- Andre tiltak som faller innenfor formålet 285 000,- 683 000,- 404 500,- 
- SUM rein 2 743 060,- 3 005 000,- 2 355 437,- 

Andre tiltak    
- Konfliktdempende tiltak 80 000,- 0,- 0,- 
- Kompetansebygging – felling/jakt

2
 580 689,- 683 000,- 1 177 311,- 

- Utgifter ved skadefellingsforsøk 600 000,- 200 000,- 656 465,- 
- Akuttmidler, dusører etc. 762 371,- 940 000,- 693 735,- 
- SUM andre tiltak 2 023 060,- 1 823 000,- 2 527 511,- 

SUM FKT  7 500 000,- 7 400 000,-
3
 7 416 806,-

 3
 

 

1
Tilskudd til kjøp og drift av radiobjeller er i 2013 lagt på posten «Tiltak som avklarer tapsforhold», jf. FKT-forskrifta. I 2012 var 

disse tilskuddene lagt på posten «Bruk av tekniske tiltak». Videre kan det nevnes at det ble benyttet betydelige restmidler i 2011 
til å forhåndsbetale radiobjeller i 2012, noe som ikke framgår av tabellen. 
 

2
Forbruket til kompetansebygging – felling/jakt i 2012 omfatter restmidler på kr 479 311,- som skal gå til videreføring av 

jerveprosjektet i 2013. 
 

3
Denne posten inneholdt i 2012 i tillegg utgifter til reiser i nemnda (budsjett på kr 100 000,- og forbruk på kr 70 000,-). 
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Spesielle søknader, prinsipielle saker og fastsetting av satser 
 
Radiobjeller 
I møte 4/2012 vedtok nemnda 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.»  

 
Fylkesmannen har mottatt flere søknader om innkjøp av nye radiobjeller, både fra Telespor 
og andre tilbydere. De fleste søknadene er fra sauenæringa. Fylkesmannen har lagt opp til at 
vi i begrenset omfang satser på innkjøp av nye radiobjeller i år, noe som medfører at årets 
forslag til budsjett for dette tiltaket er betydelig lavere enn i 2012. Vi foreslår kun bruk av nye 
radiobjeller på Håfjellhalvøya i Ballangen kommune, som et prosjekt for å få bedre kunnskap 
om tapsårsaker i dette beiteområdet. Vi har også vurdert hvorvidt man bør la noen få 
besetninger tester ut de nye satellittbaserte radiobjellene fra Findmysheep. På grunn av 
begrensede midler har vi ikke funnet rom for dette.  
 
Vi har videre mottatt flere søknader om tilskudd til dekking av driftskostnader for tidligere 
innkjøpte radiobjeller, jf. nemndas vedtak i møte 4/2012. Vi vurderer at alle disse søknadene 
er fra områder med rovdyrbelastning og at det derfor er vanskelig å prioritere enkelte 
områder foran andre. Full finansiering av driftskostnadene vil utgjøre kr 477 000,-. 
Sekretariatet foreslår å dekke inntil 50 % av de årlige driftskostnadene, da det også ligger et 
potensiale for betydelige driftsfordeler i bruken av radiobjeller. Dette utgjør kr 239 000,-. Et 
annet alternativ kan være å kun prioritere driftskostnader på indre Helgeland, hvor det er 
størst aktivitet av bjørn.  
 
I vedlegg 4 har vi gitt en oversikt over mottatte søknader om kjøp og drift av radiobjeller.  
 
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. Fellessøknader og søknader hvor flere 
brukere i samme beiteområde er samkjørte om tiltaket, er prioritert med bakgrunn i tiltakets 
potensiale for skadeforskyvende effekt. Videre er typiske jerveområder prioritert, mens 
søknader fra områder hvor gaupe er den viktigste rovviltarten ikke er prioritert. Dette fordi 
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tidlig sanking generelt er mindre effektivt mot gaupeskader da disse fordeler seg jevner 
utover beitesesongen.   
 
I år har vi mottatt flere søknader om planlagt tidlig sankning enn hva vi gjorte i 2012. Særlig 
er det kommet inn flere søknader fra brukere i Saltdal kommune. Tidlig sankning er et 
tapsforebyggende tiltak som generelt har god effekt. I områder som har en klar tapshistorikk 
til jerv vurderer vi at det er riktig å prioritere søknader om tidlig sankning, noe som gjør at vårt 
forslag til denne budsjettposten er større enn hva den var i 2012. 
 
Planlagt forsinka slipp av sau 
Fylkesmannen har også i år mottatt en del søknader om planlagt forsinka slipp av sau på 
utmarksbeite. Det ble ikke gitt tilskudd til dette i 2012 da vi er svært usikker på den 
forebyggende effekten av forsinka slipp på utmarksbeite. Tidligere rapporter fra sauebønder 
spriker. Med mange søknader og store søknadssummer vurderer vi at det heller ikke i 2013 
er riktig å avsette midler til dette.  
 
Omstilling 
Fylkesmannen har mottatt en søknad om omstilling, fra et bruk i Lasken beitelag i Rana. Med 
bakgrunn i brukets beliggenhet i sentralt i Lasken beitelag, samt føringer i nemndas 
forvaltningsplan, vurderer vi at søknaden vanskelig kan imøtekommes. Vi viser også at 
Miljøverndepartementet, i samråd med Landbruks- og matdepartementet, ba en 
arbeidsgruppe om å komme med forslag til retningslinjer for behandling av søknader om 
omstilling. Denne gruppen, ledet av Direktoratet for naturforvaltning, oversendte sitt forslag til 
retningslinjer 30. november 2012. Miljøverndepartementet vil nå, i samarbeid med 
Landbruks- og matdepartementet, jobbe videre med dette forslaget med sikte på å kunne gi 
felles retningslinjer for behandling av søknader om omstilling. Fylkesmannen vurderer at det 
er riktig å ikke innvilge omstillingssøknader i påvente av disse retningslinjene. Vi foreslår at 
nemnda ikke setter av midler til omstilling i 2013. 
 
Jerveprosjektet 
Prosjekt Utmark søker om kr 810 000,- til videreføring av jerveprosjektet i 2013. Dette er 
samme beløp som de ble bevilget i 2012. Deler av dette beløpet er allerede innvilget, 
ettersom de har fått utbetalt kr 479 311,- av restmidler fra 2012.  
 
Sekretariatet vurderer at det er arbeidet godt med dette prosjektet i 2012. Det har i år vært et 
betydelig større fokus på lisensfellinga enn tidligere år. Det er nok flere årsaker til den gode 
uttellinga under årets lisensfelling, hvor også prosjektets arbeid trolig har hatt betydning. 
Fylkesmannen foreslår at dette prosjektet videreføres med en betydelig satsing. I en tøff 
prioritering mellom mange søkere og ulike tiltak, vurderer vi at det er mest riktig å gi et noe 
lavere tilsagn enn i 2012, men fortsatt tilstrekkelig til at prosjektet får et betydelig omfang 
også i 2013. Vi foreslår at det gis ytterligere tilsagn om kr 230 689,-, noe som gir en samlet 
bevilgning på kr 710 000,- i 2013.  
 
Kalving i gjerde 
Sekretariatet har mottatt en søknad fra en siidaandel i Jillen Njaarke RBD hvor det søkes om 
tilskudd til et omfattende prosjekt med blant annet kalving i gjerde. Videre søker Bioforsk om 
midler til et forskningsprosjekt i tilknytning til denne kalvinga i gjerde. Kalving i gjerde har 
vært et lite benyttet tiltak i Nordland, og innebærer en betydelig endring av det tradisjonelle 
driftsmønsteret i Nordland. Videre innebærer et slikt tiltak etablering av betydelige 
gjerdeanlegg, hvor utforming og plassering må gjøres ut fra hensynet til både reindriftsfaglige 
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forhold og allmenne interesser. Etter det sekretariatet kjenner til, er det ikke innhentet 
nødvendige godkjenninger for de nødvendige gjerdene. Reindriftsforvaltningen anbefaler 
ikke at det gis midler til dette prosjektet som omsøkt.     
  
Til sammen søkes det om kr 1,35 mill kr fra siidaandelen og Bioforsk for 2013. Videre må det 
påregnes betydelige utgifter også de videre årene i et slikt prosjekt. Sekretariatet vurderer at 
det er vanskelig å prioritere en så omfattende finansiering av dette prosjektet. Det kan 
imidlertid være aktuelt å vurdere tilskudd til et slikt prosjekt på et senere tidspunkt, dersom 
prosjektet planlegges som et prøveprosjekt, og med reduserte søknadsbeløp mot FKT-
midlene.    
 
Videre har vi mottatt søknad fra en siidagruppe om midler til en studietur til Finnmark for å 
lære mer om bl.a. kalving i gjerde. Sekretariatet mener det er positivt at næringa vurderer 
nye tapsforebyggende tiltak. Vi vurderer imidlertid at man i stede for å benytte FKT-midler for 
en siidagruppe, heller bør oppfordre til at reindriftsnæringa inviterer relevante aktører til et 
møte i Nordland, hvor større deler av reindriftsnæringa i fylket inviteres til å delta. Det 
oppfordres i så tilfelle til dialog med NRF og reindriftsforvaltninga i forbindelse med evt. 
planlegging av et slikt møte/fagsamling. 
 
Beredskapsarealer 
Fylkesmannen har mottatt noen søknader om beredskapsarealer og inngjerdinger av sau. 
De fleste søknadene er fra søkere som har fått tilskudd til slikt tidligere. Med bakgrunn i dette 
og en prioritering mellom ulike typer tiltak, foreslår vi at det i år ikke settes av midler til 
beredskapsarealer.  
 
Fôring 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 fôr i flere 
tilfeller være helt nødvendig. Det er derfor av stor verdi å ha rein som er fôringsvant, dvs som 
også kan ta til seg fôr når det er nødvendig. Bruk av fôr 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 fôringsvant rein og god kunnskap om fôring blant 
reineierne.  
 
Ulemper med fôring 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 fôring i stor 
skala over lengre perioder. Foruten å endre reinens arealbruk, reindriftens tradisjonelle 
driftsmønster og skille reindriften fra naturgrunnlaget, kan fôring 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 fôring over lengre perioder vil 
også på sikt medføre at viktig tradisjonell kunnskap i reindriften forsvinner. Omfattende 
fôring, til tross for tilgjengelige naturbeiter, vil også fjerne reinens fortrinn i markedet som et 
naturprodukt.  
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Flere distrikt har søkt om midler til fôring de siste årene, og vi registrer en økning i antallet 
søknader. Det søkes både om fullfôring av rein og tilleggsfôring både vinter og vår. Dersom 
man velger å satser på fôring som et tapsforebyggende tiltak i stor skala, vil dette innebære 
store utgifter og dermed en prioritering av dette  tiltaket framfor andre tiltak. Sekretariatet 
vurderer at det er aktuelt å benytte FKT-midler til tilleggsfôring av simlerein i forbindelse med 
kalvinga, og at det da bør stilles krav om at tiltaket kombineres med intensiv gjeting. Dette vil 
kunne bidra til bedre oversikt og kontroll med reinen i en sårbar periode, og dermed 
reduserte tap av simler og kalver. Som i 2012, foreslår vi også i år en sats på kr 60,- per 
simlerein. 
 
Intensiv gjeting av rein  
Intensiv gjeting av rein i kalvingstida har vært et mye brukt tiltak i Nordland i flere år. Den nye 
FKT-forskrifta stiller krav om at tiltak skal forventes å ha direkte tapsreduserende effekt, eller 
der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av tiltak. Utvidet tilsynsaktivitet alene skal ikke 
støttes økonomisk, for eksempel i kombinasjon med foring av rein i korte perioder av året. 
Mange søker om å kombinere intensiv gjeting med tilleggsfôring. Noen få siidaandeler søker 
kun om intensiv gjeting som et eget tiltak, noe som faller utenfor regelverket. I en 
overgangsperiode dette året foreslår vi at disse får tilskudd med halv sats.   
 
Ved behandling av søknader om intensiv gjeting av rein i kalvingsperioden har vi lagt til 
grunn fastsatte satser 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,-  
 
Flere distrikt og siidaandeler har søkt om midler til intensiv gjeting av rein om vinteren. Dette 
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) igangsatte i 2012 et prosjekt med en 
rovviltkoordinator. Hovedmålsettingen med prosjektet er å få satt større fokus på 
reindriftsnæringas utfordringer med dagens rovviltbestand. I 2012 ble det gitt tilsagn om kr 
265 000,-. På grunn av en noe sein og forsiktig oppstart på prosjektet, er det kun utbetalt kr 
130 000 i 2012. Fylkesmannen mottok rapporteringen på disse midlene lenge etter fastsatt 
frist. Det søkes om kr 265 000,- til videreføring av prosjektet i 2013. 
 
Det framgår av mottatt rapport fra 2012 at prosjektet har arbeidet med følgende punkter: 

- Representasjon i referansegruppa til Prosjekt Utmarks jerveprosjekt 
- Annet arbeid for mer effektiv lisensfelling av jerv 
- Arbeid med vitenskapelig utredning av reindriftas toleransenivå mtp. totaltap. 
- Arbeids med styrket bestandsregistrering av rovvilt 
- Arbeid med å få «stående skadefellingstillatelser» for reindriftsutøvere 
- Kontakt mot andre beiteorganisasjoner om samarbeid 
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Det framgår av rapporten at det videre arbeidet med prosjektet vil bl.a. fokusere på 
bestandsregistreringer, tiltak for raskt å oppnå bestandsmålene, samt utredningen om 
toleransenivå for reindriftsnæringa. Videre prioriteres samarbeid med Nord-Trøndelag om for 
eksempel oppfølging av forskningen i «Midt-Norgeprosjektet». Prosjektet vil også gjøre en 
evaluering av Rovviltnemndas forvaltningsplan for rovvilt i Nordland.   
 
I vårt tilsagnsbrev til prosjektet i 2012 skrev vi bl.a.: 
«Dersom prosjektet skal finansieres med FKT-midler stilles det forventninger om at 
prosjektet i størst mulig grad skal bidra til å begrense tap av rein til rovvilt, og at en sentral 
del av prosjektarbeidet innebærer å søke å finne gode tapsforebyggende tiltak i næringa, 
samt å bidra til at slike tiltak gjennomføres på best mulig måte.»  
 
Fylkesmannen har forståelse for, og ser nytten for næringa i å ha en rovviltkoordinator. Vi er 
imidlertid tvilende til hvorvidt det er riktig at FKT-midler skal stå for hovedfinansieringen av et 
slikt prosjekt. Vi vurderer at prosjektets arbeid i 2012 og planer for 2013 i svært liten grad 
faller inn under gjeldende regelverk for bruk av FKT-midler. Ut fra mottatt rapport og 
kjennskap til prosjektet, kan vi ikke se at arbeid med å finne gode tapsforebyggende tiltak i 
næringa har vært en sentral del av prosjektet. Vi vurderer at det ikke er riktig å benytte FKT-
midler til videreføring av prosjektet. 
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Sak 4/2012 Justering av område for ynglende bjørn i Rana 
Sekretariatet viser til sak 24/2012 Justering av arealdifferensieringen i Rana, hvor nemnda 
bl.a. justerte området for ynglende bjørn. Sekretariatet ser at det vedtatte endringsforslaget 
er noe uhensiktsmessig i forhold til oppfølging av arealdifferensieringen i praktisk forvaltning. 
Vi foreslår en justering slik at begge dalsidene i Virvassdalen tas ut av bjørneområdet, ikke 
kun den ene siden. I forhold til bakgrunn og begrunnelse for å justere arealdifferensieringen, 
vises det til vårt saksframlegg til sak 24/2012. 

Figur 1: Kart over yngleområde for bjørn i Rana (svart skravur). Kart til venstre viser 
yngleområde vedtatt i sak 24/2012. Kart til høyre viser foreslåtte endringer. 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar å justere arealdifferensieringen for ynglende 
bjørn i Rana kommune som vist på kart i saksframlegget.  

 
 
 
Sak 5/2012 Saker til drøfting/ orientering 
a) Oppfølging av dialogmøter i Rana og Saltdal  

Orientering legges fram i møte. Referat fra møtene i Rana og Saltdal er vedlagt (vedlegg 
5 og 6). 
 

b) Orientering om lisensfelling, kvotejakt og ekstraordinære uttak 
Orientering legges fram i møte. 
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c) Orientering om yngleregistrering av jerv og gaupe vinteren 2013 
Orientering legges fram i møte. 

 
d) Brev til nemnda 

Følgende brev til Rovviltnemnda er fortløpende lagt ut i Sharepoint, under mappen «Brev 
til nemnda»:  

Dato Fra Til Kopi Tema 

2012-12-13 FM Troms  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8 

2012-12-14 DN Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Nordland 2013 

2012-12-19 Nordland JFF Beitenæringene 
i Nordland 

 Innspill om kvotejakt på gaupe 

2012-12-20 DN Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Fastsetting av ny FKT-forskrift 

2012-12-31 Saltfjellet RBD DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Innspill til ny FKT-forskrift 

2013-01-02 Bygdefolk for rovdyr MD Rovviltnemnda i 
Nordland 

Klage på gaupekvote  

2013-01-11 DN MD Rovviltnemnda i 
Nordland 

Oversendelser av klage på gaupekvote 

2013-01-15 FM Nord-Tr. Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Høring av forvaltningsplan for region 6 

2013-01-17 Rana kommune Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Referat fra rovviltmøte i Rana 17. januar 

2013-01-18 FM Troms  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8 

2013-01-21 FM Nordland Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Referat fra rovviltmøte i Saltdal 18. januar 

2013-01-22 Saltdal kommune DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Anmodning om ekstraordinært uttak av jerv vest for E6 

2013-01-23 Saltdal kommune Rovviltnemnda 
i Nordland 

 Vedr. anmodning om ekstraordinært uttak av jerv  

2013-01-28 Nordland Sau og Geit FM Nordland  Anmodning om uttak av jerv og gaupe 

2013-01-31 FM Nordland DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Rapportering på FKT-midlene 2012 

2013-02-01 Beitenæringa i Hemnes FM Nordland Rovviltnemnda i 
Nordland 

Gaupejakt - anmodning om tilleggsdyr 

2013-02-01 Hemnes kommune FM Nordland Rovviltnemnda i 
Nordland 

Gaupejakt - anmodning om tilleggsdyr 

2013-02-06 Saltdal kommune DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Søknad om utvida kvote for jakt på gaupe 

2013-02-12 Beitenæringa i Rana FM Nordland Rovviltnemnda i 
Nordland 

Krav om tiltak i forkant av neste beitesesong 

2013-02-14 DN Rovviltnemnda 
i Nordland 

 Vedr.  ekstraordinært uttak av jerv  

2013-02-14 DN FM Nordland Rovviltnemnda i 
Nordland 

Betingede fellingstillatelser på gaupe vinteren 2013 

2013-02-26 DN Saltdal 
kommune 

FM Nordland Avslag på søknad om utvida gaupekvote 
 

2013-02-28 Sametinget Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Høring om Sametingets redegjørelse om rovvilt 
 

2013-03-05 DN Rovviltnemnda 
i Nordland m.fl. 

 Planleggingsrammer for rovviltnemndene i 2013 
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Sak 6/2013 Eventuelt    
Ingen eventueltsaker er mottatt ved utsendelse av saksframlegg. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne 
for 
Roar Høgsæt (e.f.) 

 

fylkesmiljøvernsjef Magne Totland 
 seksjonsleder 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 
 
Vedlegg: 

1. Referat fra møte 4/2012 
2. Brev av 05.03.2013 fra DN – Planleggingsrammer for rovviltnemndene i 2013 
3. Regneark med oversikt over mottatte FKT-søknader i Nordland 2013 
4. Oversikt over radiobjeller i Nordland 
5. Referat fra dialogmøte i Rana kommune 17. januar 
6. Referat fra dialogmøte i Saltdal kommune 18. januar 

 
 


