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Sekretariatets saksframlegg til møte 3/2015 i Rovviltnemnda for 
region 7 - Nordland  

Sak 17/2015 Godkjenning av saksliste 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 3/2015 slik den foreligger. 

 
Sak 18/2015 Godkjenning av referat fra møte 2/2015  
Utkast til referat fra møte 2/2015 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 2/2015 slik det foreligger. 

 
Sak 19/2015 Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland  
I møte 2/2015 den 20. mai vedtok nemnda en plan for arbeidet med revisjon av 
forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland. Fylkesmannen har etablert ei arbeidsgruppe 
sammensatt av 2 representanter fra sauenæringa, 2 representanter fra reindriftsnæringa, 2 
representanter fra naturvernorganisasjoner og 2 representanter fra jegerorganisasjoner. 
Fylkesmannen er sekretariat for arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa har avholdt to møter, i juni og 
august. Se vedlagte referat. Første del av gruppas arbeid har dreid seg om å drøfte hvilke 
prinsipper som bør legge til grunn for det videre planarbeidet, og hvilke anbefalinger som 
skal gis til nemnda.  
 
Oppsummering fra 2. møte i arbeidsgruppa 

 Arbeidsgruppa er enig om at kart over beiteområder og rovviltområder bør revideres. 
Man bør unngå små fragmenterte områder både for beitedyr og rovdyr.  

 Arbeidsgruppa viser til at bestandsmålene gir rammer for forvaltningsplanarbeidet, 
men gruppa mener at områdenes egnethet for de ulike rovviltartene og tilgjengelig 
naturlig mattilgang/næringsgrunnlag må vektlegges i arbeidet med 
arealdifferensiering. 

 Arealdifferensieringa må gjøres på bakgrunn av best tilgjengelige kunnskap, både om 
rovviltartene og om beitebruk for sau og rein.  

 Arbeidsgruppa viser til at registrert jervebestand er større enn måltallet for regionen. 
Dette kan innebære at størrelsen på prioriterte områder for jerv kan reduseres.   

 Arbeidsgruppa anbefaler at nemnda tar inn et eget kapittel/vedlegg som er mer 
politisk rettet, hvor man kan gi anbefalinger om endringer i rammevilkår og lovverk. 
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Blant annet peker arbeidsgruppa på regelverk for lisensfelling av jerv og forvaltning 
av kongeørn.  

 Arbeidsgruppa stiller spørsmål om det kan være fornuftig å bestille en ekstern faglig 
utredning om forvaltning av bjørn i Nordland.  

 FKT-midlene må prioriteres tydeligere i forvaltningsplanen. I prioriterte beiteområder 
bør man signalisere større fokus på uttak av rovvilt, mens man i prioriterte 
rovviltområder kan prioritere tilskudd til tiltak i beitenæringene.   

 
Fylkesmannen i Nordland legger her fram våre vurderinger om videre arbeid med 
forvaltningsplanrevisjonen. For tema hvor arbeidsgruppa har kommet med innspill har vi 
synliggjort arbeidsgruppas anbefalinger. Arbeidsgruppa vurderer i tillegg selv om de ønsker å 
utarbeide et eget dokument til nemnda.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Vi viser vi til notat av 18.03.2015 om revisjon av planen (vedlagt). Videre viser vi til at 
statsrådene i KLD og LMD ved flere anledninger har påpekt viktigheten av tydelig 
soneinndeling. I brev av 11.06.2015 skriver KLD blant annet: 
 
«Klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren er av den oppfatning at det i 
enkelte forvaltningsplaner er gjort en prioritering av områder som over tid kan øke 
konfliktnivået og skape store utfordringer i en praktisk oppfølging av forvaltningen. Dette 
gjelder særlig forvaltningsplaner der det er gjort en svært fragmentarisk utvelgelse av 
prioriterte yngleområder for store rovdyr og prioriterte beiteområder. Det er blant annet 
understreket at hensyn til rovdyrenes biologi, utbredelsesområde og hvor det finnes gode 
leveområder for de ulike artene, må vektlegges ved prioritering av yngleområder. En 
arealdifferensiering som i for liten grad ivaretar disse hensyn skaper liten forutsigbarhet for 
både beitenæring og oppnåelse av bestandsmålene for store rovdyr.» 
 
Fylkesmannen vurderer at dette gir klare føringer for nemndas arbeid med revisjon av 
forvaltningsplanen. Soneringen i Nordland må gjennomgås og man må forsøke å unngå 
fragmenterte og små forvaltningsområder for både rovdyr og beitedyr. Arbeidsgruppa er enig 
i at man må forsøke å unngå fragmenterte og små forvaltningsområder for både rovdyr og 
beitedyr.  
 
Bestandsregistrering gjennom nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt gir kunnskap om 
utbredelse for de ulike artene. Dette er sentralt når nemnda skal definere prioriterte 
rovdyrområder hvor man i framtida ønsker å oppnå bestandsmålene. Rovdyrdata må videre 
avveies mot de ulike områdenes betydning for sauenæringa og reindrifta på en slik måte at 
man legger til rette for oppnåelse av bestandsmålene, en mest mulig forutsigbar forvaltning 
og reduserte tap. I dette mener vi at det ligger et behov for å finne kompromisser både ved 
avgrensing av leveområder for rovdyrartene og ved prioritering av områder for beitedyr.  
 
Arbeidsgruppa viser til at bestandsmålene gir rammer for forvaltningsplanarbeidet, men 
gruppa mener at områdenes egnethet for de ulike rovviltartene og tilgjengelig naturlig 
mattilgang/ næringsgrunnlag må vektlegges i arbeidet med arealdifferensiering. 
Fylkesmannen mener det ikke er mulig å beregne arealbehov ut fra naturlig næringsgrunnlag 
på en slik måte at det gir nyttbar kunnskap for å definere leveområder for rovdyrene. 
Bestandsmålet for de ulike artene ligger fast for regionen og kunnskap om forekomsten av 
rovvilt i dag gir grunnlag for å si hvor store områder man behøver for å oppnå 
bestandsmålene. Ser man isolert på topografi, vegetasjonstyper og forekomst av naturlige 
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byttedyr vil det være egnede leveområder for særlig jerv og gaupe over store deler av fylket, 
både innenfor viktige områder for sau og tamrein og i områder hvor beiteinteressene er 
mindre viktige. Soneringen må derfor ha fokus på å finne arealer hvor man kan 
sannsynliggjøre at bestandsmålene kan oppnås med lavest mulig konflikt i forhold til 
beitenæringene.  
 
Vi foreslår at følgende kriterier legges til grunn for arealdifferensiering i regionen:  

 Bestandsmål for de ulike artene i Nordland. 

 Kunnskap om rovdyrenes biologi og arealbruk. Forekomst og utbredelse av de ulike 
rovviltartene i regionen de siste årene (primært bruk av data fra perioden 2009-2015), 
samt utbredelse av rovviltbestandene i naboregioner og Sverige. 

 Tetthet og omfang av sau og tamrein på utmarksbeite, og kvalitet på beiteområdene. 

 Bestandsmål og arealdifferensiering i naboregioner. 

 Hvilke tiltak som er realistiske å gjennomføre i ulike områder i forhold til økonomiske 
og juridiske virkemidler. 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland ber sekretariatet om å utarbeide forslag til ny sonering 
mellom beitedyr og rovdyr i Nordland. Nemnda ber om at følgende kriterier legges til grunn 
for arbeidet:  

 Bestandsmål for de ulike artene i Nordland. 

 Kunnskap om rovdyrenes biologi og arealbruk. Forekomst og utbredelse av de ulike 
rovviltartene i regionen de siste årene (primært bruk av data fra perioden 2009-2015), 
samt utbredelse av rovviltbestandene i naboregioner og Sverige. 

 Tetthet og omfang av sau og tamrein på utmarksbeite, og kvalitet på beiteområdene. 

 Bestandsmål og arealdifferensiering i naboregioner. 

 Hvilke tiltak som er realistiske å gjennomføre i ulike områder i forhold til økonomiske 
og juridiske virkemidler. 

 
Videre ber nemnda om at sekretariatet utarbeider forslag til oppdatering av faktagrunnlaget 
og øvrige deler av gjeldende forvaltningsplan.  
 
Forslag til revidert forvaltningsplan skal legges fram for den etablerte arbeidsgruppa og 
drøftes der før saken oversendes til behandling i nemnda.   
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Sak 20/2015 FKT-midler – tilleggsfinansiering av jerveprosjektet 
Ubrukte FKT-midler skal etter planen fordeles i møte i slutten av november, når vi får oversikt 
over hvor store summer det er snakk om i år. I forkant av dette ønsker vi at nemnda drøfter 
en tilleggsbevilgning til Prosjekt Utmark sitt jerveprosjekt.  
 
Klima- og miljødepartementet åpnet for en prøveordning med nye virkemidler for lisensfelling 
av jerv. Prosjekt Utmark er en av aktørene som får være med på dette (se brev til nemnda).  
 
Prosjekt Utmark sitt jerveprosjekt skal etter planen reduseres i omfang etter en hovedsatsing 
i 3 år. KLDs utprøving av nye virkemidler tilsier imidlertid at jerveprosjektet bør fortsette mens 
denne prøveordningen pågår, til 2018. For å gi prosjektet økonomiske rammer til å sette i 
gang denne prøveordningen bør vi vurdere ekstra bevilgning i år. Det ligger an til at vi har en 
del restmidler i år. Endelig oversikt over hvor mye dette utgjør vet vi ikke før senere på 
høsten. Men for eksempel ser det ut til at vi bruker maksimalt kr 385 000,- til skadefelling, av 
en budsjettramme på kr 600 000,-. 
 
Opprinnelig økonomisk ramme for jerveprosjektet for sesongen 2015/2016 er på 550 000,-. 
Prosjekt Utmark har utarbeidet et foreløpig forslag til revidert budsjett for jervprosjektet 
sesongen 2015/2016, hvor det er tatt høyde for iverksetting av den nevnte prøveordningen:  
 

Utkast Budsjett 2015/16 

Kostnader: kr 

Kompetanseheving/jegerkurs/befaring 100 000,- 

Motivasjonsmidler 70 000,- 

Samarbeid og organisering jaktlag 150 000,- 

Åte, anskaffelse og transport 100 000,- 

Diverse/møteaktivitet 70 000,- 

Innkjøp jervebu 25 000,- 

 
  

Innkjøp bås 50 000,- 

Innkjøp viltkamera (15stk) 45 000,- 

Innkjøp fellevarsler (10 stk) 20 000,- 

Merarbeid PU (instrukser/møter) 70 000,- 

Sum 700 000,- 

 
For å gi prosjektet forutsigbarhet for høstens arbeid foreslår vi at tilleggsfinansiering vurderes 
nå. Fordeling av ytterligere restmidler til andre tiltak vil bli lagt fram for nemnda i egen sak 
som normalt i novembermøtet. 
 
Vi vurderer at dette forslaget er i samsvar med nemndas fastsatte prinsipper om bruk av 
restmidler, jf. sak i møte 2/2015:  

I. Restmidler kan benyttes til finansiering av flerårige prosjekter av større omfang.  
II. Restmidlene kan benyttes til tiltak som initieres av Rovviltnemnda eller Fylkesmannen  

III. Dersom mengden restmidler gir rom for det, kan disse benyttes til tiltak i reindrifta 
som skal gjennomføres i vinterhalvåret. I slike tilfeller bør Fylkesmannen informere 
alle reinbeitedistrikt om muligheten til å søke om midler innen en fastsatt frist.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner bruk av inntil kr 150 000,- av restmidler for 
2015 til Prosjekt Utmark sitt jerveprosjekt sesongen 2015/2016. Tilleggsfinansieringen skal 
gå til iverksettelse av prøveordning med nye virkemidler for lisensfelling av jerv. 
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Sak 21/2015 Saker til drøfting/ orientering 
a) Orientering om beitesesongen 2015 for sau 

Orientering legges fram i møte. 
 

b) Lisensfelling av jerv og bjørn 
Orientering legges fram i møte. 
 

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

 
 
Dato Fra Til Kopi Tema 

2015-05-12 Saltdal kommune Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland 

Anmodning om uttak av jerv i 
Junkerdalsura 

2015-05-14 Mdir Saltdal kommune Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Avslag på søknad om ekstraordinært uttak 
av jerv i Saltdal kommune 

2015-05-19 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Ekstraordinært uttak av jerv - ny virketid 

2015-05-20 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Ekstraordinært uttak av jerv i Ildgruben 
RBD 

2015-05-21 Saltdal kommune Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland 

Klage på avslag - uttak av jerv i Saltdal 
kommune 

2015-05-21 Saltdal kommune Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland 

Anmodning om uttak av jerv i Vassbotnfjell 

2015-05-27 MT LMD  Vurdering av beiteområdene øst i Saltdal 

2015-06-11 KLD Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Om arbeidet med rullering av 
forvaltningsplanen i region 7 

2015-06-15 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Tilbakemelding på henvendelser om uttak 
av jerv 

2015-06-24 KLD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Presisereinger av instruks om tidsfrister i 
saker knyttet til rovvilt 

2015-07-01 KLD Mdir og FM 
Nordland 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

Behov for ytterligere tiltak for å redusere 
tap og forbedre dyrevelferd i Saltdal 

2015-07-10 KLD  Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Avgjørelse  av klage på vedtak om 
lisensfelling av ulv i region 4 og 5 

2015-07-15 KLD  FM Nordland m.fl. Utprøving av nye virkemidler for 
lisensfelling av jerv 

2015-07-24 LMD Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Svar på brev om praktisering av 
rovviltforliket i Nordland  

2015-07-30 Norsk Sau og Geit FM Nordland m.fl.  Uttalelse om beitesesongen 2015 

2015-08-04 Mdir FM Nordland m.fl.  Skadefellingskvote bjørn - tilleggskvote  

2015-08-13 KLD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Avgjørelse av klage på avslag på 
ekstraordinært uttak av jerv i Saltdal 

2015-08-19 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Vedtak om lisensfelling på bjørn 2015 
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Sak 22/2015 Eventuelt    
Ingen eventueltsaker er mottatt ved utsendelse av saksframlegg. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Roar Høgsæt (e.f.) Monica Andreassen Iveland (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef landbruksdirektør 
  
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 

 
 
Vedlegg: 

1. Referat fra møte 2/2015 
2. Referat fra møte 1 i arbeidsgruppa for revisjon av forvaltningsplanen 
3. Referat fra møte 2 i arbeidsgruppa for revisjon av forvaltningsplanen 
4. Notat av 18.03.2015 om revisjon av forvaltningsplanen 

 
 
 
 


