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Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 4/2012 i Rovviltnemnda for 
region 7 - Nordland 
 

Sak 20/2012 Godkjenning av saksliste 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 4/2012 slik den 

foreligger. 

 

 

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

Utkast til referat fra møte 3/2012 den 6. september ble sendt til medlemmene i 

Rovviltnemnda per e-post den 29. oktober 2012. Utkast til referat er vedlagt (vedlegg 1). 

 

Sekretariatets forslag til 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. Det har vært overforbruk på akutte tiltak inkl. 

skadefellingsforsøk, jf. tidligere orienteringer til nemnda. Sekretariatet har i løpet av høsten 

foretatt noen få utbetalinger til allerede godkjente og igangsatte prosjektet i forbindelse med 

henvendelser om dekking av underskudd. 

 

Sekretariatets forslag til 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.  
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Forbruk av FKT-midler i 2012 har vært som følger (se vedlegg 2 for detaljert oversikt): 

 
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,- 278 000,- 
- SUM rein 3 005 000,- 2 355 437,- 649 063,- 

Andre tiltak    
- Kompetansebygging – felling/jakt 708 000,- 698 000,- 10 000,- 
- Akuttmidler, skadefellingsforsøk, dusører etc. 1 215 000,- 1 433 394,- - 218 394,- 
- SUM andre tiltak 1 923 000,- 2 131 394,- -208 394,- 

SUM FKT 2012 7 500 000,- 7 020 689,- 479 311,- 

 

Sekretariatet har vurdert to mulige tiltak som kan finansieres med restmidler. Evt. ufordelte 

restmidler tilbakeføres til DN ved slutten av året. 

 

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

Utmark. 

Prosjekt Utmark har utarbeidet en foreløpig søknad om FKT-midler til videreføring av 

prosjektet i 2013 (vedlegg 3). Sekretariatet viser for øvrig til orientering fra prosjektleder 

som er planlagt til møte 4/2012.  

 

Sekretariatet anser dette som et positivt tiltak som anbefales videreført. Vi vurderer at det er 

hensiktsmessig at restmidler fra 2012 benyttes til videreføring av prosjektet i 2013.  

 

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

Sekretariatet viser til mottatt foreløpig rapportering fra SNO på nyletingsmidlene for 2011 

og 2012 hvor de skriver følgende: 

 

«2011: Det ble registrert 14 jerveynglinger (Rovdata 2011). Ingen av ynglingene ble funnet 

som en direkte følge av nyletingsmidlene. 3 ynglinger ble registrert på bakgrunn av tips fra 

publikum (dusør), 1 nødverge og 10 ynglinger ble funnet «på vanlig måte» av feltpersonell 

fra SNO og Fjelltjenesten. Mesteparten av midlene ble benyttet til bruk av helikopter i de 

prioriterte leiteområdene, og vi hadde med folk fra sau og reindrifta på de fleste av disse 

turene.  

 

2012: Det ble registrert 12 jerveynglinger (Rovdata 2012). Vi fant ingen av de 12 

ynglingene med bruk av helikopter/nyletingsmidler. 11 av ynglingene ble funnet av eget 

feltpersonell, og èn yngling ble funnet av svensk registreringspersonell. Mesteparten av 

midlene ble benyttet til bruk av helikopter i de prioriterte leiteområdene, og vi hadde med 

folk fra sau og reindrifta på de fleste av disse turene.  

 

Effekt av midlene: Nyletingsmidlene bidrar til en enda bedre kartlegging av jervbestanden i 

Nordland. Ved å fly med helikopter over store arealer under gode forhold får vi gode 
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øyeblikksbilder på hvor det er jervaktivitet og hvor det ikke er spor. Således er disse 

midlene med på å spisse leiteinnsatsen mot de interessante områdene mht ynglinger og 

innsamling av DNA, som vi følger opp videre med scooter og vanlig feltinnsats. Vi har ikke 

funnet noen nye jervehi de siste to årene med bruk av helikopter. Årsaken til dette er uviss, 

men kan være tilfeldig. Den største gevinsten er nok at vi kan ha folk med fra næringa på 

helikopterturene, slik at de får se med selvsyn hvor mye/lite spor etter jerv vi finner på 

flyvningene. Vi får utelukkende positive tilbakemeldinger fra næringa på disse turene.» 

 

Rovviltnemnda har de siste årene brukt kr 300 000,- årlig til finansiering av nyleting/ 

ekstrainnsats i forbindelse med bestandsregistrering i Nordland. Midlene bidrar til en mer 

effektiv bestandsregistrering, og man får «kvittert ut» en del fjellområder på en rask og 

effektiv måte. Men denne innsatsen har de siste årene ikke resultert i funn av nye ynglinger 

som ikke var kjent gjennom SNOs ordinære bestandsregistrering. Det er imidlertid en klar 

konfliktdempende effekt av tiltaket ved at lokale saue- og reineiere deltar på 

nyletingsturene. 

 

Konklusjon: 

Sekretariatet foreslår primært at restmidlene utbetales til Prosjekt Utmark til videreføring av 

prosjektet Bedre jervejakt i Nordland i 2013. Dersom Rovviltnemnda vurderer at det er 

ønskelig å finansiere nyleting/ekstrainnsats ved vinterens bestandsregistrering av jerv, kan 

deler av restmidlene benyttes til dette.  

 

Sum restmidler kan avvike noe fra det som står i denne innstillinga fordi det fortsatt kan bli 

foretatt noen utbetalinger. Ved evt. korrigering av total restsum, foreslår sekretariatet at 

man justerer beløpet som går til videreføring av prosjektet Bedre jervejakt i Nordland. 

 

Sak 23/2012 Planlegging av FKT 2013 

Forslag til ny forskrift for bruk av FKT-midlene på høring  

DN har sendt forslag til ny forskrift for bruk av FKT-midlene på høring. Høringsfrist var 1. 

desember. Både rovviltnemndene og fylkesmennene er høringsparter. Rovviltnemnda har i 

brev av 05.12.2012 sluttet seg til Fylkesmannens uttalelse av 23.11.2012 (vedlegg 4).  

 

Bruk av radiobjeller som tapsforebyggende tiltak i Nordland 

I møte 3/2012 i nemnda, sak 17/2012, ble bruk av radiobjeller som tapsforebyggende tiltak 

drøftet.  

 

Etter forslag fra sekretariatet ba Rovviltnemnda om at det ble gjennomført en høring hos 

saue- og reindriftsnæringene for å høste erfaringer og synspunkter på bruk av radiobjeller 

som tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader, for så å ta en grundig diskusjon om dette i 

neste nemndsmøte i november/desember 2012. Rovviltnemnda ba om at man i en slik 

høring involverte reinbeitedistriktene i Nordland, i tillegg til de ulike fylkeslagene i saue- 

og reindriftsnæringa. Videre ønsket nemnda at omfanget av de driftsmessige fordelene med 

bruk av radiobjeller inngår som et høringstema, og at man i best mulig grad forsøker å 

konkretisere hvor stor driftsmessig verdi det kan forventes å være ved bruk av radiobjeller. 

 

Det ble lagt opp til følgende framdriftsplan: 

- Sekretariatet sender ut et høringsbrevbrev om bruk av radiobjeller, finansiering 

m.m. til aktuelle høringsinstanser i september 2012. Høringsparter er Nordland 

Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Nordland Sau, Geit og Nordland 

Reindriftssamer Fylkeslag, reinbeitedistriktene i Nordland og Mattilsynet. 

Høringsfrist er 31. oktober 2012. I tillegg til dette kommer ordinær rapportering for 

de som har mottatt FKT-midler til radiobjeller i år, med frist 1. november.  
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- Sekretariatet gjennomgår høringsuttalelsene og lager et saksframlegg til 

Rovviltnemnda, som behandler saken på møte i månedsskiftet november/desember 

2012.  

 

Sekretariatet viser også til vårt saksframlegg til sak 17/2012 hvor vi har beskrevet en del 

omkring bruk av radiobjeller i bruk i Nordland (vedlegg 5). 

 

Radiobjeller i Nordland 

I Nordland har vi finansiert innkjøp av ca 2750 radiobjeller de siste årene (inkl. bjeller 

innkjøpt i 2012), fordelt på følgende år:  

 Tildelt før 2010: 120 bjeller 

 Tildelt i 2010: 620 bjeller (hvorav 150 tildelt gjennom nasjonalt beiteprosjekt) 

 Tildelt i 2011: 1000 

 Tildelt i 2012: 1006 bjeller 

Av disse er ca 300 tildelt til reindrifta, mens resten er til sauenæringa.  

 

Høringsuttalelser 

Vi fikk inn tre høringsuttalelser i den ordinære høringa. Disse var fra Nordland Bondelag, 

Nordland Sau og Geit og reineier Per-Olof Blind, Sulitjelma. I tillegg fikk vi inn 

synspunkter fra 4 sauebønder i nordre del av Rana etter at de hadde et felles 

evalueringsmøte den 26.09.2012. Vi sender disse 4 innspillene til rovviltnemnda slik at 

dere kan lese dette i helhet (vedlegg 6).  

 

De som har svart på høringa sier at radiobjeller har ingen tapsforebyggende effekt. 

Forebyggende midler skal jo nettopp brukes til tiltak som har en direkte tapsreduserende 

effekt.  

 

Flere peker på at radiobjellene har fungert ganske dårlig. I mange områder mangler 

mobildekning. Dessuten har det vært feilmeldinger og variabel teknisk kvalitet på bjellene. 

Dette har ført til ekstra arbeid for mange beitebrukere. Nordland Bondelag sier at det ikke 

bør brukes mer penger på innkjøp av Telespors radiobjeller. Flere er interessert i nye type 

bjeller basert på satelittkommunikasjon. 

 

Få har sagt noe om eventuelle driftsmessige fordeler ved bruk av radiobjeller. De mange 

feilene har ført til at folk har gått for å sjekke dyr som det ikke hadde skjedd noe med. Slike 

feil har ført til ekstra arbeid og skapt irritasjon. I noen tilfeller har det vært rovdyrdrepte dyr 

med sender hvor det ikke er sendt ut signal om at noe er galt.  

 

Nordland Sau og Geit er opptatt av at dekningsgraden er så stor som mulig, helst 100 % på 

søyer. De sier at beitenæringa ikke skal bære økonomiske kostnader for rovdyrtap i 

prioriterte beiteområder. FKT-midler skal derfor ikke ha en egenandel, heller ikke 

radiobjeller. Radiobjeller og annen teknologi bør dekkes 100 % gjennom FKT-midler. Når 

tapene er nede på normal tapsprosent, bør beitebruker kunne dekke driftsutgifter eller evt. at 

radiobjellene kan omfordeles til andre områder. De sier at den driftsmessige fordelen ikke 

vil kunne oppnås før man har en dekningsgrad på 100 % i en besetning eller beitelag, og 

man er kommet ned på en normal tapsprosent i beite. Nordland Sau og Geit sier også at 

radiobjeller er et nyttig hjelpemiddel i prioriterte beiteområder der forvaltninga svikter og 

man får høye tap til rovvilt. 

 

Rapporteringer fra de som fikk tilskudd til radiobjeller i 2012 
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De som fikk tilskudd til bjeller skulle rapportere på vanlig måte innen 1. november. Alle 

har ikke gjort det, men mange har sendt inn rapporter.  

 

Hovedinntrykket er mye av det samme som kom fram i høringa beskrevet ovenfor. En del 

områder med mangelfull mobildekning, diverse tekniske feil med bjellene og 

feilrapporteringer som fører til ekstra arbeid for beitebrukerne.  

 

Ellers trekker noen fram fordelene også. De får god oversikt over hvor sauene beiter og det 

letter både tilsyn og sanking.  

 

Sekretariatet sin innstilling 

- 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 bør da vurdere midler til å støtte slik 

utvikling av nye bjeller.  

- Økonomisk støtte til drift av eldre radiobjeller har vært tema flere ganger. 

Fylkesmannen mener at det er en del driftsmessige fordeler med bruk av radiobjeller 

bl.a. ved tilsyn og sanking som blir enklere. Årlig kostnad er på vel 200,- kr pr. 

bjelle. I andre fylker leies bjeller ut til noe over 200,- kr pr. bjelle, f.eks. i Nord-

Trøndelag radiobjellelag. Sekretariatet mener derfor at eierne av bjellene selv bør 

dekke driftskostnadene pr. radiobjelle pr. år. I reindrifta mener vi at man kan 

vurdere noe tilskudd til drift, da driftskostnadene er større enn for sau.  

 

 

Sak 24/2012 Justering av arealdifferensieringen i Rana kommune 

Sekretariatet har mottatt to innspill om justeringer av den vedtatte arealdifferensieringen 

mellom prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder 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» 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

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

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

 

 

a) Beiteområde nord for Røssvoll-Storforshei 

Rana kommune har sendt inn kart over beiteområdet til Lars Petter Røssvoll og Ove 

Hansen. Dette beiteområdet er i gjeldende forvaltningsplan ikke med som prioritert 

beiteområde på grunn av at disse brukerne ikke er med i Organisert beitebruk, som var 
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utgangspunktet for kartfesting av de prioriterte beiteområdene. Området omfatter et areal på 

ca 60 km
2
 nord for Røssvoll-Storforshei, og ligger i tilknytning til andre prioriterte 

beiteområder. I følge Rana kommune, beiter det om lag 800 sau og lam i dette området. 

Med bakgrunn i den strategien som Rovviltnemnda i gjeldende forvaltningsplan har valgt 

for å differensiere mellom beitedyr og rovvilt, vurderer sekretariatet at det vil være naturlig 

å definere dette området som prioritert beiteområde. Vi vil imidlertid påpeke at det er flere 

forvaltningsmessige utfordringer med en slik fragmentert arealdifferensiering, jf. våre 

merknader i forbindelse med rullering av forvaltningsplanen høsten 2010 (saksframlegget 

til sak 17/2010). 

 

 
Figur: Beiteområdet til Lars Petter Røssvoll og Ove Hansen (svart skarvur). De grønne feltene i kartet er 

nærliggende prioriterte beiteområder i gjeldende forvaltningsplan. 

 

b) Justering av yngleområde for bjørn i Virvassdalen 

Ulla Hermansen, sauebruker i Virvassdalen, har sendt en forespørsel om endring av 

yngleområde for bjørn i Virvassdalen. Beiteområdet til Hermansen er i forvaltningsplanen 

definert som prioritert beiteområde, men deler av dette overlapper også med avsatt 

yngleområde for bjørn.  

 

I gjeldende forvaltningsplan var rovviltnemndas intensjon å lokalisere yngleområder for 

bjørn til områder med mindre framtredende beiteinteresser. Rovviltnemnda bør vurdere om 

arealdifferensieringa mellom sau og bjørn i området Virvassdalen skal justeres slik at det 

ikke er overlapp mellom prioritert beiteområde og område for yngling av bjørn.  

 

Sekretariatet viser til våre tidligere tilrådninger vedr. forvaltningsområde for bjørn, hvor vi 

vurderer at det er lite sannsynlig at man kan nå bestandsmålet om to årlige 

ynglinger av bjørn innenfor nemndas foreslåtte bjørneområde, jf. notat av 08.07.2010. Med 

utgangspunkt i de føringer og strategier som Rovviltnemnda har valgt i gjeldende 

forvaltningsplan, vurderer imidlertid sekretariatet at det vil være naturlig å justere 

bjørneområdet slik at det ikke omfatter prioriterte beiteområder i Virvassdalen. DNA-

resultater som viser at det kun er påvist streifende hannbjørn i området, samt stor avstand til 

binneområder i Sverige, kan også tillegges vekt i saken.  
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Figur: Kart over prioriterte beiteområder (grønne områder) og yngleområde for bjørn (rød skravur), og 

hvordan dette overlapper i Virvassdalen.  
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Sak 25/2012 Møteplan for nemnda i 2013 

Sekretariatet har utarbeidet forslag til møteplan for Rovviltnemnda i 2013. 

 

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

møte i fylkestinget i uke 9, 15, 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 2013: 

 

Møte 1/2013 – 14. mars 

- fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2013 

 

Møte 2/2013 – 30. 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 2012 

- kvote for jakt på gaupe 

 

 

 
Sak 26/2012 Saker til drøfting / orientering: 

a) Status rovdyrtap, erstatningsoppgjør og lisensfelling 

 

Tap av sau beitesesongen 2012 

Orientering legges fram i møte. 

 

Reinerstatningene 2011/12 

Erstatningsoppgjøret for rein i Nordland reinbeiteområde driftsåret 2011/12 var ferdig i 

slutten av september. Det ble søkt om erstatning for 6225 rein, om lag 200 færre dyr enn 

forrige driftsår. Totaltapet var på 6883 rein. SNO har i løpet av driftsåret 2011/12 vurdert 

249 kadaver av rein, der 145 rein er dokumentert til å være drept av fredet rovvilt. Antallet 

dokumenterte tap ligger på samme nivå som forrige driftsår. Fylkesmannen erstattet 2836 

rein. Dette er 87 færre rein enn forrige driftsår. Erstatningen utgjør ca 12 mill. kr. 

 

Ut fra dokumentasjon og erstatningsoppgjør har gaupa de siste årene vært det rovdyret som 

tar flest rein i Nordland, mens det tidligere var jerven som ble vurdert til å ta mest rein i 

fylket. I driftsåret 2011/12 sto gaupa for ca 41 prosent av tapene. Jerv var årsaken til ca 37 

prosent og kongeørn om lag 7 prosent. Kongeørna tar hovedsakelig reinkalver. De øvrige 

15 prosent som er erstattet har Fylkesmannen ikke spesifisert på rovdyrart, men satt tapene 

til fredet rovvilt. 
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De største tapene av rein til rovvilt foregår på Helgeland og i tilknytning til Saltfjellet med 

mye tap til både gaupe og jerv. Dette er også de områdene der vi har flest rein i fylket. 

 

 
Oversikt over antall rein dokumentert tatt av rovvilt, omsøkt som rovviltdrept og erstattet som rovviltdrept i 

perioden 1996-2012. Kilde: Rovbasen. 

 

 

Lisensfelling på jerv  

Rovviltnemnda i Nordland vedtok i møte 3/2012 den 6. september 2012 å åpne for 

lisensfelling av jerv i Nordland. Kvoten ble satt til 23 jerv, hvorav maksimalt 11 hunndyr. 

Lisensfellingsperioden for jerv er 10. september til og med 15. februar. Per 4. desember er 

det felt 10 jerv under lisensfellinga. Dette er ny rekord for felte dyr før jul.  

 

Gode jaktforhold og lite smågnagere i fjellet, samt en god jervebestand i fylket, er faktorer 

som trolig har bidratt til den gode uttellinga. Det har også vært økt fokus på lisensfellinga i 

vinter, særlig gjennom prosjektet Bedre Jervejakt i Nordland i regi av Prosjekt Utmark.  

 

Fellinger per 6. desember:  

1. 25. september – felt ei tispe i Skjomen i Narvik, i fellingsområde «Nordfylket sør 

for Rombaken» 

2. 13. oktober – felt ei tispe ved Dverset nordvest i Saltdal i fellingsområde «Indre 

Midtfylket» 

3. 29. oktober – felt en hannjerv i Vassbotndal i Saltdal i fellingsområde «Indre 

Midtfylket»  

4. 29. oktober – felt ei tispe i Vassbotndal i Saltdal i fellingsområde «Indre 

Midtfylket»  

5. 4. november – felt ei tispe i Skaiti i Saltdal i fellingsområde «Indre Midtfylket»  

6. 21. november – felt en hannjerv i Skaiti i Saltdal i fellingsområde «Indre 

Midtfylket» 
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7. 25. november – felt ei jervetispe i Melkedalen i Ballangen i fellingsområde 

«Nordfylket sør for Rombaken» 

8. 27. november – felt en jerv i Fiplingdalen i Grane kommune i fellingsområde «Indre 

Sørfylke» 

9. 29. november – felt ei jervetispe ved Drevvatn i Vefsn i fellingsområde «Ytre 

Sørfylke» 

10. 30. november – felt en hannjerv ved Kjærstad i Vefsn i fellingsområde «Ytre 

Sørfylke» 

 

Så langt er 3 av de 8 fridyrene fordelt, alle til fellingsområde «Indre Midtfylke», hvor 

startkvota ble fylt forholdsvis raskt. Per 6. desember er det tilgjengelig kvote i alle 

fellingsområder i fylket. Fylkesmannen vurderer i samråd med Rovviltnemnda fortløpende 

behovet for tildeling av fridyrkvota.  

 

Lisensfelling på bjørn 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 17.08.2012 vedtatt en kvote på 2 bjørn 

for lisensfelling i deler av Nordland i 2012. Lisensfellingsområdet omfattet kommunene 

Rana, Leirfjord, Hemnes, Vefsn, Vevelstad, Brønnøy, Bindal, Grane og Hattfjelldal, med 

unntak av i vedtatte yngleområder for bjørn. Vedtaket er i tråd med Rovviltnemndas 

anmodning.  

 

Lisensfellingsperioden på bjørn er 21. august til og med 15. oktober. Det ble ikke felt bjørn 

i Nordland under lisensfellingsperioden. Samlet kvote i Norge var på 15 bjørn, hvorav 2 ble 

felt (i Karasjok og Stor-Elvdal). 

 

b) Kvotejakt på gaupe 2013 

Myndigheten til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe i Nordland vinteren 2013 ligger 

hos Direktoratet for naturforvaltning, da bestandsmålet for gaupe ikke er oppnådd i 

regionen. Det framgår av rovviltforliket av 17. juni 2011 at rovviltnemndenes syn skal 

tillegges betydelig vekt, også når nemndene ikke har beslutningsmyndighet i saken. 

  

Rovviltnemnda har i brev av 05.12.2012 til DN anmodet om at det åpnes for kvotejakt i 

Nordland. Nemnda anbefaler en kvote på 6 gauper hvorav 2 hunngauper over ett år, samt 

kvotefri jakt i Lofoten/Vesterålen. I tillegg fastsetter Rovviltnemnda i Troms kvotejakt for 

de nordlige delene av Nordland, jf. avtale mellom nemndene.  

 

c) Dialogmøter med beitenæringene vinteren 2012/2013 

- Saltdal kommune 22. august, 25. oktober, 29. november 2012 og uke 2-3 i 2013 

- Rana kommune – berammet til 3. januar 

- Bindal kommune – invitasjon fra beitenæringa 

 

d) Brev til nemnda 

Følgende brev til Rovviltnemnda er fortløpende lagt ut i Sharepoint, under mappen “Brev 

til 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 Rovviltnemnda i Nordland  Innspill om bruk av 
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Rana 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 

 

 

Vedr. brev av 02.07.2012 fra Fylkesmannen i Troms om høring av revidert forvaltningsplan 

for rovvilt i region 8 (på brev-lista til møte 3/2012): 

Se nettsak hos Fylkesmannen i Troms med lenke til aktuelle høringsdokumenter:  

http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=4061&amid=3597492  

 

Rovviltnemnda har fått utsatt høringsfrist til 20. desember 2012. 

 

Forvaltning av grenseområdet mellom Nordland og Troms er omtalt i kapittel 11.5. I 

høringsforslaget foreslås det A-område (pri-rovvilt) for gaupe fra E6 og østover. I Nordland 

samsvarer dette med grensen for «Kystområdet» hvor det ikke er mål om forekomster av 

store rovdyr. For jerv og bjørn foreslås det at A-områdene ikke berører Nordlandsgrensa.  

Samarbeidsavtalen som er inngått mellom nemndene i region 7 og 8 er tatt med i 

planforslaget. 

 

Vi vurderer at høringsforslag til revidert forvaltningsplan for region 8 i stor grad legger opp 

til en helhetlig forvaltning mellom regionene og finner ikke vesentlige forhold som vi 

mener at Rovviltnemnda i Nordland bør spille inn til region 8 i forbindelse med høringen.  

 

 

Sak 27/2012 Eventuelt 

Sekretariatet har ikke mottatt noen eventueltsaker. 

 

 

 

http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=4061&amid=3597492
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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. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Utkast til referat fra møte 3/2012  

2. Oversikt over forbruk FKT-midler 2012 

3. Søknad fra Prosjekt Utmark om bruk av restmidler til videreføring av jerveprosjekt  

4. Fylkesmannen i Nordlands høringsuttalelse til ny FKT-forskrift  

5. Sekretariatets saksframlegg til sak 17/2012 om radiobjeller 

6. Mottatte innspill om radiobjeller 

 

 

 


