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Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 1/2014 i Rovviltnemnda 
for region 7 - Nordland  

 
SAK 1/2014 KONSTITUERING AV NY NEMND 
Som følge av nye oppnevninger av medlemmer fra Sametinget og ny oppnevning av ett 
medlem fra fylkeskommunen, må Rovviltnemnda for region 7 – Nordland konstitueres på 
nytt. Rovviltnemnda velger selv sin leder. Nemnda kan også velge nestleder dersom den 
finner det formålstjenlig. 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten innstilling. 

 
 
SAK 2/2014 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 1/2014 slik den foreligger. 

 
 
SAK 3/2014 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 5/2013  
Utkast til referat fra møte 5/2013 er publisert på nemndas nettside. Det er også vedlagt 
saken (vedlegg 1). 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 5/2013 slik det foreligger. 

 
 
SAK 4/2014 MØTEPLAN FOR ROVVILTNEMNDA I 2014 
Sekretariatet har utarbeidet forslag til møteplan for rovviltnemnda i 2014. 
 
Sekretariatet foreslår at det berammes tre hovedmøter i 2014. Andre møter avtales løpene 
etter behov. Vi foreslår at kvoter for lisensfelling av jerv og bjørn drøftes i mai-møtet og at det 
da vedtas kvote/anbefaling om kvote. Dersom det i løpet av beitesesongen oppstår 
situasjoner som tilsier at disse kvotene bør justeres, kan dette behandles per telefon/e-post. 
Dersom det settes i gang en revisjon av forvaltningsplanen må det påregnes noen flere 
møter i løpet av året. 
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Sekretariatet anbefaler at nemnda i utgangspunktet forholder seg til de vedtatte 
møtedatoene, og at evt. frafall av enkeltmedlemmer primært løses ved innkalling av vara. I 
særlige tilfeller kan møtedato flyttes. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar følgende møteplan for 2014: 
 
Møte 1/2014 – 20. mars 

- fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2014 
 
Møte 2/2014 – 28. mai 

- betinget kvote for skadefelling 
- kvote for lisensfelling av jerv 
- kvote for lisensfelling av bjørn 

 
Møte 3/2014 – 27. november 

- fordeling av restmidler  
- kvote for jakt på gaupe 

 
 
 

SAK 5/2014 SAKER TIL DRØFTING / ORIENTERING: 
a) Status lisensfelling av jerv og evt. prioritering av uttak av restkvoter  
Sekretariatet viser til Rovviltforliket pkt. 2.2.4 og 2.2.5: “I de tilfeller der lisensfelling ikke gir 
tilfredsstillende uttelling, skal miljøforvaltningen så langt det er mulig sørge for at resterende 
kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er gitt. Uttak i det som av rovviltnemndene er 
definert som prioriterte beiteområder i de enkelte regionene blir prioritert. Direktoratet for 
naturforvaltning har myndighet til å fatte vedtak om hvordan og hvor ekstraordinære uttak 
skal igangsettes for så langt som mulig å få tatt ut resterende lisensfellingskvote. Dette skal 
skje etter drøfting med rovviltnemndene. Rovviltnemndene skal også selv kunne ta initiativ til 
en slik drøfting.” 
 
Per 27.01.2014 er det felt tre jerv i Nordland, av en kvote på 23 dyr. Sekretariatet vil legge 
fram en oppdatert oversikt over felte jerver i møtet, samt oversikter over tapsomfang av sau 
og tamrein til jerv i de ulike delene av fylket. Rovviltnemnda bør ut fra dette vurdere behovet 
for dialog med Miljødirektoratet om ekstraordinære uttak av jerv i vinter.  
 
b) Kvotejakt på gaupe 
Miljødirektoratet har i brev av 12.12.2013 fattet vedtak om kvote for jakt på gaupe i Nordland 
i 2014. Miljødirektoratet har fulgt anbefalingen fra rovviltnemnda om å fastsette kvote for jakt 
på gaupe, men har redusert den anbefalte kvoten i tråd med NINA sin prognosemodell og 
beregna effekter av uttak. Direktoratet vurderer at nemnda sin anbefaling om en primærkvote 
på 15 dyr (hvorav 5 hunndyr over ett år) og en reservekvote på 5 dyr (hvorav 2 hunndyr over 
ett år) i regionen i 2014 ville gitt et større uttak enn den naturlige tilveksten i bestanden, noe 
som ikke er forenelig med å forvalte gaupebestanden stabilt på bestandsmålet. 
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Fylkesmannen har i samråd med rovviltnemnda fordelt total- og reservekvote som følger: 

I Lofoten/Vesterålen (område 1) er det kvotefri jakt. 

Fastlands-Nordland nord for Rombaken (område 2) inngår i kvote satt av Rovviltnemnda i 
region 8, Troms og Finnmark. 

En kvote på elleve – 11 – gauper er fordelt på følgende fellingsområder: 

 Område 3 – Nordfylke sør for Rombaken, kvote på 2 gauper. 
 Område 4 – Ytre midtfylke, kvote på 2 gauper. 
 Område 5 – Indre midtfylke, kvote på 3 gauper. 
 Område 6 – Ytre sørfylke inkludert deler av Nord-Trøndelag jf. samarbeidsavtale med 

Rovviltnemnda i region 6, kvote på 2 gauper. 
 Område 7 – Indre sørfylke, kvote på 2 gauper. 

Resterende kvote på to gauper holdes igjen som «reservekvote». Fylkesmannen kan i 
samråd med Rovviltnemnda tildele disse dyrene til mindre fellingsområder. 

Fylkesmannen kan i samråd med Rovviltnemnda justere på fordelinga av kvota i løpet av 
jakta ut fra registrering av familiegrupper og hvor det blir felt gauper. Formålet med slik 
justering vil være å styre resterende uttak til områder med skadeproblemer. 

 

c) Erstatningsoppgjøret for sau drept av fredet rovvilt i 2014 

Til sammen er det utbetalt ca.10,7 millioner kr i erstatning for 4286 sau og lam som er drept 
av fredet rovvilt.  

Etter beitesesongen 2013 ble det søkt om erstatning for tap av sau og lam fra totalt 247 
sauebesetninger i Nordland. Dette utgjør ca 25 % av alle besetningene i fylket. 
Erstatningskravet fra disse besetningene var på 7951 sau og lam. Dette er en liten nedgang 
fra i fjor, da 8222 ble omsøkt som rovdyrdrept. Antall sau og lam som er påvist drept av 
fredet rovvilt av Statens naturoppsyn (SNO) ligger omtrent på samme nivå som tidligere år. 
Av de 7951 sau og lam som søkes erstattet i 2013 er 243 sau og lam påvist drept av fredet 
rovvilt. Det blir i år erstattet 72 % av antall tapte dyr som maksimalt kan erstattes, etter 
fradrag av normaltap. Figuren nedenfor viser utvikling i antall sau det er søkt om erstatning 
for, som er erstatta og som er påviste drept av fredet rovvilt.  
 
Se mer informasjon om erstatningsoppgjøret på våre nettsider; 
http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Erstatning-for-sau-drept-av-
fredet-rovvilt-i-Nordland-2013/. Der kan det også lastes ned tabeller som viser 
erstatningsoppgjøret fordelt på kommunenivå.  

 

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Erstatning-for-sau-drept-av-fredet-rovvilt-i-Nordland-2013/
http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Erstatning-for-sau-drept-av-fredet-rovvilt-i-Nordland-2013/
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d) Felles innspill fra alle rovviltnemndene om rovviltforvaltningen 
Den 2. desember 2013 ble det avholdt et møte mellom rovviltnemndene og statsrådene i 
KLD og LMD (se referat fra sak 24/2013 og nyhetssak på nemndas nettside; 
http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-
Nordland1/Positivt-rovdyrmote-med-statsradene/). I etterkant av dette har nemndene blitt 
enige om å utarbeide et brev til statsrådene om rovviltforvaltningen. Utkast til brev og 
drøftinger omkring dette er sendt på e-post til nemnda.  
 
 
e) Revisjon av forvaltningsplanen 
I 2013 startet nemnda en diskusjon om evt. revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i 
Nordland. Nemnda bør drøfte om det er aktuelt å revidere planen i år.  
 
 
f) Brev til nemnda 
Følgende brev til Rovviltnemnda er fortløpende lagt ut i Sharepoint, under mappen “Brev til 
Rovviltnemnda”: 
 
Dato Fra Til Kopi Tema 

2013-12-12 Mdir Fylkesmannen i 
Nordland m.fl. 

 Vedtak om kvotejakt på gaupe i Nordland 2014 

2013-12-18 MD  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Nyoppnevning av medlem i nemnda 

2013-12-18 FM Troms  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8 

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-Nordland1/Positivt-rovdyrmote-med-statsradene/
http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-Nordland1/Positivt-rovdyrmote-med-statsradene/
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2013-12-20 MD  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Nyoppnevning av medlem i nemnda 

2013-12-16 MD Fylkesmannen i 
Nordland m.fl. 

 Instruks om tidsfrister i rovviltsaker 

2013-12-18 NB, NSG og 
NBS 

MD Fylkesmannen i 
Nordland m.fl. 

Anmodning om å trekke høring på ny 
erstatningsforskrift 

2014-01-09 Mdir MD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Oversendelse av klage på gaupekvota 

2014-01-10 FM Troms  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8 

2014-01-22 MD  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Avgjørelse av klage på gaupekvota 2014 

 
 
 
SAK 6/2014 EVENTUELT 
Sekretariatet har ikke mottatt noen eventueltsaker. 
 
 
 
 
 
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 5/2013  
 
 
 
 
 
 


