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Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 4/2014 i Rovviltnemnda 
for region 7 - Nordland  

Sak 20/2014 Godkjenning av saksliste 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 4/2014 slik den foreligger. 

 
Sak 21/2014 Godkjenning av referat fra møte 3/2014  
Utkast til referat fra møte 3/2014 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 3/2014 slik det foreligger. 

 

Sak 22/2014 Forebyggende og konfliktdempende tiltak 2014 – status og 
fordeling av ubrukte midler 

I møte 2/2014 fordelte Rovviltnemnda i Nordland kr 7 500 000,- til forebyggende tiltak mot 
rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2014. Videre fordelte nemnda kr 1 000 000,- til 
tjenestekjøp. Rapporteringsfrist for tiltak i 2014 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.  
 
Miljødirektoratet har videre tildelt ytterligere kr 400 000,- til Nordland til forebyggende tiltak 
mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. I realiteten er dette midler som har vært utbetalt 
til et par kommuner i Nordland tidligere år, og som ikke er benyttet. Disse midlene er nå 
trukket inn og tilgjengelig til nye tiltak i Nordland i 2014. Vi har altså et FKT-budsjett på kr 
7 900 000,- i stedet for kr 7 500 000,-.  
 
Sekretariatet foreslår her bruk av deler av restmidlene. Vi vil vurdere andre mulige tiltak fram 
mot nemndsmøtet, og evt presentere dette i møtet.  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, kap. 1420.73 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar at restmidlene kan benyttes til følgende tiltak: 

 Tiltak i reindrifta – transport av rein til mindre rovdyrutsatte vinterbeiter, kr 300 000,- 

 Tiltak i sauenæringa – andre tiltak som faller inn under formålet, kr 100 000,- 

 Andre tiltak – kompetansebygging jakt/felling, kr 490 000,- 
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Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, kap. 1420.73 
Det vil komme noen mindre justeringer på grunn av at enkelte har fått utsatt 
rapporteringsfrist. For disse tiltakene er kostnadene stipulert. 
 
FKT, post 1427.73. Budsjett 2014 Søknader Budsjett Forbruk Restbeløp 

Tiltak i sauenæringa     

- Tidlig sankning 958 464,- 780 000,- 567 048,-  

- Forsinket slipp på beite 264 842,- 0,-   

- Flytting til annet beite 0,- 0,-   

- Gjeting/utvida tilsyn 1 832 160,- 1 050 000,- 1 096 363,-  

- Gjeterhunder/vokterhunder 55 000,- 0,-   

- Elektronisk gjerde til rovviltsikring 200 320,- 0,-   

- Beiting på inngjerdet areal 178 106,- 0,-   

- Beredskapsareal 288 953,- 50 000,- 45 000,-  

- Bruk av tekniske tiltak 541 620,- 0,-   

- Andre tiltak som faller inn under 
formålet 

152 905,- 10 000,- 5 250,-  

- Kadaverhundarbeid  260 200,- 200 000,- 204 161,-  

- Radiobjeller  1 836 033,- 540 000,- 533 812,-  

- SUM sau 6 568 603,- 2 630 000,- 2 451 634,- 178 366,- 

Tiltak i reindriftsnæringa     

- Flytting til annet beite 2 332 665,- 1 010 000,- 951 169,-  

- Intensiv gjeting 1 579 000,- 850 000,- 773 533,-  

- Kalving i gjerde 154 380,- 0,-   

- Foring av rein i perioder med særlig store 
tap 

2 412 562,- 550 000,- 468 000,-  

- Bruk av tekniske tiltak 155 000,- 0,-   

- Tidlig slakting 720 000,- 170 000,- 90 000,-  

- Andre tiltak som faller inn under 
formålet 

230 000,- 50 000,- 40 000,-  

- Kadaverhundarbeid 20 000,- 5 000,- 5 000,-  

- Radiobjeller 524 370,- 35 000,- 31 793,-  

- SUM rein 8 127 977,- 2 670 000,- 2 359 495,- 310 505,- 

Andre tiltak     

- Kompetansebygging – felling/jakt 1 927 907,- 800 000,- 793 080,-  

- Utgifter ved skadefellingsforsøk  600 000,- 391 498,-  

- Akuttmidler etc.  700 000,- 530 000,-  

- Konfliktdempende tiltak 90 000,- 100 000,- 90 000,-  

- SUM andre tiltak 2 017 907,- 2 200 000,- 1 714 578,- 395 422,- 
Ubrukte midler (ekstratildeling)  400 000,- 0,- 400 000,- 

SUM FKT 16 714 487,- 7 900 000,- 6 615 707,- 1 284 293,- 

 
 
I møte 2/2014 i rovviltnemnda ble det drøftet rutiner ved fordeling av eventuelle restmidler på 
slutten av året. Nemnda fattet ikke noe formelt vedtak, men konkluderte med følgende 
opplegg: 
 
Følgende prinsipper skal gjelde ved fordeling av eventuelle restmidler på slutten av året: 

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.  
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Sekretariatet har vurdert mulig bruk av tilgjengelige restmidler. Evt. ufordelte restmidler 
tilbakeføres til Miljødirektoratet ved slutten av året. 
 
a) Tiltak i reindrifta - transport av rein til mindre rovdyrutsatte vinterbeiter 

Det er i år rom for å benytte restmidler til vinter-tiltak i reindrifta, jf. nemndas prinsipper 
om bruk av restmidler.  

 
Flere reinbeitedistrikt har de siste årene fått tilskudd til transport av rein til mindre 
rovdyrutsatte vinterbeiter. Det gis da tilskudd på inntil 70 % av direkte transportkostnader. 
Sekretariatet har fått forespørsler fra flere reineiere om bruk av restmidler til transport av 
rein til vinterbeiter på kysten høsten 2014. Ved å bruke restmidler til dette, slipper 
siiaandelene å forskuttere kostnadene i lang tid, da tilskudd over ordinær tildeling tidligst 
kan utbetales i april 2015.  

 
Sekretariatet har i forkant av nemndsmøtet hatt dialog med nemnda om en slik ekstra 
søknadsrunde for reindrifta, det er sendt ut informasjon til alle reinbeitedistrikt og 
siidaandeler om denne muligheten, med søknadsfrist 24. november. Sekretariatet 
foreslår å sette av kr 300 000,- til budsjettposten Tiltak i reindrifta - transport av rein til 
mindre rovdyrutsatte vinterbeiter. 

 
b) Tiltak i sauenæringa – andre tiltak som faller inn under formålet, kr 100 000,- 

Sekretariatet foreslår tilleggsbevilgning til Bioforsk sitt prosjekt om effektiv sankning av 
sau. Nærmere orientering gis i møtet. 

 
c) Kompetansebygging jakt/felling 

Sekretariatet foreslår at kr 490 000,- av restmidlene settes av til budsjettposten 
Kompetansebygging jakt/felling for å finansiere videreføring av jerveprosjektet gjennom 
Prosjekt Utmark i 2015. Sekretariatet anser dette som et positivt tiltak som anbefales 
videreført i redusert omfang.  Dette er i samsvar med hva prosjektets styringsgruppe 
ønsker.  
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Tjenestekjøp, kap. 1420.21 
Det vil komme noen mindre justeringer på grunn av at enkelte har fått utsatt 
rapporteringsfrist. For disse tiltakene er kostnadene stipulert. 
 
 
Tjenestekjøp, post 1427.21. Budsjett 2014 Budsjett 2014 Forbruk Restbeløp 

Forskningsprosjekter    

- Prosjekter rettet mot beitedyr og kongeørn 200 000,- 198 000,-  

- Prosjekter rettet mot beitedyr og gaupe 500 000,- 400 000,-  

- Andre forskningsprosjekter    

SUM forskningsprosjekter 700 000,- 598 000,- 102 000,- 

Bestandsregistrering    

- Dusører gaupeynglinger    

- Dusører jerveynglinger    

- Dusører bjørneskit    

- Ekstrainnsats bestandsregistrering gaupe    

SUM bestandsregistrering 165 000,- 120 000,- 45000,- 

Andre tiltak     

- Utprøving av nye tiltak 135 000,- 135 000,-  

SUM Andre tiltak 135 000,- 135 000,- 0,- 

SUM Tjenestekjøp  1 000 000,- 853 000,- 147 000,- 

 
 
Sekretariatet har ikke mottatt eksterne innspill på mulig bruk av resterende midler under kap. 
1420.21 Tjenestekjøp. Evt. ufordelte restmidler tilbakeføres til Miljødirektoratet ved slutten av 
året. 
 
Mulig bruk av restmidler over posten Tjenestekjøp vil bli presentert i møtet.  

 
 
Sak 23/2014 Saker til drøfting/ orientering 
a) Orientering/oppfølging av møte LMD og KLD 3. november 

Orientering og bakgrunn for drøfting legges fram i møte. 
 

b) Kvote for jakt på gaupe i Nordland vinteren 2015 
Myndigheten til å fastsette kvote for jakt på gaupe i Nordland vinteren 2015 ligger hos 
Miljødirektoratet. Rovviltnemda har i brev av 19.11.2014 sendt en anbefaling om 
kvotejakt i Nordland.  
 

c) Dialogmøter vinteren 2014/2015 
I gjeldende forvaltningsplan står det at rovviltnemnda årlig vil be om møter med de 
beitelagene og reinbeitedistriktene som har hatt de høyeste tapene i fylket siste beiteår 
for å drøfte mulige tiltak, inkludert uttak av rovvilt. En prioritering av midler til 
forebyggende tiltak og økt fokus på uttak av rovvilt i de verste tapsområdene kan være et 
naturlig resultat av slike møter.  
 
Orientering og bakgrunn for drøfting legges fram i møte. 
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d) Status rovdyrtap, erstatningsoppgjør og lisensfelling 
Tap av sau beitesesongen 2014 
I år har 210 gårdbrukere i Nordland søkt om å få erstatning for totalt 6904 sau og lam som de 
mener er drept av freda rovvilt. Dette tapet består av 1163 søyer og 5741 lam. I 2013 søkte 
247 gårdbrukere om å få erstattet totalt 7963 sau og lam.  

Antallet bruk som søker om rovvilterstatning utgjør om lag 25 % av totalt antall bruk med sau 
i Nordland. Totalt 3-4 % av samlet sauetall i fylket blir omsøkt som rovdyrdrept.  
 
Hattfjelldal, Rana, Saltdal og Hemnes har de høyeste omsøkte tapene. Dette er også de 
kommunene hvor det slippes flest sau på utmarksbeite. Gjennomsnittlig samlet tapsprosent 
blant besetninger som søker om rovvilterstatning ligger på 10-12 %, men det er store 
variasjoner mellom kommuner, beitelag og besetninger.  
 
Totalt er det dokumentert 171 sau og lam tatt av fredet rovvilt i 2014. Dette er et lavere antall 
enn i de tre foregående årene.  
 
Erstatningsoppgjøret for 2014 er ikke ferdig. De siste årene er det erstattet mellom 3500 og 
4600 sau og lam til fredet rovvilt. Dette utgjør ca 55 % av de omsøkte tapene og 70-75 % av 
tapene i besetningene etter at normaltapet er trukket fra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Oversikt 
over antall sau og 
lam dokumentert tatt 
av rovvilt, omsøkt 
som rovviltdrept og 
erstattet som 
rovviltdrept i 
perioden 1995-2014. 
Kilde: Rovbase. 
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Figur 2: Oversikt over dokumenterte tap av sau og lam til fredet rovvilt i perioden 2005-2014. 
Kilde: Rovbase. 
 
Reinerstatningene 2013/14 
Fylkesmannen har utbetalt erstatning for 3100 rein drept av fredet rovvilt i driftsåret 
2013/2014. Dette er en nedgang fra forrige driftsår, da 3493 rein ble erstattet som drept av 
fredet rovvilt. 
 
Reindriftsnæringa i Nordland har rapportert at totalt 7470 rein gikk tapt i løpet av siste 
reindriftsår, som varte fra 1. april 2013 til 31. mars 2014. Dette inkluderer i tillegg til rovvilttap, 
også påkjørsler, ulykker, sykdom og andre tapsårsaker. Av disse er det søkt om 
rovvilterstatning for 6644 dyr. Forrige driftsår var totaltapet på 7760 rein, hvorav 7181 rein ble 
omsøkt som drept av fredet rovvilt. 
 
Mere informasjon om dette erstatningsoppgjøret kan lese i følgende nyhetssak: 
http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Reduserte-tap-av-rein-til-fredet-
rovvilt/  
 
Lisensfelling på jerv  
Rovviltnemnda i Nordland vedtok i møte 3/2014 å åpne for lisensfelling av jerv i Nordland. 
Kvoten ble satt til 24 jerv, hvorav maksimalt 12 hunndyr. Lisensfellingsperioden for jerv er 10. 
september til og med 15. februar. Per 21. november er det felt 3 jerv under lisensfellinga.  
 

1. 27. september – felt en hannjerv i Narvik, i fellingsområde «Nordfylket sør for 
Rombaken» 

2. 28. september – felt en hannjerv i Saltdal, i fellingsområde «Indre midtfylke» 
3. 5. november – felt en hannjerv i Saltdal, i fellingsområde «Indre midtfylke» 

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Reduserte-tap-av-rein-til-fredet-rovvilt/
http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Reduserte-tap-av-rein-til-fredet-rovvilt/
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Lisensfelling på bjørn 
Miljødirektoratet har i vedtak av 19.08.2014 åpnet for lisensfelling av 7 bjørner i Norge, 
hvorav 1 innenfor region 7 - Nordland. Videre fastsatte rovviltnemnda i Oppland en kvote på 
to bjørner innenfor sin region. I Nordland omfattet lisensfellingsområdet følgende kommuner: 
Beiarn, Gildeskål, Meløy, Bodø kommune sør for Saltfjorden/Skjerstadfjorden, Saltdal 
kommune vest for E6, Rødøy, Lurøy, Leirfjord, Nesna, Hemnes, Vefsn, Vevelstad, Brønnøy, 
Bindal, Grane og Hattfjelldal kommuner, samt de deler av Rana kommune som er utenfor 
forvaltningsområdet for bjørn. 
 
Lisensfellingsperioden på bjørn er 21. august til og med 15. oktober. Det ble ikke felt bjørn i 
Nordland under lisensfellingsperioden. Det ble felt en bjørn på lisensfelling i Sør-Varanger.  
 
 
e) Brev til nemnda 

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

 
Dato Fra Til Kopi Tema 

2014-05-20 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn 

2014-05-21 KLD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Om soneforvaltning   

2014-05-21 KLD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Svar på brev fra rovviltnemndene 

2014-05-27 FM Troms  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8 

2014-05-30 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av 
gaupe og bjørn 

2014-06-11 Salten Regionråd KLD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Uttalelse resolusjon om rovvilt 

2014-06-12 Salten Regionråd KLD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Uttalelse om rovviltforvaltninga 

2014-06-26 Mdir Rana Sau og 
Geit 

FM Nordland Angående anmodning om ekstraordinære 
uttak av jerv i Rana 

2014-06-26 FM Troms  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8 

2014-07-04 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Angående anmodning om ekstraordinære 
uttak av jerv 

2014-07-09 KLD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Om skadefelling og begrepet skadepotensial 

2014-10-20 KLD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Om tidsfrister i rovviltsaker  

2014-10-31 Grane kommune Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Anmodning om uttak av bjørn  

2014-11-07 Grane kommune Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Anmodning om uttak av bjørn  

2014-11-07 Beitenæringene i 
Vefsn, Grane og 
Hattfjelldal 

Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Anmodning om uttak av rovvilt 

2014-11-12 Mdir  Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Foreløpig svar på anmodning om uttak av 
bjørn 
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Sak 24/2014 Eventuelt    
Ingen eventueltsaker er mottatt ved utsendelse av saksframlegg. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Roar Høgsæt (e.f.)  
fylkesmiljøvernsjef Magne Totland 
 seksjonsleder 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 
 
Vedlegg: 

1. Referat fra møte 3/2014 
 
 
 

 
 

 
 


