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Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 5/2013 i Rovviltnemnda 
for region 7 - Nordland  

 
SAK 26/2013 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 5/2013 slik den foreligger. 

 
 
SAK 27/2013 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 4/2013  
Utkast til referat fra møte 4/2013 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 4/2013 slik det foreligger. 

 
 
SAK 28/2012 FOREBYGGENDE OG KONFLIKTDEMPENDE TILTAK 2013 – STATUS OG 

FORDELING AV UBRUKTE MIDLER 
I møte 1/2013 fordelte Rovviltnemnda i Nordland kr 7 500 000,- til forebyggende tiltak mot 
rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2013. Rapporteringsfrist for tiltak i 2013 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. Posten Tjenestekjøp ble kun delvis fordelt. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, kap. 1427.73 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar at restmidlene kan benyttes til følgende tiltak: 

 Tiltak i reindrifta – flytting til annet beite, kr 131 500,-. 

 Tiltak i sauenæringa – gjeting/utvida tilsyn, kr 29 356,-. 

 Andre tiltak – kompetansebygging jakt/felling, resterende restmidler. 
 
Tjenestekjøp, kap. 1427.21 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland gir tilslutning til at sekretariatet kan benytte restmidler til 
en videreføring av forskningsprosjektet om sau og kongeørn i Lofoten.  
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Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, kap. 1427.73 
Det vil komme noen mindre justeringer på grunn av at enkelte har fått utsatt 
rapporteringsfrist. For disse tiltakene er kostnadene stipulert. 
 
Forbruk FKT 2013 Tilsagn Forbruk Restbeløp 

Tiltak i sauenæringa    

- Tidlig sankning 736 000,- 433 018,- 302 982,- 

- Gjeting/utvida tilsyn 1 170 000,- 1 112 326,- 57 674,- 

- Gjeting/Vokterhund 30 000,- 30 000,- 0,- 

- Tiltak som avklarer tapsforhold 682 380,- 640 172,- 42 208,- 

- Andre tiltak som faller innenfor formålet 5 500,- 5 500,- 0,- 

- SUM sau 2 623 880,- 2 221 016,- 402 864,- 

Tiltak i reindriftsnæringa    

- Flytting til annet beite 912 500,- 887 056,- 25 444,- 

- Intensiv gjeting 935 000,- 854 821,- 80 179,- 

- Foring av rein i perioder av året med særlig store tap 584 080,- 519 680,- 64 400,- 

- Tiltak som avklarer tapsforhold 46 050,- 46 050,- 0,- 

- Andre tiltak som faller innenfor formålet 465 000,- 495 000,- -30 000,- 

- SUM rein 2 942 630,- 2 802 607,- 140 023,- 

Andre tiltak    

- Kompetansebygging – felling/jakt 684 324,- 672 054,- 12 270,- 

- Utgifter ved skadefellingsforsøk 600 000,- 537 209,- 62 791,- 

- Akuttmidler etc. 649 166,- 693 481,- -44 315,- 

- SUM andre tiltak 1 933 490,- 1 902 744,- 30 746,- 

SUM FKT 2013 7 500 000,- 6 926 367,- 573 633,- 

 
 
Sekretariatet har vurdert mulig bruk av tilgjengelige restmidler. Evt. ufordelte restmidler 
tilbakeføres til Miljødirektoratet ved slutten av året. 
 
1. Tilskudd til transport av rein til mindre rovdyrutsatte vinterbeiter 
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 innspill fra tre siidaandeler med innspill om bruk av restmidler til 
transport av rein til vinterbeiter på kysten høsten 2013. Ved å bruke restmidler til dette, 
slipper siiaandelene å forskuttere kostnadene i lang tid, da tilskudd over ordinær tildeling 
tidligst kan utbetales i april 2014. Den ene siidaandelen søker også om tilskudd til intensiv 
gjeting på vinterbeite. Dette er et tiltak som i hovedsak ikke har vært prioritert tidligere. Vi 
vurderer derfor at evt. finansiering av slike tiltak bør avklares helhetlig for hele næringa 
gjennom ordinær søknadsrunde i januar. 
 
Sekretariatets vurdering: Vi anbefaler å bruke restmidler på tre mottatte søknader om 
transport av rein til vinterbeite høsten 2013.  

 Ole Henrik Kappfjell, Jillen Njaarke RBD, transport av store deler av flokken til 
Harrangsfjorden på kysten i distriktet, tilskudd på kr 65 000,-. 

 Jon Anders Kuhmunen, transport av store deler av flokken til øyer/halvøyer på kysten 
i distriktet Saltfjellet RBD, tilskudd på kr 33 250,-. 

 Margot Blind / Nils Anders Walkepää, transport av store deler av flokken til 
øyer/halvøyer på kysten i distriktet, tilskudd på kr 33 250,-. 
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2. Inndekking av overforbruk – utvidet tilsyn med kadaverhund i Hattfjelldal kommune 
Hattfjelldal kommune fikk tilsagn om kr 460 000,- til utvida tilsyn med vokterhunder i 
beitesesongen 2013. De har rapportert et forbruk på kr 489 356,-, altså et overforbruk på kr 
29 356,-. Bakgrunnen for dette er i følge kommunen at de har hatt en krevende 
bemanningssituasjon i kommunen, noe som har ført til at de ikke har hatt full oversikt over 
aktiviteten knyttet til tilsynsarbeidet. Også i 2012 hadde kommunen et overforbruk knyttet til 
utvida tilsyn med kadaverhund (kr 61 223,-). Da dekket vi under tvil dette overforbruket.  
 
Sekretariatets vurdering: Under sterk tvil anbefaler vi at restmidler dekker overforbruket med 
utvida tilsyn i kommunen. Samtidig bør det påpekes at kommunen må sørge for en bedre 
oversikt over gjennomførte FKT-tiltak i regi av kommunen. Sum kr 29 356,-. 
 
3. Utprøving av radiobjeller fra Findmysheep i reindrifta 
Sekretariatet har fått innspill fra en siidaandel i Jillen Njaarke RBD om å bruke restmidler til 
utprøving av radiobjeller fra Findmysheep på rein. Vi vurderer at tiltaket er interessant, men 
ut fra tidligere føringer fra nemnda om bruk av radiobjeller og føringer i FKT-forskrifta om 
bruk av radiobjeller vurderer vi at det ikke er riktig å prioritere dette tiltaket nå. Vi viser til vår 
vurdering av FKT-tiltak i samme siidaandel i forbindelse med ordinær fordeling av FKT-
midlene for 2013, hvor vi skrev: «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.» Dette bør i så fall gjøres i 
forbindelse med ordinære fordeling av FKT-midlene for 2014.  

 
4. Tilskudd til videreføring av prosjektet Bedre jervejakt i Nordland, i regi av Prosjekt 
Utmark. 
Sekretariatet anser dette som et positivt tiltak som anbefales videreført. Vi vurderer at det er 
hensiktsmessig at restmidler fra 2013 benyttes til videreføring av prosjektet i 2014. 
Sekretariatets vurdering: Vi foreslår at resterende restmidler utbetales til Prosjekt Utmark for 
videreføring av jerveprosjektet i 2014. 
 
Tjenestekjøp, kap. 1427.21 
 
Forbruk Tjenestekjøp 2013 Tilsagn Forbruk Restbeløp 

Beitekartlegging på Forstrandhalvøya, Gildeskål 63 000,- 63 000,- 0,- 

Forsøksprosjekt med radiobjeller fra Followit, Ildgruben RBD 54 000,- 54 000,- 0,- 

Forsøksprosjekt med radiobjeller fra Followit, Jillen Njaarke RBD 54 000,- 54 000,- 0,- 

Kongeørnprosjekt i Lofoten, NINA 266 000,- 266 000,- 0,- 

Dusører ved bestandsregistrering – bjørne-DNA Etter forbruk 55 029,- 0,- 

Dusører ved bestandsregistrering – gaupefamilier Etter forbruk 107 900,- 0,- 

Gauperegistrering i utvalgte kystkommuner Etter forbruk 40 000,- 0,- 

Ufordelte midler   360 071,- 

SUM Tjenestekjøp 2013 1 000 000,- 639 929,- 360 071,- 

 
Sekretariatet har ikke mottatt eksterne innspill på mulig bruk av resterende midler under kap. 
1427.21 Tjenestekjøp. Evt. ufordelte restmidler tilbakeføres til Miljødirektoratet ved slutten av 
året. 
 
Sommeren 2013 ble det igangsatt et prosjekt i Lofoten for å kartlegge omfanget av tap av 
sau til kongeørn. Se NINA Rapport 990 for resultater fra dette prosjektet (vedlegg 3). 
Sekretariatet vurderer at prosjektet så langt har gitt nyttig kunnskap om tapsproblematikken 
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knyttet til sau og kongeørn i Lofoten, og at en videreføring av prosjektet kan bidra til 
ytterligere relevant kunnskap. Vi har i den forbindelse bedt NINA om forslag til prosjektskisse 
og budsjett for en videreføring av prosjektet hvor hovedfokus er byttedyrinnsamling og 
isotopanalyser for å avdekke omfanget av sau i dietten hos kongeørn i Lofoten (vedlegg 4).  
 
 

SAK 29/2013 SAKER TIL DRØFTING / ORIENTERING: 
a) Status rovdyrtap, erstatningsoppgjør og lisensfelling 
 
Tap av sau beitesesongen 2013 
I år har 247 gårdbrukere i Nordland søkt om å få erstatning for totalt 7963 sau og lam som de 
mener er drept av freda rovvilt. Dette tapet består av 1423 søyer og 6540 lam. I 2012 søkte 
243 gårdbrukere om å få erstattet totalt 8222 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 239 sau og lam tatt av fredet rovvilt i 2013. Dette er om lag på 
samme nivå som tidligere år.  

Erstatningsoppgjøret for 2013 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-
2013. Kilde: 
Rovbase.  
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Figur 2: Oversikt over dokumenterte tap av sau og lam til fredet rovvilt i perioden 2005-2013. 
Kilde: Rovbase. 
 
Reinerstatningene 2012/13 
Fylkesmannen har utbetalt 14 millioner kroner i erstatning for 3493 rein tapt til fredet rovvilt i 
driftsåret 2012/2013. Dette er en betydelig økning fra forrige driftsår, da 2836 rein ble 
erstattet som drept av fredet rovvilt. Årsaken til den markante økningen er et større tap av 
rein og en økning i antall rein som er påvist drept av fredet rovvilt gjennom 
kadaverdokumentasjon. 

Reindriftsnæringa i Nordland har rapportert at totalt 7654 rein gikk tapt i løpet av siste 
reindriftsår, som varte fra 1. april 2012 til 31. mars 2013. Dette inkluderer i tillegg til rovvilttap, 
også påkjørsler, ulykker, sykdom og andre tapsårsaker. Av disse er det søkt om 
rovvilterstatning for 7081 dyr. Forrige driftsår var totaltapet på 6883 rein, hvorav 6225 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/Okte-tap-av-rein-til-fredet-
rovvilt-/.  

 
Lisensfelling på jerv  
Rovviltnemnda i Nordland vedtok i møte 3/2013 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 5. desember er det felt 2 jerv under lisensfellinga.  
 

1. 25. oktober – felt ei tispe i Ballangen, i fellingsområde «Nordfylket sør for Rombaken» 
2. 29. oktober – felt ei tispe i Saltdal, i fellingsområde «Indre midtfylke» 
 

  

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Okte-tap-av-rein-til-fredet-rovvilt-/
http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Okte-tap-av-rein-til-fredet-rovvilt-/
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Lisensfelling på bjørn 
Miljødirektoratet vedtok i brev av 20.08.2012 vedtatt en kvote på 2 bjørn for lisensfelling i 
deler av Nordland i 2013. Lisensfellingsområdet omfattet kommunene Beiarn, Gildeskål, 
Meløy, Bodø kommune sør for Saltfjorden/Skjerstadfjorden, Saltdal kommune vest for E6, 
Rana, Rødøy, Lurøy, Leirfjord, Nesna, Hemnes, Vefsn, Vevelstad, Brønnøy, Bindal, Grane 
og Hattfjelldal, med unntak av i vedtatte yngleområder for bjørn. I et tilleggsvedtak av 
20.09.2013 ble også Sømna kommune innlemmet i fellingsområdet. 
 
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 18 bjørn, hvorav 2 ble felt 
(begge i Stor-Elvdal kommune). 
 
b) Dusørordninger knyttet til bestandsregistrering av rovvilt 
I september 2013 ble det gjort en justering i dusørordningene knyttet til 
bestandsregistreringer av rovvilt i Nordland. Endringsforslaget ble forelagt nemnda uten 
vesentlige merknader. Ordningen for bjørn og jerv fortsetter uforandret, mens 
dusørordningen for gaupe er justert til følgende:  
 
Det utbetales dusør på kr 3000,- for innmelding av spor-/synsobservasjoner av 
familiegrupper av gaupe, hvor Statens naturoppsyn kan dokumentere observasjonen ihht. 
gjeldende instruks om registrering av familiegrupper av gaupe. Kun nye spor som SNO 
dokumenterer gir rett på dusør. Det vil si at et spor som allerede er kontrollert av SNO ikke 
kvalifiserer til utbetaling av flere dusører.  
 
c) SMS-varsling  
Nemnda har bedt om Fylkesmannens vurdering i forhold til evt. etablering av SMS-varsling 
ved rovdyrhendelser. Orientering legges fram i møte.  
 
d) Brev til nemnda 
Følgende brev til Rovviltnemnda er fortløpende lagt ut i Sharepoint, under mappen “Brev til 
Rovviltnemnda”: 
 
Dato Fra Til Kopi Tema 

2013-09-20 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Vedtak om lisensfelling på bjørn i Sømna kommune 

2013-09-24 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Vedr. økt kunnskap om gaupe i Nordland 

2013-09-26 MD Sametinget Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Oppnevning av medlemmer til regionale rovviltnemnder 
etter Sametingsvalget 2013 

2013-10-08 MD Fylkesmannen i 
Nordland 

 Vedr. rovviltnemndene etter stortingsvalget 2013 

2013-10-09 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Høring – endring i erstatningsforskrifta for sau drept av 
fredet rovvilt 

2013-10-11 MD  Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Avgjørelse av klage - lisensfelling på bjørn 2013 

2013-10-16 MD  Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Avgjørelse av klage - kvote for betinget skadefelling av 
gaupe sommer 2013 

2013-10-18 Rovviltnemndene MD og LMD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Lederne av alle rovviltnemndene ber om møte med MD 
og LMD 

2013-10-28 FM Troms  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8 

2013-11-19 MD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Invitasjon til møte med statsrådene i MD og LMD 

2013-11-22 Prosjekt Sau i Nord-
Salten 

FM Nordland  Forespørsel om møte 
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Sekretariatet vil trekke fram følgende brev til nemnda: 
 
Brev av 09.10.2013 fra Miljødirektoratet med høring på ny erstatningsforskrift for sau. 
Høringsfrist er 15.01.2014.  
 
Prosjekt Sau i Nord-Salten har i brev av 22.11.2013 sendt en forespørsel om møte for å 
drøfte rovviltutfordringene. Vi har også fått henvendelse fra Saltdal kommune om 
dialogmøte. Rovviltnemnda bør drøfte deltakelse i dialogmøter denne vinteren. 
 
 
SAK 30/2012 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 4/2013  
2. NINA Rapport 990 Overvåking av beitende sau og lam på utmarksbeite i 

Himmeltindmassivet, Vestvågøy kommune i 2013. 
3. Prosjektbeskrivelse fra NINA – forslag til videreføring av forskningsprosjekt for å 

kartlegge omfanget av tap av sau til kongeørn i Lofoten. 
 

 
 
 


