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Tillegg til saksframlegg til møte 5/2016 i rovviltnemnda den 1. 
desember 2016  

I sak 27/2016 a) Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, kap. 
1420.73 foreslår vi følgende vedtak: 
 

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, i 
prioritert rekkefølge:  
1. Tiltak i reindrifta – tiltak på vinterbeite.  

2. Andre tiltak – kompetansebygging jakt/felling.  

 
For pkt. 2 Andre tiltak har vi i saksframlegget pekt på en videreføring av Prosjekt Utmark sitt 
jerveprosjekt. Dersom det blir tilstrekkelig med midler, vurderer vi at det også kan være 
aktuelt å finansiere videre drift av Grane kommunes satsing på utdanning av hunder til 
sporing av bjørn. Dette er et flerårig prosjekt med oppstart i 2011, og med samarbeid over 
flere kommuner på Helgeland.  
 
I sak 27/2016 b) Tjenestekjøp, kap. 1420.21 er det tilgjengelig anslagsvis kr 470 000,-. I 
saksframlegget har vi ikke fremmet forslag til fordeling av disse, men signalisert at dette skal 
ettersendes. 
 
Fylkesmannen foreslår å bruke kr 150 000,- av midlene til Tjenestekjøp, kap. 1420.21, til en 
videreføring av Scandlynx-prosjektet med utprøving av viltkamera for registrering av gaupe i 
Salten.  
 
Videre arbeider vi med et mulig forprosjekt om tap og produksjon i reindrifta. Bakgrunnen for 
dette er de store tapene og den lave produksjonen som reindrifta i Nordland opplever. Rovvilt 
antas å være den største enkeltfaktoren for tap i reindrifta i Nordland, men samtidig er det 
vanskelig å forklare de økte tapene med tilsvarende økning i rovviltbestandene i fylket. Tap i 
reindrifta er et komplekst saksfelt, der ulike faktorer virker sammen og kan gi negative 
effekter for reinen og reindrifta. Vi ønsker å se på muligheten for et større prosjekt knyttet til 
dette temaet, og arbeider derfor med et mulig forprosjekt som vi foreslår å finansiere med 
midler til tjenestekjøp. Vi er imidlertid ikke kommet tilstrekkelig langt i dette arbeidet til å 
presentere en konkret prosjektskisse eller noe konkret kostnadsramme for nemnda nå. Når 
dette er klart vil vi kunne oversende saken til nemnda slik at dere kan vurdere å sette av 
økonomisk ramme til et slikt forprosjekt.  



 

 

Side 2 av 2 

Fylkesmannen foreslår som sekretariat for nemnda, følgende vedtak i sak 27/2016 b). 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:  
Tjenestekjøp, kap. 1420.21.  
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar inntil kr 150 000,- av restmidlene kan benyttes til 
videreføring av Scandlynx-forskning i Salten.  

 
 
 
Med hilsen 
 
Sveinung Bertnes Råheim (e.f.) Monica Iveland Andreassen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef Landbruks- og reindriftsdirektør 
  
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 

 
 
 


