
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 

Nordland 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 

Rovviltnemnda i region 7 Ann-Hege Lervåg  Øyvind Skogstad 

c/o Fylkesmannen i Nordland 951 19 325  75 53 15 68 

Moloveien 10 ahl@sp.no   

8002 BODØ  

 

 

 

Utkast til referat fra møte 1/2014 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   29. januar 2014 

Sted:  Fylkesmannen i Nordland, Bodø 

Tid:   12:00 – 14:00 

Sekretariat: Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø,  

  Tlf: 75 53 15 80 / Fax 75 53 16 80 

 

Med på møtet: 
Fra nemnda:  

Nils-Johan Kappfjell    Sametinget 

Nina Oskal     Sametinget 

Ann-Hege Lervåg    Nordland fylkeskommune  

Dagfinn Olsen     Nordland fylkeskommune 

Anne Wiik      Nordland fylkeskommune 

Trond Andreassen    Nordland fylkeskommune 

 

Fra sekretariatet: 

Magne Totland     seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland 

Tore Vatne      seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland 

Øyvind Skogstad     rådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Jostein Øvervatn    seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

 

Observatører: 

Berit Gjerstad  Mattilsynet – Regionkontoret for Nordland 

Vegar Pedersen  Statens naturoppsyn   

Geir Heggmo  Statens naturoppsyn 

 

Andre: 

Lena Mikkelsen  Nordland Bondelag 

Ingvar Ramsvik  Nordland Sau og Geit 

Marianne Hoff  Saltdal kommune 

 

 
 

Magne Totland ønsket velkommen og ba nemnda velge en møteleder fram til konstituering. Nemnda 

valgte Dagfinn Olsen som møteleder. 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2014/302 433.52 04.02.2014 
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Sak 1/2014 Konstituering av ny nemnd 
Rovviltnemnda i Nordland består av seks medlemmer, hvorav to medlemmer fra Sametinget og fire 

medlemmer fra Nordland fylkesting, jf. rovviltforskriften § 5 andre ledd nr 7. 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. 

 

Sametingets medlemmer er for perioden 2013-2017: 

Fast medlem Varamedlem 

Nils-Johan Kappfjell Ole Henrik Kappfjell 

Nina Oskal Arild Inga 

 

 

Medlemmene fra Nordland fylkesting er for perioden 2011-2015: 

Fast medlem Varamedlem 

Trond Andreassen* Tom Vidar Karlsen 

Anne Wiik Marius Jøsevold 

Ann-Hege Lervåg May Valle 

Dagfinn Olsen Kjell Sahl* 
*Trond Andreassen med vara Tom Vidar Karlsen har overtatt etter Tomas Norvoll. 

*Kjell Sahl har overtatt etter Margunn Ebbesen. 

 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Ann-Hege Lervåg velges til leder av nemnda. 

Nils-Johan Kappfjell velges til nestleder av nemnda. 

 

 

 

Sak 2/2014 Godkjenning av saksliste 
 

Rovviltnemndas 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  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 5/2013 slik det foreligger. 

 
 

Sak 4/2014 Møteplan for rovviltnemnda i 2014 
Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets forslag til møteplan for rovviltnemnda i 2014. 

 

Sekretariatet foreslår at det berammes tre hovedmøter i 2014. Andre møter avtales løpene etter behov. 

Sekretariatet 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. 

 

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. Rovviltnemnda konkluderte med at frafall av ett medlem bør løses med bruk av varamedlem, 

mens det ved frafall av flere medlemmer bør tilstrebes å finne ny møtedato. 
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Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland vedtar følgende møteplan for 2014: 

 

Møte 1/2014 – 29. januar 

 konstituering av nemnda 

 

Møte 2/2014 – 20. mars 

 fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2014 

 drøftinger rundt forvaltningsplanen og gjennomgang av rovviltforvaltningen 

 

Møte 3/2014 – 28. mai 

 betinget kvote for skadefelling 

 kvote for lisensfelling av jerv 

 kvote for lisensfelling av bjørn 

 

Møte 4/2014 – 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 orienterte. Se vedlagt presentasjon (vedlegg 1). Rovviltnemnda drøftet sekretariatets 

saksframlegg. Rovviltnemnda ba om at sekretariatet utarbeider forslag til brev til Miljødirektoratet 

angående ekstraodinært uttak av jerv, hvor det vises 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.” 

 

b) Kvotejakt på gaupe 

Rovviltnemnda drøftet sekretariatets saksframlegg. Nemnda og sekretariatet ble enige om at den 

praktiske håndteringen av kvotejakta, som omfordeling av kvota og tildeling av ekstradyr, skal skje 

gjennom dialog mellom nemndsleder og Fylkesmannen.  

 

Årets kvote for jakt på gaupe er på 13 gauper hvorav inntil 4 voksne hunndyr.  

Kvota er fordelt 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: 

o Område 3 – Nordfylke sør for Rombaken, kvote på 2 gauper. 

o Område 4 – Ytre midtfylke, kvote på 2 gauper. 

o Område 5 – Indre midtfylke, kvote på 3 gauper. 

o Område 6 – Ytre sørfylke inkludert deler av Nord-Trøndelag jf. samarbeidsavtale med 

Rovviltnemnda i region 6, kvote på 2 gauper. 

o Område 7 – Indre sørfylke, kvote på 2 gauper. 
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Resterende kvote på to gauper holdes igjen som «reservekvote». Fylkesmannen kan i samråd med 

Rovviltnemnda tildele disse dyrene til mindre fellingsområder. Fylkesmannen kan videre 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 2013 

Sekretariatet orienterte om erstatningsoppgjøret for sau drept av fredet rovvilt i 2013. 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.  

 

 
 

Sekretariatet orienterte videre om det viktigste innholdet i Krokann-dommen og dens betydning for 

erstatningsoppgjøret i 2013 og for videre arbeid med erstatningsordningen. Sekretariatet vurderer at vi 

i Nordland ikke har noen saker som direkte kan sammenlignes med den konkrete erstatningssaken som 

ble behandlet av lagmannsretten. Men dommen gir føringer om en breiere vurdering av alle relevante 

forhold, og mer grundig begrunnelse i alle vedtak om erstatning fore sau drept av fredet rovvilt. Videre 

vil dommen få betydning for arbeidet med ny erstatningsforskrift.   

 

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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Rovviltnemnda tok orienteringen til orientering. 

 

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.  

 

Rovviltnemnda i Nordland drøftet utkast til brev og konkluderte med å slutte seg til dette.  

 

d) Revisjon av forvaltningsplanen 

I 2013 startet nemnda en diskusjon om evt. revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland. 

Nemnda drøftet kort hvorvidt det er aktuelt å arbeide videre med en evt. revisjon. Nemnda ba 

sekretariatet om å utarbeide et notat med vurderinger av momenter i forvaltningsplanen som må 

revideres som følge av rovviltforliket og forskriftsendringer, samt evt andre momenter hvor 

sekretariatet anbefaler revisjon. Nemnda tar sikte på en grundig intern drøfting av gjeldende 

forvaltningsplan i neste møte, og vil da ta stilling til hvorvidt det skal igangsettes en revisjonsprosess. 

 

e) Brev til nemnda 

Følgende brev ble tatt til orientering av 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 

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 
a) Forslag fra Dagfinn Olsen om at nemnda anmoder om et møte med den nye energi- og 

miljøkomiteen på Stortinget. Nemnda konkluderte med å sende en slik anmodning. 

 

b) Forslag fra Tore Vatne om at nemnda drøfter hvordan nemndas skal arbeide med hensyn til 

habilitetsregelverket., jf. at flere av medlemmene er reindriftsutøvere i Nordland. Nemnda ba 

om at sekretariatet undersøker saken nærmere og orienterer nemnda i neste møte.  

 

 

 

 

 

Møtet varte fra kl 12:00 til kl 13:45. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  

 

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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Adresseliste: 

- Bioforsk Nord, Tjøtta, 8860 Tjøtta (e-post) 

- Foreningen Våre Rovdyr (e-post) 

- Fylkesmannen i Troms (e-post) 

- Kommunenes Sentralforbund v/ Torgar Eggen (e-post) 

- Mattilsynet, regionkontoret for Nordland (e-post) 

- Naturvernforbundet i Nordland v/ Erling Solvang (e-post) 

- Nordland bondelag v/ Lena Mikkelsen (e-post) 

- Nordland JFF (e-post) 

- Nordland reindriftsamers fylkeslag v/Mads Kappfjell (e-post)  

- Nordland sau og geit v/ Ann Guro Hansen (e-post) 

- Reindriftsforvaltningen i Nordland (e-post) 

- Rovviltnemnda i Nordland (e-post) 

- Rovviltnemnda i region 8 v/ Fylkesmannen i Troms (e-post) 

- Rovviltutvalget i Nordland bonde- og småbrukarlag v/ Bjørnar Hansen (e-post) 

- Statens naturoppsyn Nordland (e-post) 

 

  

  

    


