
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 

Nordland 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 

Rovviltnemnda i region 7 Tomas Norvoll  Øyvind Skogstad 

c/o Fylkesmannen i Nordland 75 65 07 05  75 53 15 68 

Moloveien 10 tomas.norvoll@nfk.no   

8002 BODØ  

 

 

 

Utkast til referat fra møte 2/2013 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   28. mai 2013 

Sted:  Statens hus, Bodø 

Tid:   09:00 – 13:30 

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

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

 

Med på møtet: 

Fra nemnda:  

Tomas Norvoll      Nordland fylkeskommune  

Ann-Hege Lervåg    Nordland fylkeskommune  

Dagfinn Olsen       Nordland fylkeskommune 

Anne Wiik      Nordland fylkeskommune 

Arild Inga      Sametinget 

Betty Kappfjell     Sametinget 

 

Fra sekretariatet: 

Magne Totland     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  SNO – Nordland 

Geir Heggmo  SNO – Nordland 

Sylvi Katrin Brandsæther  Reindriftsforvaltningen i Nordland 

 

Andre: 

Bernt Skarstad   Nordland Bondelag 

Geir Jostein Sandmo  Nordland Bondelag 

Lena Mikkelsen  Nordland Bondelag 

Vidar Bentsen  Prosjekt Utmark 

 

 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2013/693 433.52 29.05.2013 
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Møteleder Tomas Norvoll ønsket velkommen. 

 

Sak 7/2013 Godkjenning av saksliste 

Innspill fra Tomas Norvoll til sak 12/2013 Eventuelt: Orientering om besøk fra nemnda i Oppland.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 2/2013 med en tilføying under sak 

12/2013 Eventuelt: Orientering om besøk fra Rovviltnemnda i Oppland. 

 

 

Sak 8/2013 Godkjenning av referat fra møte 4/2012 den 19. desember 2012 

Spørsmål fra Arild Inga om bruk av FKT-midler til kongeørnprosjektet i Lofoten. Saken ble sendt på 

e-post til nemnda med mulighet for å gi tilbakemelding. I slike saker praktiseres prinsippet om at de 

som har innvendinger må si i fra innen fastsatt frist. Dersom flertallet godkjenner forslag eller ikke har 

noen merknader, kan saken betraktes som godkjent av nemnda. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 1/2013 slik det foreligger. 

 

 

Sak 9/2013 Kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv 

Øyvind Skogstad orienterte om sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. Rovviltnemnda har i 

år myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv da bestandsmålet i 

Nordland er oppnådd for disse artene. Bestandsmålet for bjørn og gaupe er ikke oppnådd, og 

myndigheten til å fatte vedtak om betinget skadefelling av bjørn og gaupe ligger dermed hos 

Direktoratet for naturforvaltning.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak er utarbeidet med bakgrunn i retningslinjer for iverksetting av 

fellingstillatelser, bestandssituasjonen ift. nasjonale bestandsmål, tapssituasjonen i fylket, og tidligere 

års erfaringer med fellingstillatelser. 

 

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i Nordland vedtar en kvote på to betingede fellingstillatelser på ulv og fire betingede 

fellingstillatelser for jerv for perioden 01.06.2013 - 15.02.2014. 

 

 

Sak 10/2013 Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland – vurdering av evt. oppstart med 

revisjon 

 

Nemndsleder innledet saken og anbefalte at det settes i gang en prosess for å se på eventuell revidering 

av forvaltningsplanen. Med grunnlag i oppdatert status for både beitedyr og rovvilt, og med en tung 

involvering av berørte aktører, bør nemnda gjennom en slik prosess drøfte hvorvidt det er riktig å 

revidere planen eller ikke. Det ble presisert at utfallet av en slik prosess må være åpen. 

 

Nemnda drøftet saken, og landet på et enstemmig vedtak om å åpne for å igangsette en eventuell 

revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. Det legges opp til et oppstartsseminar høsten2013, 

etter valget. 
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Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i Nordland åpner for å igangsette en eventuell revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i 

Nordland. Sentrale vurderinger vil være både evt. endring av innholdet i planen og evt. 

klargjøring/presisering av definisjoner og begreper i gjeldende plan, samt tilpasninger til nytt 

stortingsforlik. 

Arbeidet igangsettes ved at Rovviltnemnda vil invitere berørte aktører til et oppstartsseminar.  

 

 

Sak 11/2013 Saker til drøfting/ orientering 

a) Orientering om ekstraordinære uttak 

Orientering ble lagt fram i møte av Vegar Pedersen og Geir Heggmo, Statens naturoppsyn.  

I etterkant av lisensfellinga har SNO gjennomført uttak av en voksen hannjerv i Saltdal, vest for 

E6. Videre har SNO gravd ut en lokalitet med mistanke om yngling i Gildeskål, i området ved 

Lysvatnet. Dette viste seg å kun være et matlager. 

 

Det ble gjennomført aktivt søk etter spor av bjørn på vårsnø i Rana og Hattfjelldal. Dette ble gjort 

i samarbeid med beitenæring, skadefellingslag og kommune. Det ble ikke funnet bjørnespor i 

Rana eller Hattfjelldal. Den 17. april ble det imidlertid funnet spor etter bjørn i Saltdal, øst for E6. 

Hasteanalyser av bjørneekskrementer viste at dette var hannbjørnen NO19. DN fattet vedtak om 

ekstraordinært uttak av denne bjørnen 10. mai. SNO gjennomførte forsøk på uttak i to omganger 

uten å lykkes. Det ble benyttet SNO personell, samt deltakere fra lokalt skadefellingslag som ble 

engasjert av SNO.   

 

b) Orientering om yngleregistrering av jerv  

Orientering ble lagt fram i møte av Vegar Pedersen, Statens naturoppsyn.   

Jerveregistreringa er i stor grad gjennomført som planlagt. Alle kjente lokaliteter er sjekket, samt 

at det er gjennomført en del nyleting. Det er benyttet noe helikopter på vanskelig tilgjengelige 

lokaliteter.  

 

Per 28. mai er det dokumentert/antatt seks 

ynglinger av jerv i Nordland. Videre planlegges 

det tre barmarkssjekker. 

 

I tillegg til yngleregistreringa, samles det inn 

jerveskit for DNA-analyse. Denne vinteren er det 

samlet inn over 350 prøver for DNA-analyse. 

Resultatene fra DNA-analysene vil bli rapportert 

fra Rovdata innen 15. desember.   

 

De foreløpige resultatene fra vinterens 

jerveregistrering viser en generell nedgang i 

antall ynglinger over hele Nordkalotten. Dette 

kan ha sammenheng med at det er lite 

smågnagere i fjellet i år. Videre ser vi i Nordland 

at flere tisper har ynglet de to foregående årene, 

og derfor velger å ikke yngle i år. En betydelig 

avgang av jerv under vinterens lisensfelling, 

hvorav 7 tisper, er trolig også en viktig årsak til 

at det er funnet færre ynglinger i år. God 

reproduksjon tidligere år gjør at det er 

jerveaktivitet i flere områder selv om det ikke er 

registrert yngling.  

 

Kart over dokumenterte/antatte 

jerveynglinger i Nordland i 2013 per 28. mai.  
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c) Orientering fra møte med region 6 

Nemndsleder orienterte.  

Den 29. april var leder i nemnda sammen med Øyvind Skogstad fra sekretariatet i Trondheim og 

møtte Rovviltnemnda for region 6. Vi hadde en times drøftinger om felles utfordringer i 

grenseområdene mellom forvaltningsregionene. Den direkte foranledningen til dette møtet, var et 

dialogmøte mellom Rovviltnemnda i Nordland og beitenæringene i Bindal, hvor nemnda ble 

oppfordret til større grad av samarbeid med Nord-Trøndelag. 

 

Konkrete tema som ble tatt opp: 

- Forvaltningsplanene for regionene, og graden av sammenfallende arealdifferensiering. I 

hovedsak er det sammenfallende arealdifferensiering. Region 6 er i ferd med å revidere 

planen. Region 7 vil drøfte en mulig oppstart med revisjon av planen.  

- Samarbeid om kvotejakt på gaupe i grenseområdene på kysten og samarbeid om 

bestandsregistreringer av rovvilt. Vi har mottatt klare innspill fra beitenæringene om dette. Det 

ble vist til samarbeidsavtalen som vi har inngått med region 8. Sekretariatene for nemndene 

drøfter saken videre, og kommer med forslag til konkrete punkter det bør samarbeides om, og 

hvordan dette kan gjøres. 

- Dialog mellom regionene framover. Alle var enige om at det bør være jevnlig kontakt mellom 

regionene, gjerne årlige møter. En god del av denne dialogen kan gå mellom sekretariatene 

 

d) Brev til nemnda 

Følgende brev ble tatt til orientering av Rovviltnemnda:  
Dato Fra Til Kopi Tema 

2013-03-08 Saltdal kommune DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Klage på avslag på søknad om utvida gaupekvote 

2013-03-11 Nordland Bonde- og 
Småbrukarlag 

NJFF Rovviltnemnda i 
Nordland 

Vedr. rovviltseminaret på Saltstraumen 

2013-03-13 DN MD Rovviltnemnda i 
Nordland 

Oversendelser av klage på gaupekvote 

2013-03-21 FM Troms  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8 

2013-03-24 SLF Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Brev fra SLF - Høring på forskrift om kompensajon ved 
restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga rovvilt 

2013-04-06 Sagfjorden Sau og 
Geit 

DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Brev om uttak av jerv 

2013-04-08 MD Saltdal kommune Rovviltnemnda i 
Nordland 

Avgjørelse av klage - utvidelse av gaupekvote i Saltdal 

2013-04-08 DN Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Ekstraordinære uttak av jerv i Salten 

2013-04-10 Hestmannen/ 
Strandtindene RBD 

FM Nordland Rovviltnemnda i 
Nordland 

Brev om uttak av jerv 

2013-04-11 MD  Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Oppnevning av nytt nemndsmedlem 

2013-04-12 Ranen beitelag DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Brev om uttak av jerv 

2013-04-12 Lasken beitelag DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Brev om uttak av jerv 

2013-04-12 Bjørnådal og omegn 
beitelag 

DN Rovviltnemnda i 
Nordland 

Brev om uttak av jerv 

2013-04-23 Hamarøy kommune FM Nordland  Brev om uttak av jerv 

2013-04-24 FM Nordland DN Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Oversendelse av klage på FKT-midler - Saltdal 
sausankerlag 

2013-04-25 DN Ranen beitelag FM Nordland Brev om uttak av jerv 

2013-04-25 DN Lasken beitelag FM Nordland Brev om uttak av jerv 

2013-04-25 DN Sagfjorden 
beitelag 

FM Nordland Brev om uttak av jerv 

2013-04-26 FM Nordland DN Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Oversendelse av klage på FKT-midler – beitebruker i 
Saltdal 

2013-05-07 Saltdal kommune DN Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Brev og uttalelse om rovviltsituasjonen 
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2013-05-10 DN Hattfjelldal 
kommune 

Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Brev om uttak av jerv 

2013-05-10 DN Bjørnådal og 
omegn beitelag 

Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Brev om uttak av jerv 

2013-05-10 DN Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Vedtak om ekstraordinært uttak av bjørn i Saltdal 

2013-05-21 FM Nordland Beitebruker i 
Hemnes 

Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Om rovdyr og beiteslipp i Hemnes 

 

Etter spørsmål fra nemnda, ga Josten Øvervatn en kort orientering om mottatte klager på vedtak om 

FKT-midler. Fylkesmannen har mottatt fire klager på vedtak om FKT-midler. Det er klaget på at 

Fylkesmannen har gitt avslag på enkelte tiltak, samt på vilkår knyttet til enkelte tiltak. Klagene er 

oversendt til DN for endelig avgjørelse. 

 

Sak 12/2013 Eventuelt 

a) Innspill fra Reindriftsforvaltninga om at nemnda drøfter muligheten for å arrangere et møte med 

områdestyret og reinbeitedistriktene i august/september. 

 

Rovviltnemnda drøftet saken. Nemnda var positiv til initiativet fra Reindriftsforvaltningen og tar 

sikte på å få til et slikt møte i etterkant av valget til høsten.  

 

b) Revidert søknad fra Nordland Reindriftssamers Fylkeslag (NRF) om FKT-midler til 

rovviltkoordinator i reindrifta.  

Øyvind Skogstad orienterte om saken. Etter en dialog med NFR har vi nå mottatt en revidert 

prosjektbeskrivelse hvor det framgår at prosjektet i større grad skal arbeide med å finne gode 

tapsforebyggende tiltak i næringa, samt å bidra til at slike tiltak gjennomføres på best mulig måte. 

Sekretariatet vurderer at det innenfor gjeldende regelverk kan gis tilskudd til nevnte prosjekt. 

Rapportering må synliggjøre at FKT-midlene er brukt til tiltak i prosjektet i samsvar med 

gjeldende regelverk. Prosjektet kan med fordel bli oppfordret til å presentere sine resultater for 

Rovviltnemnda mot slutten av året.  

 

Betty Kappfjell meldte fra om inhabilitet i saken. Nemnda tok dette til etterretning. 

 

Rovviltnemnda drøftet saken og støttet sekretariatets vurdering av saken. 

 

c) Orientering om besøk fra Rovviltnemnda i Oppland 

Jostein Øvervatn orienterte om saken. Rovviltnemnda i Oppland kommer på besøk til Nordland 

17.-19. juni. Utkast til program er oversendt til nemnda. Det er lagt opp til busstur fra Bodø til Mo 

i Rana, med møter i Bodø, Saltdal og Rana. 

 

 

 

I etterkant av nemndsmøter ble det gitt en orientering fra Ole-Gunnar Støen fra Det skandinaviske 

bjørneprosjektet om metodeutvikling for studier av bjørnens predasjon på klauvdyr. Støens 

presentasjon kan lastes ned fra nemndas nettsider. 

 

 

Møtet varte fra kl 09:00 til kl 13:30. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  
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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) 

 

  

  

 

  

 

  

 

  


