
 

 

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 2/2014 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   20. mars 2014 

Sted:  Fylkesmannen i Nordland, Bodø 

Tid:   11:00 – 14:30 

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

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

 

Med på møtet: 
Fra nemnda:  

Ann-Hege Lervåg (per telefon)   Nordland fylkeskommune  

Nils-Johan Kappfjell    Sametinget 

Nina Oskal     Sametinget 

Anne Wiik      Nordland fylkeskommune 

Kjell Sahl      Nordland fylkeskommune, vara for Dagfinn Olsen 

 

Forfall: 

Dagfinn Olsen     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 (fra kl 12:30)  Mattilsynet – Regionkontoret for Nordland 

 

Andre: 

Ingvar Ramsvik  Nordland Sau og Geit 

 

 
 

Ann-Hege Lervåg ønsket velkommen. 

  

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2014/302 433.52 24.03.2014 
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Åpen post 

Nordland Sau og Geit v/ Ingvar Ramsvik holdt et innlegg om forventninger til 

rovviltforvaltningen.  

 

Sak 7/2014 Godkjenning av saksliste 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 2/2014 slik den foreligger. 

 

Sak 8/2014 Godkjenning av referat fra møte 1/2014  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 1/2014 slik det foreligger. 

 

 

Sak 9/2014 Habilitet i rovviltnemnda 

Magne Totland orienterte. 

Rovviltnemnda er et forvaltningsorgan som utøver forvaltningsmyndighet. Dermed gjelder 

forvaltningsloven. Følgelig gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven kap II. Nemnda skal 

selv avgjøre om et medlem er inhabilt, uten at vedkommende medlem deltar, jf. 

forvaltningsloven § 8 andre ledd. 

 

En del av habilitetsreglene er veldig tydelige. Reglene om automatisk inhabilitet finnes i § 6 

første ledd. Blant annet er en offentlig tjenestemann inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en 

avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 

- når han selv er part i saken; 

- når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken; 

- når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, forstermor 

eller fosterbarn til en part; 

- når han er leder eller har ledende stilling i, eller er medlem i styret eller 

bedriftsforsamling for et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse 

som er part i saken. 

 

Andre regler er mer generell, som den mer skjønnsmessige bestemmelsen i § 6 andre ledd om 

at en offentlig tjenestemann er inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til hans upartiskhet. Det skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 

innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig 

tilknytning til.  

 

Særlig for Sametingets medlemmer kan det oppstår tilfeller hvor man må vurdere vilkåret i § 

6 andre ledd om «særegne forhold». Rovviltforskrifta slår fast at nemndsmedlemmer 

oppnevnt av Sametinget skal være bosatt i forvaltningsregionen og skal representere den 

aktuelle regionen, altså Nordland. Intensjonen med regionale rovviltnemder er større grad av 

regional tilhørighet og nærhet i forvaltningen. I et lite land som Norge, og ikke minst i et 

begrenset miljø som reindrifta er i Nordland, må det da forventes at Sametingets medlemmer 

fort kan ha en viss nærhet til personer som berøres av nemndas vedtak. Representantenes 

regionale tilhørighet ligger altså til grunn for hele ordningen, og det vil etter sekretariatets 

vurdering ikke være snakk om særegne forhold dersom det er snakk om overordnede vedtak 

og føringer. Særegne forhold vil lettere kunne foreligge dersom det er snakk om behandling 
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av saker som tilgodeser enkeltpersoner, i og med at det da må vurderes om avgjørelsen i saken 

kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmet selv eller noen vedkommende har 

nær personlig tilknytning til. Hvor grensen går, må bero på en konkret vurdering i hver sak. 

Intensjonene med nemnda som et regionalt organ, regional tilhørighet etc. må tillegges vekt i 

den vurderinga. I tvilstilfeller er nok nemnda best tjent med en “føre var-tilnærming” til 

habilitetsspørsmålet. 

 

Et av de mest aktuelle saksområdene hvor det kan bli reist spørsmål om habiliteten til    

nemndsmedlemmer, er ved fordeling av FKT-midler. Dersom nemnda er bevisst på sin rolle i 

forhold til reglene for saksbehandling i FKT-forskriftens kapittel 3, skal det mye til for at 

nemndsmedlemmer blir inhabile i et budsjettarbeid. Miljødirektoratet fordeler midlene til den 

enkelte rovviltregion. Rovviltnemnda fordeler midlene til Fylkesmannen og gir føringer til 

Fylkesmannen for bruken av midlene. Myndigheten til å behandle de enkelte søknadene er 

tillagt Fylkesmannen.    
 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland tar redegjørelsen til orientering.   

 

 

Sak 10/2014 Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak – 

budsjett 2014  

 
a) Drift av nemnda og sekretariatet, kap. 1427.21  

Sekretariatet orienterte om at forventet ramme for 2014 er kr 800 000,- til dekking av 

møtegodtgjørelse og reiser til nemnda og drift av sekretariatet. Midler som ikke blir brukt til 

møtegodtgjørelse og reiser for nemnda, blir brukt til å dekke kostnader ved drift av 

sekretariat.   

 
b) Forebyggende og konfliktdempende tiltak, kap. 1427.73 

Øyvind Skogstad orienterte om saken og gikk gjennom saksframlegget. Rovviltnemnda 

drøftet saksframlegget og forslag til budsjett.  

 

Rovviltnemnda ønsket å beholde en praksis med dekking av 70 % av direkte 

transportkostnader ved flytting av rein til annet beite. Budsjettet justeres i samsvar med dette, 

hvor midlene hentes fra budsjettposten Tidlig slakting.  

 

Rovviltnemnda påpekte at det ved organisering og drifting av kommunale skadefellingslag er 

viktig å ha god dialog med beitenæringene, og at kommunene må legge til rette for å utnytte 

lokal kompetanse på best mulig måte. Rovviltnemnda ba om at Fylkesmannen i sin 

saksbehandling av FKT-søknadene og i dialog med kommunene har fokus på dette.   
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Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda vedtar følgende budsjett for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak, post 1427.73, i 2014:  

 
FKT, post 1427.73. Budsjett 2014 Budsjett 2013 Forbruk 2013 Søknader 2014 Budsjett 2014 

Tiltak i sauenæringa     
- Tidlig sankning 736 000,- 433 018,- 958 464,- 780 000,- 
- Forsinket slipp på beite 0,- 0,- 264 842,- 0,- 
- Flytting til annet beite 0,- 0,- 0,- 0,- 
- Gjeting/utvida tilsyn 1 170 000,- 1 141 682,- 1 832 160,- 1 050 000,- 
- Gjeterhunder/vokterhunder 30 000,- 15 000,- 55 000,- 0,- 
- Elektronisk gjerde til rovviltsikring 0,- 0,- 200 320,- 0,- 
- Beiting på inngjerdet areal 0,- 0,- 178 106,- 0,- 
- Beredskapsareal 0,- 0,- 288 953,- 50 000,- 
- Bruk av tekniske tiltak 0,- 0,- 541 620,- 0,- 
- Andre tiltak som faller inn under formålet 5 500,- 0,- 152 905,- 10 000,- 
- Kadaverhundarbeid  682 380,-

 1
 204 243,- 260 200,- 200 000,- 

- Radiobjeller  
1 

441 870,- 1 836 033,- 540 000,- 
- SUM sau 2 623 880,- 2 235 813,- 6 568 603,- 2 630 000,- 

Tiltak i reindriftsnæringa     
- Flytting til annet beite 912 500,- 1 013 100,- 2 332 665,- 1 010 000,- 
- Intensiv gjeting 935 000,- 858 144,- 1 579 000,- 850 000,- 
- Kalving i gjerde 0,- 0,- 154 380,- 0,- 
- Foring av rein i perioder med særlig store tap 584 080,- 510 681,- 2 412 562,- 550 000,- 
- Bruk av tekniske tiltak 0,- 0,- 155 000,- 0,- 
- Tidlig slakting 465 000,- 440 000,- 720 000,- 170 000,- 
- Andre tiltak som faller inn under formålet 0,-  230 000,- 50 000,- 
- Kadaverhundarbeid 0,- 0,- 20 000,- 5 000,- 
- Radiobjeller 46 050,- 31 075,- 524 370,- 35 000,- 
- SUM rein 2 942 630,- 2 853 000,- 8 127 977,- 2 670 000,- 

Andre tiltak     
- Kompetansebygging – felling/jakt 680 689,- 1 176 097,-

 2
 1 927 907,- 800 000,- 

- Utgifter ved skadefellingsforsøk 600 000,- 537 209,-  600 000,- 
- Akuttmidler etc. 652 801,- 696 336,-  700 000,- 
- Konfliktdempende tiltak 0,- 0,- 90 000,- 100 000,- 
- SUM andre tiltak 1 933 490,- 2 409 642,- 2 017 907,- 2 200 000,- 

SUM FKT 7 500 000,- 7 498 455,- 16 714 487,- 7 500 000,- 
1I budsjettet for 2013 var kadaverhunder og radiobjeller slått sammen til en felles budsjettpost. 
2Forbruket i 2013 omfatter kr 526 453,- av restmidler fra 2013 som skal brukes til videreføring av jerveprosjektet i 2014.  

 

Rovviltnemnda ber om at FKT-tilskudd dekker 70 % av direkte transportkostnader når 

Fylkesmannen gir tilskudd til flytting av rein til annet beite. 
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c) Tjenestekjøp, kap 1427.21 

Øyvind Skogstad orienterte om saken og gikk gjennom saksframlegget. Rovviltnemnda 

drøftet saksframlegget og forslag til budsjett.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda vedtar følgende budsjett for midler til tjenestekjøp, post 1427.21, i 2014:  

 
Tjenestekjøp, post 1427.21. Budsjett 2014 Forbruk 2013 Budsjett 2014 

Forskningsprosjekter   
- Prosjekter rettet mot beitedyr og kongeørn 532 050,-

 1
 200 000,- 

- Prosjekter rettet mot beitedyr og gaupe 0,- 500 000,- 
- Andre forskningsprosjekter 94 021,-

 2
  

SUM forskningsprosjekter 626 071,- 700 000,- 

Bestandsregistrering   
- Dusører gaupeynglinger 97 110,-  
- Dusører jerveynglinger 0,-  
- Dusører bjørneskit 55 029,-  
- Ekstrainnsats bestandsregistrering gaupe 40 000,-  

SUM bestandsregistrering 192 139,- 165 000,- 

Andre tiltak    
- Utprøving av nye tiltak 175 400,- 135 000,- 

SUM Andre tiltak 175 400,- 135 000,- 

Ufordelt   

SUM Tjenestekjøp  993 610,- 1 000 000,- 
1 Omfatter kr 266 050,- av restmider fra 2013 som skal brukes i 2014.  
2 Bruk av restmidler fra 2013, nærmere prosjekt avklares nærmere med Bioforsk. 

 

 

 

Sak 11/2014 Saker til drøfting/ orientering 
a) Orientering om lisensfelling, kvotejakt og ekstraordinære uttak 

Orientering ble lagt fram i møte (vedlegg 1). Rovviltnemnda drøftet saken. 

 

Kvotejakt på gaupe 

Rovviltnemnda støtter Fylkesmannen i at man fram til over helga forbeholder resterende 

kvote til områder hvor det fortsatt er tilgjengelig kvote og hvor det ikke er felt dyr så langt 

i jakta. Etter helga vil Fylkesmannen i samråd med Rovviltnemnda vurdere evt. 

justeringer av kvota.  

 

Lisensfelling på jerv og ekstraordinære uttak av jerv 

Rovviltnemnda er positiv til at Miljødirektoratet har iverksatt ekstraordinært uttak av jerv 

i Salten. Rovviltnemnda mener imidlertid at det er behov for å ta ut flere jerv enn hva 

direktoratet så langt har tillatt. Rovviltnemnda viste til at det kun er felt 6 jerv på 

lisensfellinga, av en kvote på 23 dyr. Nemnda ønsker å påpeke behovet for ekstraordinære 

uttak i et brev til direktoratet.  

 
b) Orientering om yngleregistrering av jerv og gaupe vinteren 2014 

Orientering ble lagt fram i møte (vedlegg 1). Rovviltnemnda tok orienteringen til 

orientering. 
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c) Brev til nemnda 

Følgende brev ble tatt til orientering fra Rovviltnemnda:  

 
Dato Fra Til Kopi Tema 

2014-01-09 Mdir KLD 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 

2014-01-16 FM Hedmark Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5 - 
Hedmark 

2014-01-22 MD   Rovviltnemnda i Nordland Avgjørelse av klage på gaupekvota 2014 

2014-02-03 FM Nordland Mdir Rovviltnemnda i Nordland Rapportering FKT 2013 

2014-02-03 Saltdal kommune Mdir  Anmodning om ekstraordinært uttak av jerv 

2014-02-10 Mdir Saltdal kommune Rovviltnemnda i Nordland Midlertidig svar på anmodning om 
ekstraordinære uttak 

2014-02-10 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Midlertidig svar på anmodning om 
ekstraordinære uttak 

2014-02-11 Mdir FM Nordland m.fl. Rovviltnemnda i Nordland 
m.fl. 

Betingete fellingstillatelse på gaupe 2014 

2014-02-17 NOF KLD og LMD Rovviltnemnda i Nordland 
m.fl. 

Kommentarer til brev fra rovviltnemndene 

2014-02-19 Nordland 
Bondelag 

Mdir Rovviltnemnda i Nordland Anmodning om ekstraordinært uttak av jerv 

2014-02-24 Sauenæringa i 
Rana 

Mdir Rovviltnemnda i Nordland 
m.fl. 

Anmodning om ekstraordinært uttak av jerv 

2014-02-24 Norges Bondelag 
m.fl. 

KLD Rovviltnemnda i Nordland 
m.fl. 

Anmodning om ekstraordinært uttak av 
rovvilt 

2014-03-10 Bodø kommune FM Nordland  Anmodning om ekstra uttak av gaupe 

2014-03-11 Bodø kommune FM Nordland  Anmodning om hiuttak av jerv 

2014-03-12 Høylandet 
kommune 

Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Forespørsel om kvotejakt på gaupe 

2014-03-18 Saltfjellet RBD Mdir Rovviltnemnda i Nordland 
m.fl. 

Anmodning om ekstraordinært uttak av jerv 

2014-03-18 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv 

2014-03-19 Beiarn kommune Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Anmodning om kvote for jakt på gaupe 

 

Rovviltnemnda drøftet mottatte brev knyttet til fordeling av gaupekvota. Se sak 11/2014 b). 

 

Høylandet kommune har i brev av 12.03.2014 anmodet om utvidelse av felles 

kvotejaktområde for region 6 og 7. Myndigheten til evt. å justere fellingsområdene slik 

Høylandet kommune ønsker ligger hos Miljødirektoratet da det er de som har fastsatt årets 

kvote for jakt på gaupe i Nordland. Rovviltnemnda drøftet saken og konkluderte med at det 

ikke er ønskelig å anbefale slik justering.  

 

Sak 12/2014 Eventuelt    

Ingen saker 

 

 
 

 

 

Møtet varte fra kl 11:00 til kl 13:30. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  
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Adresseliste: 

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

- Foreningen Våre Rovdyr (e-post) 

- 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) 

- Rovviltnemnda i Nordland (e-post) 

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

- Statens naturoppsyn Nordland (e-post) 

 

  

  

    

  


