
 

 

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 2/2015 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   20. mai 2015 

Sted:  Fylkesmannen i Nordland, Bodø 

Tid:   11:15 - 13:30 

Sekretariat: Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø  

 

Med på møtet: 

Fra nemnda:  
Dagfinn Olsen    Nordland fylkeskommune  

Nils-Johan Kappfjell   Sametinget 

Nina Oskal    Sametinget 

Anne Wiik     Nordland fylkeskommune 

Trond Andreassen   Nordland fylkeskommune 

 

Forfall: 

Ann-Hege Lervåg    Nordland fylkeskommune 

 

Fra sekretariatet: 
Monica Iveland Andreassen  landbruks- og reindriftsdirektør, Fylkesmannen i Nordland 

Magne Totland    seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland 

Øyvind Skogstad    seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Jostein Øvervatn   seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

 

Observatører: 
Berit Gjerstad Mattilsynet – Region Nord 

Vibeke Elvenes  Mattilsynet – Region Nord  

Vegar Pedersen Statens naturoppsyn Nordland 

 

Andre: 
Marianne Hoff Saltdal kommune 

Rolf Arne Tønseth Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland  
Olve Krange Norsk Institutt for Naturforskning 

Jenni Sandstrøm Gøteborgs universitet 

 

  

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2015/845 433.52 28.05.2015 
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Dagfinn Olsen ønsket velkommen og ledet møtet. 

 

Åpen post 

Ingen tilhørere ønsket å holde noe innlegg, men Marianne Hoff fra Saltdal kommune spurte 

om å få komme med kommentarer i forbindelse med behandling av noen enkeltsaker.  

 

Sak 8/2015 Godkjenning av saksliste 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 2/2015 slik den foreligger. 

 

 

Sak 9/2015 Godkjenning av referat fra møte 1/2015 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 1/2015 slik det foreligger. 

 

 

Sak 10/2015 Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 

Etter et samarbeidsmøte mellom nemndene i region 7 og 8 i mai 2012 ble det inngått en 

samarbeidsavtale om kvote for jakt på gaupe og lisensfelling på jerv. Avtalen gjelder fram til 

01.06.2015. Rovviltnemnda har derfor vurdert videreføring av avtalen. Rovviltnemnda i 

region 8 fattet i møte 21.01.2015 vedtak om å videreføre avtalen inntil en av partene sier den 

opp.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland viderefører gjeldende samarbeidsavtale med 

rovviltnemnda i region 8 inntil en av partene sier opp avtalen.  

 

Gjeldende samarbeidsavtale: 

Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om 

kvotejakt på gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv, 

gaupe, bjørn og ulv:  

1. Ved fastsetting av:  

 kvote for jakt på gaupe,  

 kvote for lisensfelling av jerv,  

 kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv  

 

i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes 

av kvotevedtak for Troms:  

Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik 

kommune som ligger nord for Rombaken. Fra Rombaksbotn går grensa langs 

Rombakselva opp Norddalen og følger bekken som kommer fra Brudeslørvatnet helt opp 

til Ofotbanen krysser denne, fra dette punkt går grensa langs Ofotbanen til svenskegrensa. 

 

2. Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av 

fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet.  
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3. Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for 

fastsetting av kvoter, legge vekt på:  

 bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området  

 fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland  

 føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland  

 tapssituasjonen for sau og rein i området  

 

4. Rovviltnemnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det 

fattes vedtak om slike kvoter.  

 

5. Kvotejakt og lisensfelling i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms. 

Søknader om skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn i dette området skal behandles av 

Fylkesmannen i Troms i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.  

 

6. I de tilfeller der Miljødirektoratet har myndigheten til å fastsette slike kvoter i en eller 

begge rovviltregionene, oppfordres det til at Miljødirektoratet fatter vedtak i samsvar med 

denne avtalen. Det legges til grunn at rovviltnemnda i region 8 kan fatte vedtak om kvoter 

i det aktuelle området i Nordland også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette slike 

kvoter i region 7 er tillagt Miljødirektoratet.  

 

7. Denne avtalen gjelder til en av partene sier den opp. 

 

 

 

 

Sak 11/2015 Anbefaling av kvote for lisensfelling av bjørn 2015 

 

Myndigheten til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av bjørn i Nordland høsten 2015 

ligger hos Miljødirektoratet, da bestandsmålet for bjørn ikke er oppnådd i regionen. Det 

framgår av rovviltforliket av 17. juni 2011 at rovviltnemndenes syn skal tillegges betydelig 

vekt, også når nemndene ikke har beslutningsmyndighet i saken.  

 

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. Rovviltnemnda 

støttet sekretariatets forslag om å anmode miljødirektoratet om at det åpnes for lisensfelling 

på bjørn i Nordland med en kvote på 2 dyr. Rovviltnemnda mente at de østlige delene av 

Saltdal kommune bør tas med i fellingsområdet med bakgrunn i at dette i gjeldende 

forvaltningsplan er prioriterte områder for sau og tamrein, med svært høye tapstall.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i Nordland vedtar å sende en anbefaling til Miljødirektoratet om at det åpnes 

for lisensfelling av bjørn i Nordland høsten 2015. Rovviltnemnda anbefaler at det åpnes for 

lisensfelling av to bjørner i følgende deler av Nordland: Hele Sørfylket og hele Midtfylket med 

unntak av i vedtatte yngleområder for bjørn.  
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Sak 12/2015 Kvote for lisensfelling av jerv 2015/2016 

Rovviltnemnda har i år myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling av jerv da bestandsmålet 

er oppnådd. Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. Dette 

ble enstemmig vedtatt. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om lisensfelling på jerv innenfor region 7 – Nordland 

i 2015/2016. Kvota settes til totalt 16 jerv, hvorav maksimalt 8 hunndyr. Nærmere kvote- og 

områdeavgrensning følger av dette vedtak. 

 

Lisensfellingen iverksettes for å avverge framtidige skader på husdyr og tamrein. 

 

En kvote på 16 jerv vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse. 

 

Fordeling av kvota: 

 

Område 1 – Lofoten/Vesterålen, ingen jakt da jerv ikke er påvist. 

 

Område 2 – nordlige deler av Nordfylket, inngår i kvote satt av Rovviltnemnda for region 8 

Omfatter fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av 

Narvik kommune som ligger nord for Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i 

Norddalen opp til Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).  

 

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

Mot nord går grensa langs Rombaken, fra Rombaksbotn langs Norddalen opp til Ofotbanen 

og langs Ofotbanen til svenskegrensa. Mot sør går fra riksgrensa ved Leirvatnet og rett linje 

til Blåmannen. Derfra ned Fonndalen og Norddalen til Øvrevatnet. Videre langs 

Sjønståvassdraget ut til Fauske. Derfra ut Skjerstadfjorden og Saltfjorden. 

 

Område 4 – Ytre Midtfylket, kvote på 2 jerv. 

Mot nord grenser området til Saltenfjorden, Saltstraumen og Skjerstadfjorden. Mot øst går 

grensa langs kommunegrensa mellom Bodø og Saltdal, og mellom Beiarn og Saltdal sør til 

Kruhkki (1230 moh). Derfra rett øst til Bjøllåga og langs denne sør til E6.  

 

Område 5 – Indre Midtfylket, kvote på 4 jerv. 

Mot nord grenser området Skjerstadfjorden og Indre Nordfylket. Mot vest grenser området til 

Ytre Midtfylket. Mot øst og sør langs riksgrensa til Sverige sør til kommunegrensa mellom 

Saltdal og Rana, langs denne til E6. Videre langs E6 til Ranfjorden.  

 

Område 6 – Ytre Sørfylket, kvote på 2 jerv. 

Hemnes, Vefsn og Grane kommuner vest for E6, samt hele Bindal, Sømna, Brønnøy, 

Vevelstad, Alstahaug og Leirfjord kommuner. 

 

Område 7 – Indre Sørfylket, kvote på 3 jerv. 

Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner øst for E6, samt hele Hattfjelldal kommune. 
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Frie dyr: 3 dyr. Disse fordeles ved starten av lisensfellinga, men kan fordeles seinere av 

Fylkesmannen i samråd med Rovviltnemnda avhengig av skadesituasjonen på rein og sau til 

jerv, felte jerv og bestandssituasjonen. På denne måten kan man dersom det er behov for det, 

legge til rette for et høyere uttak i de områdene der man har hatt de største tapene til jerv 

denne beitesesongen.  

 

Fylkesmannen kan i samråd med Rovviltnemnda omfordele restkvoten underveis i 

lisensfellinga avhengig av hvor jerv blir felt og behovet for å målstyre restkvoten til områder 

med store tap til jerv.  

 

 

 

Sak 13/2015 Betinget kvote for skadefelling av jerv og ulv  

 

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 Miljødirektoratet.  

 

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. Dette ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om to betingede fellingstillatelser på ulv og fire 

betingede fellingstillatelser for jerv for perioden 01.06.2015 - 15.02.2016. 
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Sak 14/2015 Revisjon av forvaltningsplan  

I møte 1/2015 besluttet nemnda å ta sikte på at sittende nemnd skal vedta en revidert plan før 

ny nemnd konstitueres, trolig på nyåret 2016. Sekretariatet har utarbeidet forslag til videre 

planprosess som nemnda diskuterte. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda ønsker at det videre arbeidet med revisjon av forvaltningsplan skal skje som 

følger:   

1. Juni:  

Fylkesmannen inviterer til et innledende arbeidsmøte hvor målet er å bli enige om hva 

som bør endres i dagens forvaltningsplan og gi anbefalinger om retning/prinsipper for 

det videre arbeidet. Arbeidsgruppa bør bestå av 2 representanter fra sauenæringa, 2 

representanter fra reindriftsnæringa, 2 representanter fra naturvernorganisasjoner og 

2 representanter fra jegerorganisasjoner, samt sekretariat fra Fylkesmannen. 

Medlemmene i arbeidsmøtet representerer sine organisasjoner, men skal ikke binde 

opp organisasjonene i framtidige innspill/høringsrunder. Dette vil gi en liten 

arbeidsgruppe hvor det kan legges stor vekt på konstruktive diskusjoner. Gjeldende 

nasjonal rovviltpolitikk må gi rammene for arbeidet, hvor man skal ha fokus på å 

balansere den todelte målsettinga. Ønsker om endring av rammevilkår og endring av 

politikk bør ikke tas med i arbeidsgruppas mandat, men henvises til møter hvor 

nemnda deltar, for eksempel høringsmøter på et senere tidspunkt. Målet er at 

arbeidsgruppa i størst mulig grad kan bli enig om hvilke prinsipper som bør legge til 

grunn for det videre planarbeidet.  

 

Fagetater som SNO og Mattilsynet trekkes inn i diskusjoner ved behov.  

 

2. Juli/august: 

Etter arbeidsmøtet utarbeider sekretariatet et forslag til hvilke endringer som bør 

følges opp i det videre arbeidet. Arbeidsgruppas vurderinger og synspunkter skal 

synliggjøres i dette forslaget.  

 

3. August: 

Nemnda får forslaget til vurdering og gir føringer for det videre planarbeidet.  

 

4. Høsten 2015: 

Ut fra nemndas føringer forbereder sekretariatet et planutkast som legges fram for 

den samme arbeidsgruppa i nytt møte. Alt etter nemndas føringer, vil arbeidet kunne 

konkretiseres til aktuelle tema i en revidert forvaltningsplan.  

 

5. Høsten 2015: 

Nemnda får sekretariatets forslag til forvaltningsplan til behandling, sammen med 

arbeidsgruppas merknader til dette. Når høringsutkast sendes på høring bør det 

arrangeres høringsmøter hvor særlig relevante organisasjoner og kommuner inviteres 

til å delta.  

 

6. Nyåret 2016: 

Etter høring kan man evt. legge opp til ytterligere ett møte i arbeidsgruppa, hvor 

mottatte høringsinnspill oppsummeres og drøftes, for å gi råd til nemndas endelige 

behandling av planforslaget. 
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Sak 15/2015 Saker til drøfting/ orientering 

a) Orientering om bestandsregistrering av jerv og gaupe  
Vegar Pedersen fra SNO orienterte. Se vedlagte presentasjon. 

 

b) Orientering om ekstraordinære uttak  

Vegar Pedersen fra SNO orienterte. Se vedlagte presentasjon. 

Saltdal kommune orienterte om at de hadde fått avslag på søknad om hiuttak av 

jerveyngling i Solvågtind-området. Nemnda drøftet dette og besluttet å sende en 

henvendelse til direktoratet hvor de anbefaler uttak av denne ynglinga.  

 

c) Brev til nemnda 

Følgende brev ble tatt til orientering fra Rovviltnemnda:  

 
Dato Til Kopi Fra Tema 

2015-03-12 KLD Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Videre oppfølging av tydelig 

soneforvaltning og høy beredskap 

2015-03-17 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Ekstraordinært uttak av jerv i Nordland  

2015-03-20 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Ekstraordinære uttak av jerv i Troms og 

nordre Nordland 

2015-03-20 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Planleggingsrammer FKT 2015 

2015-03-25 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Ekstraordinært uttak av bjørn i Nordland 

2015-04-13 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Ekstraordinært uttak av bjørn i Nordland 

2015-04-13 Voengelh 
Njaarke RBD 

Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Brev om bestandsregistrering av jerv 

2015-04-23 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Ekstraordinært uttak av jerv i Nordland - 

ny virketid 

2015-04-28 NFK  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Skriftlig spørsmål mellom to fylkesting - 
Rovviltforvaltninga 

2015-04-30 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 

 Ekstraordinært uttak av jerv i Troms - ny 

virketid 

2015-04-30 NJFF Nordland Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Invitasjon til informasjonsmøte om 
gaupeprosjektet i Salten 

2015-05-05 Beiarn Beitelag Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland 

Krav om uttak av jerv i Lurfjell 

2015-05-12 Saltdal 
kommune 

Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland 

Anmodning om uttak av jerv i 
Junkerdalsura 

 

Nils-Johan Kappfjell orienterte kort om bakgrunnen for brevet fra Voengelh-Njaarke 

reinbeitedistrikt om bestandsregistrering av jerv. SNO v/ Vegar Pedersen orienterte kort om 

deres arbeid i dette området og beklaget at samarbeidet med reindrifta ikke ble slik det var 

planlagt. Nemnda tok brevet fra Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt orientering.  

 

Sak 16/2015 Eventuelt    

Ingen saker 

 

 

 

 

Møtet varte fra kl 11:15 til kl 13:30. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  

 

Vedlegg:  

Presentasjon fra SNO 
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Adresseliste, per e-post: 

Mattilsynet – Region Nord 

Medlemmer i rovviltnemnda i region 7 – Nordland 

Miljødirektoratet 

Naturvernforbundet i Nordland 

Nordland Bonde- og småbrukarlag 

Nordland Bondelag 

Nordland reindriftssamers fylkeslag    

Nordland Sau og Geit 

Norges Jeger- og Fiskerforening – Nordland  

Statens naturoppsyn – Nordland 

 

  

  

    

  

  

    


