
 

 

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 3/2015 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   2. oktober 2015 

Sted:  Fylkesmannen i Nordland, Bodø 

Tid:   11:30 – 13:45 

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: 

Roar Høgsæt (fra kl 12:15)  fylkesmiljøvernsjef, Fylkesmannen i Nordland  

Monica Iveland Andreassen  landbruks- og reindriftsdirektør, Fylkesmannen i N.  

Magne Totland   seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland 

Øyvind Skogstad    seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

 

Observatører: 

Berit Gjerstad    Mattilsynet – Region Nord 

Vegar Pedersen (til kl 12:40)  Statens naturoppsyn Nordland 

 

Andre: 

Marianne Hoff     Saltdal kommune 

Rolf Arne Tønseth   Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland  

Wanja Rakvaag   Nordland Bondelag 

Terje Nystabakk   Nordland Bonde- og Småbrukarlag 

Ann Guro Hansen   Nordland Sau og Geit  

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2015/845 433.52 02.10.2015 
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Dagfinn Olsen ønsket velkommen og ledet møtet. 

 

Åpen post 

Innlegg fra Wanja Rakvaag i Nordland Bondelag om viktigheten og betydningen av 

utmarksbeite, om økende rovdyrtap og om behov for bedre soneforvaltning og at den todelte 

målsettinga må respekteres. 

 

Innlegg fra Ann Guro Hansen i Nordland Sau & Geit om at registrert jervebestand i år er over 

bestandsmålet og to ynglinger ligger innafor prioritert beiteområde på østsida i Saltdal. 

Forventninger til politikerne om fokus på beitedyr i prioriterte beiteområder. Spørsmål om 

arbeidsgruppas mandat i arbeidet med revisjon av forvaltningsplanen.   

 

 

Sak 17/2015 Godkjenning av saksliste 

 

Under sak 22 Eventuelt, ønsket Dagfinn Olsen at nemnda drøfter mulig initiativ til møte med 

statsrådene i KLD og LMD. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 3/2015. Under sak 

22/2015 drøftes mulig initiativ til møte med statsrådene i KLD og LMD. 

 

 

Sak 18/2015 Godkjenning av referat fra møte 2/2015 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 2/2015 slik det foreligger. 

 

 

Sak 19/2015 Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 7  

Øyvind Skogstad orienterte om planarbeidet så langt. Nemnda drøftet saksframlegget og 

forslag til vedtak. 

 

Følgende endringer i vedtaket ble foreslått: 

- Omtal også naturgitte forhold i siste kulepunkt 

- Ta med ønske om at det i planforslaget gjøres vurderinger om konsekvensene for 

utmarksbeite dersom beiteområder defineres som prioriterte områder for rovdyr. 

- Presisering om medvirkning fra arbeidsgruppa og Mattilsynet 
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Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland ber sekretariatet om å utarbeide forslag til ny sonering 

mellom beitedyr og rovdyr i Nordland. Nemnda ber om at følgende kriterier legges til grunn 

for arbeidet:  

 Bestandsmål for de ulike artene i Nordland. 

 Kunnskap om rovdyrenes biologi og arealbruk. Forekomst og utbredelse av de ulike 

rovviltartene i regionen de siste årene (primært bruk av data fra perioden 2009-2015), 

samt utbredelse av rovviltbestandene i naboregioner og Sverige. 

 Tetthet og omfang av sau og tamrein på utmarksbeite, og kvalitet på beiteområdene. 

 Bestandsmål og arealdifferensiering i naboregioner. 

 Hvilke tiltak som er realistiske å gjennomføre i ulike områder i forhold til økonomiske 

og juridiske virkemidler og naturgitte forhold. 

 

Nemnda ber om at det i planforslaget gjøres vurderinger om konsekvensene for utmarksbeite 

dersom beiteområder defineres som prioriterte områder for rovdyr.  

 

Videre ber nemnda om at sekretariatet utarbeider forslag til oppdatering av faktagrunnlaget 

og øvrige deler av gjeldende forvaltningsplan.  

 

Forslag til revidert forvaltningsplan skal legges fram for den etablerte arbeidsgruppa og 

drøftes der før saken oversendes til behandling i nemnda. Andre statlige etater som 

Mattilsynet skal også involveres i planarbeidet.  

 

 

 

Sak 20/2015 FKT-midler – tilleggsfinansiering av jerveprosjektet 

 

Øyvind Skogstad orienterte om utprøving av nye virkemidler ved lisensfelling på jerv.  

 

NJFF etterlyste engasjement fra nemnda for å bidra til at det gis tillatelser til transport av 

jegere inn til jaktbuer. Saltdal kommune etterlyste arbeidet med forskrift for regulering av 

åtebruk. Nemnda konkluderte med at de sender et innspill om disse to forholdene til 

Miljødirektoratet og KLD.   

 

Nordland Sau og Geit foreslo at f.eks Prosjekt Utmark kan settes inn for å ta ut resterende 

jervekvote. Fylkesmannen og SNO orienterte om at myndigheten til uttak av restkvote er lagt 

til Miljødirektoratet. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner bruk av inntil kr 150 000,- av restmidler for 

2015 til Prosjekt Utmark sitt jerveprosjekt sesongen 2015/2016. Tilleggsfinansieringen skal 

gå til iverksettelse av prøveordning med nye virkemidler for lisensfelling av jerv. 
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Sak 21/2015 Saker til drøfting/ orientering 

a) Orientering om beitesesongen 2015 for sau  
Øyvind Skogstad orienterte. Se vedlagte presentasjon. 

 

b) Lisensfelling av jerv og bjørn 

Øyvind Skogstad orienterte. Se vedlagte presentasjon. 

 

c) Brev til nemnda 

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

2015-05-12 Saltdal kommune Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland 

Anmodning om uttak av jerv i Junkerdalsura 

2015-05-14 Mdir Saltdal kommune Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 
Avslag på søknad om ekstraordinært uttak av 

jerv i Saltdal kommune 

2015-05-19 Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Ekstraordinært uttak av jerv - ny virketid 

2015-05-20 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 
 Ekstraordinært uttak av jerv i Ildgruben RBD 

2015-05-21 Saltdal kommune Mdir Rovviltnemnda i 
Nordland 

Klage på avslag - uttak av jerv i Saltdal 
kommune 

2015-05-21 Saltdal kommune Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland 
Anmodning om uttak av jerv i Vassbotnfjell 

2015-05-27 MT LMD  Vurdering av beiteområdene øst i Saltdal 

2015-06-11 KLD Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Om arbeidet med rullering av 
forvaltningsplanen i region 7 

2015-06-15 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 
 Tilbakemelding på henvendelser om uttak av 

jerv 

2015-06-24 KLD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Presisereinger av instruks om tidsfrister i saker 
knyttet til rovvilt 

2015-07-01 KLD Mdir og FM 

Nordland 
Rovviltnemnda i 

Nordland 
Behov for ytterligere tiltak for å redusere tap 

og forbedre dyrevelferd i Saltdal 

2015-07-10 KLD  Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

Avgjørelse  av klage på vedtak om 
lisensfelling av ulv i region 4 og 5 

2015-07-15 KLD  FM Nordland m.fl. Utprøving av nye virkemidler for lisensfelling 

av jerv 

2015-07-24 LMD Rovviltnemnda i 
Nordland 

 Svar på brev om praktisering av rovviltforliket 
i Nordland  

2015-07-30 Norsk Sau og Geit FM Nordland m.fl.  Uttalelse om beitesesongen 2015 

2015-08-04 Mdir FM Nordland m.fl.  Skadefellingskvote bjørn - tilleggskvote  

2015-08-13 KLD Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 
 Avgjørelse av klage på avslag på 

ekstraordinært uttak av jerv i Saltdal 

2015-08-19 Mdir Rovviltnemnda i 

Nordland m.fl. 
 Vedtak om lisensfelling på bjørn 2015 

 

 

Sak 22/2015 Eventuelt    

 

Forslag fra Dagfinn Olsen om at nemnda tar initiativ til et møte i Saltdal hvor statsrådene i 

KLD og LMD inviteres til Nordland. Et slikt møte bør skje i samarbeid med kommunen, men 

nemnda må være ansvarlig. Første skritt blir å rette en henvendelse til departementene med 

ønske om at de finner en dato hvor de kan komme til Nordland. Nemnda drøftet dette og 

støttet forslaget. Sekretariatet ble bedt om å lage utkast til brev til departementene. 

 

 

 

 

Møtet varte fra kl 11:30 til kl 13:45. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  



Side 5 av 5 

 

Vedlegg:  

Presentasjon fra Fylkesmannen i Nordland til sak 21. 

 

 

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 

 

  

  

    

  

  

   


