
 

 

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 3/2013 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   13. august 2013 

Sted:  Telefonmøte 

Tid:   09:00 – 10:30 

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: 

Roar Høgsæt     fylkesmiljøvernsjef, Fylkesmannen i Nordland 

Monica Iveland Andreassen   landbruksdirektør, Fylkesmannen i Nordland 

Øyvind Skogstad     rådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

Jostein Øvervatn    seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

 

Observatører: 

Asle Håvard Miklegard  Mattilsynet – Regionkontoret for Nordland 

 

Andre: 

Geir Jostein Sandmo  Nordland Bondelag 

Lena Mikkelsen  Nordland Bondelag 

Ann-Guro Hansen  Nordland Sau og Geit 

 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2013/693 433.52 22.08.2013 
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Møteleder Tomas Norvoll ønsket velkommen. 

 

Sak 13/2013 Godkjenning av saksliste 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 3/2013 slik den foreligger.  

 

 

Sak 14/2013 Godkjenning av referat fra møte 2/2013  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 2/2013 slik det foreligger. 

 

 

Sak 15/2013 Kvote for lisensfelling av jerv i Nordland 2013/2014 

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. Rovviltnemnda mente 

høye tapstall de siste årene burde tillegges større vekt i vurderingen om kvotestørrelse. De la også vekt 

på kunnskap om at jerven i Nordland tilhører en meget robust bestand felles med Sverige og Nord-

Trøndelag, og at DNA-analyser viser at vi har et betydelig antall jerv i Nordland selv om det i år er 

registrert en nedgang i antall ynglende tisper. Med bakgrunn i dette mente Rovviltnemnda at det var 

riktig å øke kvoten for lisensfelling noe i forhold til sekretariatets forslag, til samme nivå som forrige 

år.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

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

2013/2014. Kvoten settes til totalt 23 jerv, hvorav maksimalt 11 hunndyr. Nærmere kvote- og 

områdeavgrensning følger av dette vedtak. 

 

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

vekt på høye tapstall de siste årene og kunnskap om at jerven i Nordland tilhører en meget robust 

bestand felles med Sverige og Nord-Trøndelag. Rovviltnemnda legger vekt på at DNA-analyser viser 

at vi har et betydelig antall jerv i Nordland selv om det i år er registrert en nedgang i antall ynglende 

tisper. En kvote på 23 jerv vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse. 

 

Kvota fordeles på følgende fellingsområder: 

 

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

 

Område 2 – nordlige deler av Nordfylket, inngår i kvote satt av Rovviltnemnda i 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 langs Rombakselva opp 

Norddalen og følger bekken som kommer fra Brudeslørvatnet til Ofotbanen krysser denne, fra dette 

punkt går grensa langs Ofotbanen til svenskegrensa.  

 

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

Mot nord går grensa langs Rombaken. Fra Rombaksbotn går grensa langs Rombakselva opp 

Norddalen og følger bekken som kommer fra Brudeslørvatnet til Ofotbanen krysser denne, fra dette 

punkt går grensa 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. 
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Område 4 – Ytre Midtfylket, kvote på 3 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 3 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 3 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. 

 

Hunndyrkvoten er på inntil 11 jervetisper. 

 

Frie dyr: 8 dyr 

Åtte dyr (”frie dyr”) fordeles ikke ved starten av lisensfellinga. Disse 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. 

Videre kan Fylkesmannen 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 16/2013 Anbefaling om lisensfelling på brunbjørn i Nordland 2013 

 

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. Rovviltnemnda mente 

forvaltningsplanens føringer sammen med Stortingsforliket, samt tapstall i 2012, tilsa at det foreslåtte 

fellingsområde burde utvides noe i forhold til sekretariatets forslag.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

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

lisensfelling av bjørn i Nordland høsten 2013. Rovviltnemnda anbefaler at det åpnes for lisensfelling 

av 2 bjørn i følgende deler av Nordland:  

 Hele sørfylket med unntak av i vedtatte yngleområder. 

 Hele midtfylket sør for Saltfjorden/Skjerstadfjorden og vest for E6,  

 Deler av midtfylket øst for E6, fra Skjønstådalen i nord til Storjord i sør, jf. vedlagt kart.  
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Figur 1: Kart over foreslått 

fellingsområde for bjørn (svart 

skravur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Utsnitt over foreslått 

fellingsområde for bjørn i midtfylket 

øst for E6 (svart skravur). 

 



Side 5 av 5 

 

Sak 17/2013 Saker til drøfting/ orientering 

 

a) Brev til nemnda 

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

2013-05-22 FM Troms  Rovviltnemnda i 
Nordland 

Protokoll fra møte i Rovviltnemnda region 8 

2013-06-04 DN MD FM Nordland m.fl. Oversendelse av klage på vedtak om ekstraordinært 
uttak av bjørn i Saltdal 

2013-06-06 DN Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Avslag på søknader om ekstraordinære uttak av jerv 

2013-06-14 MD Rovviltnemnda i 
Nordland m.fl. 

 Høring på forslag til endring av ulvesona 

2013-08-02 Norsk Sau og 
Geit 

Adresseliste FM Nordland m.fl. Uttalelse fra NSG vedr. rovvilt 

 

 

Sak 18/2013 Eventuelt 

a) Påskyting av bjørn i Hattfjelldal 

Øyvind Skogstad orienterte kort om at det i forbindelse med skadefellingsforsøk var løsnet skudd mot 

bjørn i Hattfjelldal, og at det var iverksatt ettersøk ledet av personell fra Statens naturoppsyn. 

Foreløpige tilbakemeldinger fra ettersøket tilsa at det ikke var grunnlag for å si at bjørnen var alvorlig 

såret. 

 

 

 

Møtet varte fra kl 09:00 til kl 10:30. 

 

Referent: Øyvind Skogstad  

 

 

 

 

 

 

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) 

 

  

  


