
 

 

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 4/2013 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:   29. november 2013 

Sted:  Telefonmøte 

Tid:   13:00 – 14:00 

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

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

 

Med på møtet: 
Fra nemnda:  

Betty Kappfjell     Sametinget 

Arild Inga      Sametinget 

Ann-Hege Lervåg    Nordland fylkeskommune  

Dagfinn Olsen       Nordland fylkeskommune 

 

Forfall: 

Anne Wiik      Nordland fylkeskommune 

 

Fra sekretariatet: 

Monica Iveland Andreassen   landbruksdirektør, Fylkesmannen i Nordland 

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  Mattilsynet – Regionkontoret for Nordland 

Vegar Pedersen  SNO – Nordland  

 

Andre: 

Lena Mikkelsen  Nordland Bondelag 

Vidar Bentsen  Prosjekt Utmark 

 

 

 

Møteleder Betty Kappfjell ønsket velkommen. 

 

 

Adresseliste 

 

    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 

 2013/693 433.52 29.11.2013 
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Sak 19/2013 Godkjenning av saksliste 
Rovviltnemnda ønsket å utsette sak 23/2013 og alle orienteringssakene med unntak av den som 

omhandler møte med statsrådene i MD og LMD 2. desember. Rovviltnemnda tar sikte på å avholde 

nytt møte i Bodø 12. desember.  

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 4/2013 med følgende endringer:  

Sak 23/2013, sak 24/2013 og sak 25/2013 utsettes og behandles i eget møte 12. desember, med unntak 

av orienteringssak om møte med statsrådene i MD og LMD 2. desember.  

 

 

Sak 20/2013 Godkjenning av referat fra møte 3/2013  

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 3/2013 slik det foreligger. 

 

 

Sak 21/2013 Samarbeidsavtale med Rovviltnemnda i region 6 
Rovviltnemnda støttet sekretariatets forslag. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda i Nordland vedtar følgene samarbeidsavtale: 

 

Samarbeidsavtale mellom rovviltregion 6 og 7 om kvotejakt på gaupe 

Rovviltnemndene i region 6 og 7 inngår med dette en samarbeidsavtale om kvotejakt på gaupe i deler 

av region 6. Denne avtalen innebærer at region 7 fastsetter kvote for fastlandsdelen av Leka kommune 

og den delen av Nærøy kommune som ligger nord for Foldafjorden/Innerfolda. I forvaltningsplanen 

for store rovdyr i region 6 Midt-Norge er dette området definert som et område uten mål om ynglende 

gaupe. Avtalen skal bidra til å sikre en helhetlig rovviltforvaltning i Voengel-Njarke Sijte. 

 

Rovviltnemnda i region 6 og Rovviltnemnda i region 7 inngår følgende avtale: 

1. Ved fastsetting av kvote for jakt på gaupe i grenseområdene mellom Nord-Trøndelag og 

Nordland, skal følgende område i Nord-Trøndelag omfattes av kvotevedtak for Nordland: 

 Fastlandsdelen av Leka kommune, samt Nærøy kommune nord for Folda/ Innerfolda 

avgrenset av kommunegrensen med Høylandet i øst.  

2. Kvotevedtak i dette området fastsettes av Rovviltnemnda i region 7 - Nordland, som en del av 

fellingsområdene på Nordlandssida av grenseområdet. Uttak belastes kvoten for region 7. 

3. Sekretariatet for Rovviltnemnda i region 7 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for 

fastsetting av kvoter, legge vekt på: 

 bestandssituasjonen for gaupe i området,  

 fastsatt bestandsmål for gaupe i Nord-Trøndelag,  

 føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nord-Trøndelag 

 tapssituasjonen for sau og rein i området 

4. Rovviltnemnda i region 6 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det fattes 

vedtak om slike kvoter.  

5. Kvotejakt på gaupe i dette området administreres av 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 7 kan fatte vedtak om kvoter i det 

aktuelle området i Nord-Trøndelag også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette slike kvoter 

i region 6 er tillagt Miljødirektoratet.  

7. Denne avtalen gjelder for perioden 21.11.2013 – 01.06.2016. Ved avtalens utløp skal det 

vurderes evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppheves umiddelbart 

dersom en av nemndene ønsker dette. 
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Sak 22/2013 Anbefaling om kvotejakt på gaupe i Nordland 2014 

 

Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak.  

 

Arild Inga fremmet forslag om å øke størrelsen på primærkvota til 15 gauper hvorav inntil 6 hunndyr, 

hvor disse ble tillagt nordfylke (+1 gaupe), midtfylke (+2 gauper) og sørfylke (+1 gaupe).  

 

Forslaget ble begrunnet med at bestandsregistreringene viser at gaupebestanden har økt, samt at 

gauperegistreringa ikke er fullgod og at reell bestand i enkelte områder trolig er større enn hva som 

blir registrert. Videre ble det vektlagt at både reindriftsnæringa og sauenæringa i store deler av fylket 

opplever et betydelig rovdyrtrykk, og at størrelse på gaupekvota bør ta hensyn til dette. Det ble også 

pekt på at dyrevernhensyn bør vektlegges i forhold til tap av beitedyr til rovvilt.  

 

Arild Ingas forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

Rovviltnemnda anbefaler en primærkvote på 15 gauper og en reservekvote på 5 gauper, fordelt som 

følger: 

 Område 1 – Lofoten/Vesterålen – kvotefri jakt 

 Område 2 – Fastlandet nord for Rombaken - inngår i kvote satt av Rovviltnemnda i region 8 

 Område 3 – nordfylket sør for Rombaken – 3 gauper 

 Område 4 og 5 – ytre og indre midtfylke – 7 gauper  

 Område 6 og 7 – ytre og indre sørfylke, inkludert deler av Nord-Trøndelag jf. samarbeidsavtale 

med Rovviltnemnda i region 6 – 5 gauper 

 Hunndyrkvote: 6 hunngauper over ett år  

 Reservekvote på 5 gauper, hvorav inntil 2 hunngauper over ett år, som Fylkesmannen i samråd 

med nemndsleder kan tildele til mindre fellingsområder. Reservedyr skal primært tildeles til 

områder innenfor «Kyststrøkene» i vedtatt forvaltningsplan.  

 

 

23/2013 Forebyggende og konfliktdempende tiltak 2013 – status og fordeling av 

ubrukte midler 
 Saken ble utsatt. 

 

24/2013 Saker til drøfting/ orientering 
 

a) Møte med statsrådene i MD og LMD 

I brev av 19.11.2013 er alle nemndsledere invitert til møte med statsrådene i MD og LMD. Det er 

planlagt at Arild Inga deltar på vegne av fungerende leder Betty Kappfjell.  

 

Rovviltnemnda drøftet saken og ga Arild Inga fullmakt til å representere nemnda på møtet med 

statsrådene i MD og LMD 2. desember. 

 

Rovviltnemnda ønsker at følgende tema tas opp på møtet: 

- Fordeling av myndighet mellom Miljødirektoratet og rovviltnemndene 

- Revisjon av rovviltforskrifta 

- Skadefellingsforsøk – hvem har ansvaret for at disse blir effektuert? 

- Økt fokus på forebyggende skadefelling 

- Rovviltbestander i Norge og sammenhengen/påvirkningen med Sverige 

- Behovet for større fokus på bestandsregistreringa slik at denne blir mest mulig korrekt og får 

større aksept  
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25/2013 Eventuelt 

Ingen eventueltsaker. 
 

 

 

 

Møtet varte fra kl 13:00 til kl 14:00. 

 

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) 

 

  

  

   


