
Orienteringer fra sekretariatet (sak 21/2018)



Kvote på 16 jerv, hvorav inntil 8 tisper.

Første åtte dyr felles for alle 
jaktområder fra Rombaken og sørover.

Tre jerv felt så langt; Tysfjord, Sørfold og 
Hattfjelldal.

Utprøving av lys på åte og elektronisk 
overvåking av jervbåser blir trolig 
forlenget, avventer endelig behandling i 
KLD.



Siden 1. juni:

• 8 skadefellingsforsøk på bjørn (Grane og Hattfjelldal) – ingen felt

• 2 skadefellingsforsøk på jerv (Saltdal) – ingen felt

• 1 avslag om skadefelling på kongeørn (Hattfjelldal)

• 8 tilsagn til ekstraordinært tilsyn

• 4 tilsagn til akutt tidlig sanking 

(+ 8 tilsagn om planlagt tidlig sanking)

• Løpende dialog med flere områder.



Tallene for 2018 er per 10. oktober.



Påviste tap til kongeørn i flere områder.

En henvendelse til FM i mai – om 
kongeørn i Raftsundet. 



I hovedsak tap til gaupe. 

Håfjellhalvøya i Ballangen peker seg ut. 
Mye kontakt med de mest aktive 
brukerne gjennom beitesesongen. Bruk 
av akuttmidler, innleide 
kadaverhundekvipasjer, tidlig sanking. 
Beitenæringa er bekymret for 
utviklinga. Tidligere høye tap til jerv, nå 
mer gaupetap.



Noe påviste tap til jerv og gaupe. 

Et par henvendelser med bekymring for 
tap til gaupe. 



Saltdal: 

• Gaupe og jerv spredt gjennom 
beitesesongen på vestsida. 

• Henvendelser om gaupe i juni 
– vurderte skadefelling, men 
ga ikke tillatelse. 

• Forsøk på skadefelling av jerv i 
juli. 



Gaupe i Rana (vest for E6)

Gaupe i Hemnes

Kongeørn i øyene



Ingen påviste tap i Hundåla-området.

Betydelige tap til bjørn i Svenningdal-
vest. Jevnlig dialog med kommunen. 
Flere fellingsforsøk.

Noe tap til bjørn i Hattfjelldal – forsøk 
på skadefelling i august/september. 



Påviste tap erstattes fullt ut (§7). Det utgjør 8-10 % av all rein som erstattes. 

Resten er en sannsynlighetsvurdering ved skjønn (§8).

Skjønnsvurdering baseres i hovedsak på: 

• Tallgrunnlaget i søknad/melding om reindrift, blant annet produksjon, flokksammensetning og tapssammensetning.

• Dokumenterte tap til rovvilt i siidaandelen og reinbeitedistriktet.

• Kunnskap om rovviltforekomster i distriktet, både dokumenterte ynglinger og sporobservasjoner av enkeltdyr, samt DNA-
analyser av hår og ekskrementer.

• Ny kunnskap om hvor mye rein de ulike rovdyrartene kan forventes å ta.

• Drifts- og beiteforhold i distriktet. 

• Hvilke tapsreduserende tiltak som er iverksatt.

• Tapsforhold tidligere år, både tapstall og dokumenterte tap.

• Eventuelle opplysninger som er gitt i søknaden/merknader i melding om reindrift.



40 siidaandeler har søkt om 
rovvilterstatning. 37 av disse er ferdig 
behandlet. 

Erstattet tap for 2017/2018 er foreløpige – tre søknader er ikke behandlet enda.






