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Saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 30.11.2022 
 
Sted: Fylkesbygget Tromsø, møterom Senja sør 

Tid: Onsdag 30.11. kl. 10–15 (Før møtet er det styringsgruppemøte Næring og rovvilt kl. 8–10.) 

 

 

Sakliste 
67/22 Godkjenning av innkalling og sakliste       s. 1 

68/22 Orienteringer          s. 1 

69/22 Saker til informasjon         s. 1 

70/22 Statens naturoppsyn – status rovviltsituasjonen og planer for 2023    s. 1 

71/22 Rullering forvaltningsplan – arbeidsgruppene oppsummerer sine innspill v/gruppeleder  s. 1 

72/22 Rullering forvaltningsplan – prosjektleder gir en kort orientering om referansegruppa  s. 2 

73/22 Rullering forvaltningsplan – drøft planens form og innhold, foreløpig disposisjon  s. 2 

74/22 Rullering forvaltningsplan – prosjektleder orienterer om videre fremdriftsplan   s. 2 

75/22 Forebyggende og konfliktdempende tiltak – signaler om prioriteringer søkeromgangen 2023 s. 3 

76/22 Status restmidler forebyggende og konfliktdempende tiltak 2022 – prioriteringer  s. 4 

77/22 Neste møte          s. 4 

 

 

67/22 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

 

68/22 Orienteringer 
Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte  

Orientering fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Orienteringer fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet 

 

 

69/22 Saker til informasjon 
Avgjørelse av klage på vedtak om fellingstillatelse på gaupe i Nordreisa kommune 2022 

Avslag på søknad om skadefelling av familiegruppe av gaupe i rovviltregion 8 

Hårfelleprosjektet – henvendelse fra Tana Bondelag. 

Kongeørn i Vest-Finnmark -Søknad om midler 2022 

NINA Rapport 2107 –Kongeørn i Vest-Finnmark 2001-2021 

Søknad om støtte til prosjekt om kongeørn i Vest-Finnmark 
 

 

70/22 Statens naturoppsyn – status rovviltsituasjonen og planer for 2023 

 

 

71/22 Rullering forvaltningsplan – arbeidsgruppene oppsummerer sine innspill 

v/gruppeleder  
 

 

– Innstilling til vedtak – 

Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møtet den 30.11.2022 
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72/22 Rullering forvaltningsplan – prosjektleder gir en kort orientering om 

referansegruppa 

 

 

73/22 Rullering forvaltningsplan – drøft planens form og innhold, foreløpig 

disposisjon 

 

 

Foreløpig disposisjon 
 
Del 1: Plandel  

1. Innledning  
a. Bakgrunn for planen (om regional rovviltforvaltning og ansvar for 
forvaltningsplan)  
b. Rammer for rovviltforvaltning i regionen (Lover og forskrifter, stortingsmld. 
med bestandsmål (i forskrifta). Ramse opp i kulepunkt med lenke til egne 
forklaringer)  

2. Kunnskapsgrunnlag  
a. Vitenskapelige rapporter (ramse opp sentrale vitenskapelig arbeid)  
b. TK (løfte næringas tradisjonelle kunnskap om temaet og hvordan den er 
implementert i planen)  

3. Forvaltningsmål  
4. Strategier  

a. Overordna strategier  
b. Arealsonering og forvaltningsområder  

i.Beiteprioriterte områder (presentasjon m/kart)  
ii.A-område gaupe (presentasjon m/kart)  

iii.A-område jerv (presentasjon m/kart   
iv.A-område brunbjørn (presentasjon m/kart)  

5. Virkemidler  
a. FKT   

i.Næring og rovvilt  
ii.Samordning av økonomiske virkemidler  
▪ For eksempel RMP  
▪ For eksempel Tilskudd til tiltak i beiteområder  

  
Del 2: Status rovvilt og beitedyr i region 8  

1. Bestandsutvikling rovvilt  
2. Bufenæringa  
3. Reindriftsnæringa  

  
Del 3: Politiske endringer og kunnskapsbehov  
Bestilling videre oppover i systemet fra rovviltnemnda og behov for kunnskap  
 

 

74/22 Rullering forvaltningsplan – prosjektleder orienterer om videre 

fremdriftsplan 
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75/22 Forebyggende og konfliktdempende tiltak – signaler om prioriteringer 

søknadsåret 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Innstilling til vedtak – 

Søknadsfristen for å søke om forebyggende og konfliktdempende tiltak i region 8 blir utsatt fra 

15.januar til 1. februar 2023.  

 

Rovviltnemnda har vurdert at søker som regel vet hvilke tiltak som virker i sitt område. Vi ber 

derfor de som  søker på flere tapsforebyggende tiltak, om å sette opp en prioriteringsliste.  

 

Rovviltnemnda oppfordrer til at beitenæringen samarbeider om tiltak og sender inn felles 

søknader. Vi oppfordrer og næringene til å samarbeide med forskningsmiljøene  for å få mer 

kunnskap om tapsårsaker og forebyggende tiltak som virker.  

 

Innen sauedrift prioriterer rovviltnemnda søknader om tiltak som fysisk skiller beitedyr og rovvilt. 

Videre ønsker rovviltnemnda å støtte bruk av elektronisk overvåking av beitedyrene. De neste 

årene forventer rovviltnemnda økt problematikk med bjørn i sauebeiteområder. Rovviltnemnda 

oppfordrer beitelag til å lage en beredskapsplan i tilfelle det oppstår akutte tap til bjørn. Nemnda 

ønsker å støtte de som søker om midler for en slik plan.   

 

I reindrifta er det vanskelig å måle effekt av tiltakene, de er tett vevd inn i den ordinære drifta. 

Elektronisk overvåking er et tiltak som vi anser i liten grad påvirker reinenes adferd. Vi ser 

imidlertid at elektronisk overvåking forbedrer ordinær drift og tapsforebyggende arbeid.  

Rovviltnemnda vil derfor prioritere søknader om elektronisk overvåking.  

 

Rovviltnemnda ser et stort behov for sikrere bestandsregistrering av gaupe. Rovviltnemnda 

imøteser søknader om prosjekter som kan bedre påliteligheten i bestandsregistrering av gaupe. 

Videre er det et stort behov for mer kunnskap om kongeørn som skadevolder på sau og rein, og 

også om hvilken effekt havørn har på tap av sau og rein.  
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76/22 Status restmidler forebyggende og konfliktdempende tiltak 2022 – 

prioriteringer 

 

 

Siste gjennomgang av utbetalinger på FKT viser at det vil bli vesentlige restmidler i år.  

 

 

77/22 Neste møte 

– Innstilling til vedtak – 

Rovviltnemnda ber Statsforvalteren kontakte vertskommuner for kommunale og interkommunale 

skadefellingslag, for å se om de har behov for å kjøpe inn mer materiell. Flere vertskommuner har 

søkt om dette, men ble ikke prioritert ved ordinær behandling. Rovviltnemnda ber 

Statsforvalteren bruke restmidler til å støtte innkjøp av utstyr som kan effektivisere 

skadefellingslagene i deres arbeid.  

 

Det flerårige prosjektet kongeørn i Vest-Finnmark er delvis finansiert gjennom støtte fra 

Miljødirektoratet. NINA søkte i 2022 også om FKT-midler til dette tiltaket, men ble ikke prioritert 

av rovviltnemnda. Det ble søkt om 650 000 i støtte fra Miljødirektoratet, søknaden på regionale 

FKT-midler var på 350 000 kroner. Miljødirektoratet har gitt støtte til tiltaket. Søknaden støttes  

regionalt dersom det er restmidler etter at vertskommunene for skadefellingslagene har fått 

støtte til skadefellingsmateriell. 


