Saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 27.9.2022
Sted: Digitalt per Teams
Tid: Tirsdag 27.9. k. 9.–11.
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60/22 Godkjenning av innkalling og sakliste
– Innstilling til vedtak –
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møtet den 27.9.2022

61/22 Orienteringer
Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte
Orientering fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Orienteringer fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet

62/22 Saker til informasjon
Avgjørelse av klage på avslag om skadefelling av bjørnebinne med unger i Sør-Varanger kommune
Avgjørelse av klage på vedtak om betingede skadefellingstillatelser på ulv i region 8 i 2022–2023
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 8 i 2022–2023

63/22 Hårfelleprosjektet – samarbeid med Finland v/ Tiia Henrika Kalske

64/22 Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 – orienteringer
Under følger en statusoversikt for de seks arbeidsgruppene, denne er ikke helt oppdatert for alle
arbeidsgruppene. Det vil den bli etter møtet.

Gruppe 1) Tradisjonell kunnskap
Arbeidsgruppa per 25.9.2022
Karen Anette Anti
Inga Margrete Lillevoll
Mikkel Nils Sara
Svein Morten Eilertsen
Anne Margrethe Gaup
Per Gustav Iđivuoma
Berit Kristine Utsi
Per Mathis Oskal
Frank Valø
Jon Evald Hætta
Camilla Risvoll
Johan Aslak Eira

Rovviltnemnda
Ordstyrer
Næring og rovvilt i Finnmark Sekretær
Samisk høgskole
NIBIO
Polmak flyttsamelag
Läiniovuoma sameby
Kautokeino flyttsamelag
Troms reindriftssamers fylkeslag
Troms bonde- og småbrukarlag
sauebonde i Kautokeino
Nordlandsforskning
reinbeitedistrikt 16

Mandat
1. Metode for implementering av tradisjonell og erfaringsbasert kunnskap
Foreslå hvordan tradisjonell og erfaringsbasert kunnskap skal kartlegges, systematiseres og
implementeres i forvaltningsplanen.
Konkretisert i oppstartsmøte 1.9.2022 Alta:
Mandat:
1.
Gi status for implementering av tradisjonell og erfaringsbasert
kunnskap (TEK) i den gjeldende forvaltningsplanen.
a.
Hva er TEK og hvorfor trenger vi å implementere den?
b.
Er TEK implementert i den gjeldende forvaltningsplanen? Hva
er der og hva mangler?
2.
Gi innspill til de andre arbeidsgruppene, rovviltnemnda og
sekretariatet om implementering av TEK i deres arbeid med
forvaltningsplanen.
3.

Hvor går veien videre?
a.
Hva er positivt – finner vi noen gode eksempler fra dagens
rovviltforvaltning som kan bygges videre på?
b.
Hva må til for at tradisjonell kunnskap kan implementeres
tilstrekkelig i rovviltforvaltninga?
1.
Hvilken metode kan brukes for implementering av
tradisjonell kunnskap i forvaltninga?
2.
Hvordan kan man styrke samarbeid og
kunnskapsutveksling mellom naturvitenskapelige og
tradisjonelle/erfaringsbaserte kunnskapsmiljø?
3.
Hvordan øke fokus på etiske aspekter ved anvendelse
av tradisjonell kunnskap?

c.
Hvilke forskningsbehov og behov for politiske endringer ser
arbeidsgruppa?

Møteplan
1.9.2022
19.9.2022
21.10.2022
22.–23.10.2022

Webinar og oppstartsmøte Alta
Gjennomført
Arbeidsmøte
Gjennomført
Arbeidsmøte digitalt
Fysisk møte i Alta eller Tromsø (forutsatt tildeling fra Sametinget)

Status
Protokoll fra digitalt arbeidsmøte per zoom 19.9.2022 er godkjent

Gruppe 2) Beiteprioriterte områder
Arbeidsgruppa per 25.9.2022
Fred Johnsen
Berit E. Gjerstad
Svein Eilertsen
Per Anders Bongo
Egil Kalliainen
Mahtte Aslat Eira
Cecilie Dahl Karlsen
Mats Ørjan Paulsen

Rovviltnemnda
Ordstyrer
Mattilsynet
Sekretær
NIBIO
Kautokeino flyttsamelag
Polmak flyttsamelag
Karasjok flyttsamelag
Troms bonde- og småbrukarlag
Finnmark sau og geit

Mandat
Arbeidsgruppa skal gi innspill til rovviltnemnda i region 8 om ny forvaltningsplan for rovvilt.
Gruppas mandat er å: Finne optimal størrelse på beiteprioriterte områder. Dette gitt effektivt uttak i
B-området og ved akutte tapssituasjoner i A-området, når rovviltarten er på bestandsmålet.
Tradisjonell kunnskap skal i likhet med vitenskapelig kunnskap legges til grunn for innspillet.
1. Evaluer dagens beiteprioriterte områder (B-område), art for art
a, Er de store nok eller kan de bli mindre?
b, Hvor er det størst tap til rovvilt?
c, Hvor er det størst utfordringer mellom beitenæring og rovvilt?
d, Annet
2. Evaluer kunnskapsgrunnlaget for å fastsette B-områder
a, Har vi nok kunnskap?
b, Hvilken kunnskap er det eventuelt som mangler?
c; Hvor kan vi eventuelt finne denne kunnskapen?
3. Gi innspill om hvor det bør være b-områder for:
a, bjørn
b, jerv
c, gaupe

Møteplan
23.9.2022

Gjennomført

Status

Gruppe 3) Rovviltprioriterte områder
Arbeidsgruppa per 25.9.2022
Trine Noodt
Magne Ballovarra,
Svein Reimer Andersen
Atle Aronsen
Paul Eric Aspholm
Ørjan Holm

Rovviltnemnda
Reineier i Čorgas, distrikt 9
Finnmark bondelag
Troms bondelag
NIBIO Svanhovd
Norges Miljøvernforbund

Ordstyrer

Mandat
Arbeidsgruppa skal gi innspill til rovviltnemnda i region 8 om ny forvaltningsplan for rovvilt. Gruppas
mandat er: Beskriv rovviltartenes kvalitative og kvantitative behov for rovviltprioriterte områder, gitt
at bestandsmål skal nåes, samt effektivt uttak i B-områdene samt ved akutte tapssituasjoner i Aområdet. Gaupe, jerv og bjørn, art for art. Tradisjonell kunnskap skal også legges til grunn for
innspillet.

Møteplan
22.9.2022

1.
2.
3.
4.
5.

Evaluer dagens rovviltprioriterte områder (A-områder), art for art
Er de store nok eller kan de bli mindre med hensyn på artens krav til leveområde?
I hvilke A-områder oppnår vi bestandsmål? Hva kjennetegner disse områdene?
Hvor er det størst utfordring mellom beitenæring og rovvilt?
Annet

2.
a.
b.
c.

Evaluer kunnskapsgrunnlaget for å fastsette A-områder
Har vi nok kunnskap?
Hvilken kunnskap er det eventuelt som mangler?
Hvor kan vi eventuelt finne denne kunnskapen?

3.
d.
e.
f.

Gi innspill om hvor det bør være A-områder for:
bjørn
jerv
Gaupe

Gjennomført

Status

Gruppe 4) Internasjonalt samarbeid
Arbeidsgruppa per 25.9.2022
Mari Siljebråten
Andreas Larsen
Marja Eira
Kristina Eira
Elin Magga
Aslat Simma
Lise Skreddernes
Svein Eilertsen

Rovviltnemnda
Troms Bondelag
Nannet

Ordstyrer og sekretær

Reinbeitedistrikt 4/5B, Polmak flyttsamelag
Leder Finnmark bondelag
NIBIO

Mandat
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Gi status for rovviltsamarbeid med naboland og region 7.
Er det et samarbeid i dag med region 7?
Hvordan fungerer samarbeidet?
Skal det fortsatt være et samarbeid med region 7?
Er det samarbeid i dag med Sverige, Finland og Russland?
Hvorfor trenger vi et internasjonalt samarbeid?

2. Foreslå måter for styrking av samarbeid og kunnskapsutveksling innen forvaltning og
forskning på nordkalotten.
a. Er det region 8 sitt ansvar å få til et internasjonalt samarbeid?
b. Hvem sitt ansvar er det?
c. Hvilken type kunnskap har vi behov for?
d. Hvor finner vi den kunnskapen vi har behov for?
e. Hvem er det hensiktsmessig å samarbeide med?
3.Evaluer gjeldende forvaltningsplan (se forvaltningsplanen som helhet)
f. Fungerer forvaltningsplanen som et godt verktøy for forvaltninga av rovvilt?
• Hva fungerer/ hva skal vi fortsette med?
• Hva funger ikke/hva skal vi slutte med?
g. Forslag til tiltak for å gjøre forvaltningsplanen til et godt verktøy
Møteplan
18.–19. august
Gjennomført
Usikker på om det blir rom til flere møter og mandatet er svart ut av gruppen.
Status
Har klart et utkast til besvarelse av mandatet.

Gruppe 5) Prioritering FKT
Gruppas medlemmer per 25.9.2022
Johan Johansen Eira
Johan Ivvar Gaup
Mai Britt Eira
Inger Hansen
Frode Utsi
Bjørn Tore Søfting

Rovviltnemnda
Ordstyrer
Reindrift, distrikt 23 Valgenjarga
Reindrift
NIBIO
Reindrift, distrikt 7, Polmak flyttsamelag
Bonde og styremedlem Finnmark bondelag og NSG

Mandat

Møteplan

Status

Gruppe 6) Kongeørn
Gruppas medlemmer per 25.9.2022
John Karlsen
Mikkel J. Utsi
Karen Inga Sara
Ole Petter Melhus
Iver Magga, Reindrift
Anniken Halvorsen
Liv Heidi Losvar

Rovviltnemnda
Ordstyrer
Kautokeino flyttsamelag og distrikt 33
Reindrift
Troms Bondelag
Distrikt 4/5B, Polmak flyttsamelag
Finnmark sau og geit, sauebonde
Finnmark bondelag, melkebonde

Mandat

Møteplan
Status
Ikke gjennomført oppstartmøte per 25.9.2022

65/22 Forebyggende og konfliktdempende tiltak – bruk av restmidler
Forespørsel om støtte for reindriftskonferanse for hele Sápmi, inkludert Sverige og Finland samt
Nordland og Trøndelag
NIBIO ved Erlend Winje har kontaktet statsforvalteren for å undersøke om rovviltnemnda er
interessert i at NIBIO arrangerer en reindriftskonferanse i Tromsø i februar 2023. Dette i uke 6,
samisk uke. Samefolkets dag feires 6. februar. I denne tiden er Tromsø et samlepunkt med mange
arrangementer, og det vil være lett å få bred deltagelse. Tilsvarende reindriftskonferanse ble

gjennomført i Tromsø i februar 2017.
Til seminaret ønskes bidrag fra forvaltningen, forskning og ikke minst reindriftsutøverne selv. En del
av fokuset vil være driftsmessige forhold som kriseforing/foring, dronebruk, elektronisk overvåking,
øremerking og digitalisering. Ny innputt, og hva som er oppe i dagen vil også være viktige momenter.

Søknad om ekstra tilskudd – hårfelleprosjektet Karasjok Valjohka 2022
Prosjektene med hårfeller og DNA analyse for brunbjørn i Karasjok og Valjohka er nå nesten fullført
etter tidligere søknad og prosjektplan med godt resultat. Ut fra økte kostnader igjennom 2022 og et
stort antall hårprøver (156 prøver) ser vi at vi har knapt med midler i tilsagnene til alle DNA
analysene, og at vi i tillegg etter dialog med Statsforvalteren vil foreslå et bredere arbeid med
formidling og informasjon i kommunene Karasjok, Lakselv, Kautokeino og Tana i høst. Vi søke derfor
om følgene tillegg til prosjektene:

Tillegg DNA analyser (økte kostnader):
Tillegg kostnader full NIBIO rapport:
Arbeid med formidlingsmateriell, 4 folkemøter, timer og reise:
Sum søknad

40.000,30.000, 98.000,168.000,-

66/22 Neste møte
Sekretariatet foreslår at neste ordinære rovviltnemndsmøte legges til Tromsø onsdag 30. november,
og at møtestart er klokken 12. Før rovviltnemndsmøtet, klokken 9–11 har prosjektet Næring og
rovvilt i Finnmark styringsgruppemøte. Om det blir behov kan siste del av rovviltnemndsmøte tas 1.
desember frem til lunsj.
Til neste møte vil sekretariatet sette opp forslag til prioriteringssignaler forut for søknadsfrist for
forebyggende og konfliktdempende tiltak. Videre vil vi på møtet gjøre opp status for
arbeidsgruppene i forvaltningsplanarbeidet. Mer detaljert program for møtet kommer nærmere
møtet. Når det er klart tas også avgjørelse på om møtet blir over en eller to dager.

