Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 9.1.2018
Sted: Radisson Blu – Gardermoen
Tid: 11:30–12.00

Til stede
Rovviltnemnda
John Karlsen, leder
Karen Anette Anti
Ulf Ballo
Trine Noodt

Sak
1/18
2/18
3/18
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Andre
Andreas Røsæg

Godkjenning av innkalling og sakliste
Fordeling av FKT-midler mellom Troms og Finnmark
Møteplan 2018

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Godkjent som innstilt
Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 9.1.2018
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Fordeling av FKT-midler mellom Troms og Finnmark

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilt
Innstilling til vedtak:
Midler over kap. 1420.73 – forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende
tiltak, fordeles 50/50 mellom Finnmark og Troms. Midler til tjenestekjøp over kap.
1420.21 fordeles 50/50 mellom Finnmark og Troms. Midler over kap. 1420.21 til drift av
nemnder og sekretariat går i sin helhet til Troms.

Saksfremstilling
Miljødirektoratet har bedt om at de tidligere enn før får rovviltnemndas fordeling av FKTmidler mellom fylkene. Dette betyr at nemnda nå vedtar fordelingen mellom fylkene, og i
neste omgang, etter at planleggingsrammer for regionale rovviltnemnder er mottatt, vedtar
prioritering innen fylkene. Tidligere år har dette blitt vedtatt samlet.
I 2017 ble midler til drift av nemnder og sekretariat fordelt i sin helhet til Troms, da det er
Troms som har sekretariatsfunksjon til rovviltnemnda. Øvrige FKT-midler ble fordelt 50/50
mellom fylkene.
I innstilling til vedtak for 2017 skrev sekretariatet følgende:
I 2011 vedtok rovviltnemnda en fordelingsnøkkel der antall ynglinger av jerv, antall
gaupefamilier, antall bjørn og antall beitedyr foregående registreringssesong skulle beskrive
behovet for forebyggende og konfliktdempende tiltak i hvert fylke. Denne fordelingen har vist
seg å variere en del mellom år, men i snitt de seks årene den har vært i bruk har fordelingen
vært 52,5 prosent av midlene Troms og 47,5 prosent til Finnmark. Når vi legger til grunn at
særlig gauperegistreringer i Finnmark kan være mer problematiske i Finnmark enn i Troms
taler dette for at fordelingsnøkkelen tilsier gjennomsnittlig omkring 50/50-fordeling.
Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms er enige om at registreringer forrige
registreringssesong i liten grad indikerer behovet kommende sesong. Sekretariatet mener det
vil være bedre og mer forutsigbart å fordele midlene under kap. 1420.73 likt mellom fylkene.
Dette er foreslått i innstilling til vedtak.
Sekretariatet innstiller for 2018 om at fordelingen gjøres som i 2017.
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Møteplan 2018

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilt
Innstilling til møteplan:
Dato
9.1.
8.2.
28.2–1.3
30.5
12.10

Saker
Fordeling av FKT-midler, møteplan rovviltnemnda
Møte i Styringsgruppe og referansegruppe for prosjektet Dyr i drift
Fordeling av FKT-midler, skadefellingskvoter
Anbefaling lisensfellingskvote bjørn, lisensfellingskvote jerv
Kvote for kvotejakt på gaupe, evt. anbefaling om kvote

Sted
Gardermoen
Tromsø
Tromsø
Vadsø
Lakselv

Saksfremstilling
Foreslått møteplan er ment for å tidlig sette av datoer for saker vi vet kommer. Det vil komme
flere saker enn vist i innstilling til møteplan, og det er trolig det blir behov for flere møter.
Eventuelle klagebehandlinger tas fortrinnsvis ved telefonmøter.
Møtet 8.2. er i regi prosjektet Dyr i drift, denne møtedatoen er allerede satt.
Møtet i slutten av februar er det tenkt tas over to dager. Her vil vi få tid til en grundig
innføring for nye nemndsmedlemmer. På dette møtet skal vi også ha en gjennomgang av
nemndas måloppnåelse av forvaltningsplanen i 2017, og vi skal se på hva som kan gjøres
bedre i 2018. Til dette møtet vil vi invitere Finnmark bondelag til å fortelle hva de tenker
omkring beregning av rovviltbestand.

