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1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt med tilførsel av en ny sak:
7/17 Anmodning til Miljødirektoratet om utvidet kvote for kvotejakt på gaupe i Troms
Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 27.1.2017

2/16 Orienteringssaker
-

Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte
Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark
Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms
Kort orientering fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet
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3/17 Referatsaker
Innhold
Dato
Brunbjørn i Nordland, økologiske vurderinger for revidering av forvaltningsplanen
2016
Evaluering av regional rovviltforvaltning og regionale nestandsmål samt forvaltning av
Kongeørn, Notat fra Klima og miljødepartementet
25.11.2016
Lisensjakt/-felling og kvotejakt rovvilt. Jakt på mårhund og villsvin. Grunneiers tillatelse på Sta.. 29.11.2016
NINA rapport 1304, Overvåking av kongeørn i Noreg 2016
des. 2016
NINA rapport 1306, DNA-basert overvåking av den norske jervebestanden 2016
des. 2016
Rovviltnemnda i region 5, nedlegging av verv
21.12.2016
Skadefellingstillatelse på gaupe i deler av kommunene Storfjord og Kåfjord
16.1.2017

4/17 Møteplan for 2017
Vedtak: Følgende møteplan ble enstemmig vedtatt:
Dato Saker
Sted
14.2. Uttalelse til KLD om kongeørn og regional rovviltforvaltning
Tromsø *)
17.3. Fordeling av FKT-midler, skadefellingskvoter
Tromsø
1.6. Anbefaling lisensfellingskvote bjørn, lisenskvote jerv
Lakselv/Banak leir
5.7. Klagebehandling lisensfellingskvote jerv
telefonmøte
12-13.10 Kvote for kvotejakt på gaupe, evt. anbefaling om kvote og fagtur
Sverige **)
23.11. Klagebehandling kvote for gaupejakt
telefonmøte

Innstilling til vedtak:
Dato
9.2.
17.3.
1.6.
5.7.
12.10
23.11.

Saker
Uttalelse til KLD om kongeørn og regional rovviltforvaltning
fordeling av FKT-midler, skadefellingskvoter
anbefaling lisensfellingskvote bjørn, lisenskvote jerv
evt. klagebehandling lisensfellingskvote jerv
kvote for kvotejakt på gaupe, evt. anbefaling om kvote
evt. klagebehandling kvote for gaupejakt

Sted
Tromsø
Tromsø
Vadsø
telefonmøte
Tromsø
telefonmøte

*) Fylkesmannens innspill til saken legges frem som saksfremstilling til møtet.
**) Rovviltnemda ber sekretariatet å utarbeide et forslag til sted og program i samarbeid med
Prosjektet Dyr i drift med følgende føringer:
 Tidspunkt: 12-13.oktober + evnt 14 som reisedag hjem.
 Sted: primært Sverige. (Luleå ble nevnt pga direktefly)
 Utvidet nemndsmøte i følge møteplanen,utvidet med en fagtur med
 Tema: Grenseproblematikk i forhold til rovvilt og reindrift. Samarbeid på tvers av
grensen. Trekke inn aktuelle samarbeidspartnere fra grenseområdene i Sverige og
eventuelt Finnland. Det kan være naturlig å involvere de Svenske samebyene med
beiterett i region 8.
 Deltagere: som på et vanlig nemndsmøte, åpent for alle som ønsker å være med. Men
alle utenom nemda og sekretariat må dekke kostnader selv.
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5/17 Rovviltnemnda evaluerer sin oppfølging av forvaltningsplanen
Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt
Innstilling til vedtak:
Evaluering av forvaltningsplan og plan for rullering utsettes til møtet 14.2.2017

Behandling på møtet
Sekretariatet pekte på at Klima og miljødepartementet vil sende forslag til endringer i regional
rovviltforvaltning, regionale nestandsmål samt forvaltning av Kongeørn på høring i nær
fremtid. Dette kan medføre sentrale endringer i rovviltforvaltning generelt, og spesielt
forvaltning av kongeørn. Rovviltnemdene og fylkesmenn har anledning til å komme med
innspill til denne saken før den offentlige høringen (frist 15.2). Nemda vil ha et eget møte om
dette 14.2.
Hvis vi starte arbeid med rullering av forvaltningsplanen nå kan det medføre at vi bruker
ressurser på problematiske tema i planen der premissene kan bli endret, for eksempel hvis det
blir endret bestandsmål for arter i region 8, eller at det ikke lenger skal være differensiert
forvaltning av gaupe. Sekretariatet ba nemda vurdere om de vil starte arbeidet med å rullere
forvaltningsplanen nå før nytt forvaltningsregime er på plass.
Nemda diskuterte litt og ble enige om å ta dette opp på møtet 14.2. Hvis vi skal utsette
rullering av forvaltningsplanen må dette komme frem i innspill til høringen. Hovedgrunnen til
at rulleringen eventuelt utsettes må være at vi ønsker svar på spørsmålene i høringen før
forvaltningsplanen rulleres.

Saksfremstilling
Det er mål om at arbeidet med å rullere forvaltningsplanen skal starte i 2017. Rovviltnemnda
hadde en grundig evaluering av sin oppfølging av forvaltningsplanen i 2016. Etter
sekretariatets syn er vedtaket i sak 7/16 en god rettesnor også for det videre arbeidet med
oppfølging av dagens forvaltningsplan parallelt med at nemnda jobber med rullering av
forvaltningsplanen. Sekretariatets innstilling til vedtak er derfor svært likt vedtaket fra sak
7/16 på møtet den 11.3.2016. Protokollen fra møtet finnes her:
https://www.fylkesmannen.no/nb/Troms/Miljo-og-klima/Rovvilt/Protokoll-fra-mote-irovviltnemnda-i-region-8/
På agendaen for 2017 står rullering av forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt
10.10.2013. Uansett hvordan dette legges opp, vil det kreves ekstra ressurser fra sekretariatet.
Sekretariatet vil formidle til Klima- og miljødepartementet at vi trenger ekstra økonomiske
midler for å kunne gjennomføre denne rulleringen. Vi har formidlet til miljøverndirektøren på
avdelinga at vi trenger personell. Dersom vi kommer i gang med rulleringsarbeidet i 2017 vil
dette trolig medføre at det blir flere møter enn det som er foreslått i denne møteplanen.
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Innstilling til vedtak
Rovviltnemnda har en plikt gjennom ILO-konvensjonen nr. 169 og Grunnloven til å ta vare på
naturgrunnlaget, som stort sett er i samsvar med plikten gjennom Bernkonvensjonen, men
Bernkonvensjonen inneholder paradokser når det kommer til de store rovdyrene og
biomangfold. Rovviltnemnda vil ha fokus på å formidle gjeldende rovviltpolitikk, og utad
formidle hva som kan gjøres innenfor dagens rammer. Politisk vil rovviltnemnda fortsatt
jobbe for å endre rammene slik at målsettingen om å ha både beitedyr og rovvilt i norsk natur
kan nås med mindre skade og konflikt, jf. forvaltningsplanen kapittel 10. Det er problematisk
å ivareta beitenæringen med de bestandsmålene region 8 har. Spesielt er det problematisk
med A- og B-områder for reindrifta, som er avhengig av å bruke hele regionen. Differensiert
forvaltning fungerer for sauenæringa i Troms. Ved neste rullering av forvaltningsplanen må
soneinndelinga evalueres. Nemnda vil arbeide politisk for redusert bestandsmål for gaupe i
region 8.
Rovviltnemnda har fått gjennomslag for forskriftsendringer for mer effektiv lisensfelling av
jerv. Nemnda vil jobbe for å få flere saueeiere i Finnmark til å bli med i organisert beitebruk.
Nemnda har prioritert og vil fortsette å prioritere informasjon ut til næring og folk generelt.
Rovviltnemnda trekker frem at utbetaling av dusør for meldinger som bidrar til at
rovviltbestandenes størrelse dokumenteres er et godt tiltak som de ønsker å videreføre, og
forsøke å gjøre mer kjent. Videre viser nemnda til at de har gitt midler til NINA for et
viltkameraprosjekt som skal dokumentere familiegrupper av gaupe. Rovviltnemnda vil
fortsette satsningen på å bedre bestandsregistreringene for alle rovviltartene.
Det nemnda kan gjøre innenfor dagens rammer er å arbeide for å redusere jervebestanden
ned til bestandsmålet. Dette har fått høy prioritet gjennom prosjektene for mer effektiv
lisensfelling, samt gjennom dialog med Miljødirektoratet om ekstraordinære uttak.
Rovviltnemnda vil fortsatt arbeide politisk for at det gjennom skadefellingstillatelser i
konkrete situasjoner skal kunne gis skadeforebyggende uttak av kongeørn. Rovviltnemnda vil
satse videre på å bygge kompetanse om fôrkvalitet for rein. Rovviltnemnda vil bidra til at
også tap som ikke skyldes rovvilt minimaliseres.
Prosjektene Næring og rovvilt i Finnmark og Dyr i drift ivaretar mange av temaene på rein,
og er viktige pådrivere i arbeidet med å gjøre kvotejakt og lisensfelling mer effektivt.
Rovviltnemnda ønsker lavere terskel for skadefelling i kalvingsland for rein, også for
skadefelling av kongeørn. Interkommunale skadefellingslag bidrar til bedre beredskap,
høyere grad av profesjonalitet og større mulighet for å lykkes med skadefelling. Nemnda vil
satse videre på interkommunale skadefellingslag.
Prosjektene Næring og rovvilt i Finnmark og Dyr i drift er helt avgjørende for å kunne nå ut
med informasjon. Arena rovvilt har de siste årene hatt liten oppslutning, og det er
ressurskrevende å gjennomføre. Rovviltnemnda vil i året som kommer heller legge til rette for
dialog mellom næring og forvaltning på andre arenaer. Og også utvide målgruppen til andre
grupper av samfunnet, slik som det i 2015 ble gjort gjennom å arrangere temadag bjørn i
Polar Park og i 2016 temadag gaupe i Polar Park. I 2017 arrangeres det reindriftskonferanse
i Tromsø
Informasjonen om økonomiske virkemidler blir gjort tilgjengelig på fylkesmennenes og
Miljødirektoratets nettsider. Nettsidene til Dyr i drift og Næring og Rovvilt i Finnmark når ut
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til mange, spesielt gjennom nyhetsbrevene. Det er laget informasjonsfoldere for
beitenæringen og informasjon om jervejaktprosjektet og andre prosjekter finnes på
prosjektenes sider. Nyhetsbrevene som prosjektene sender ut er viktige. Alle reineiere i Troms
reinbeiteområde som har e-postadresse får nyhetsbrev. Prosjektene er også i dialog med
administratorer av Facebookgrupper som allerede finnes, og som næringa bruker, for å
kunne bruke også disse til å nå ut med informasjon.
Oppsummert
Rovviltnemnda har fått gjennom flere endringer som nemnda mener er viktige for å kunne nå
målsettingen om både beitedyr og rovvilt i norsk natur. I Troms ser det nå ut til at det nærmer
seg at jervebestanden kan reguleres gjennom ordinær lisensfelling, i Finnmark er det fortsatt
et stykke igjen, Det har kommet nye retningslinjer vedrørende jaktbu til åtejakt på jerv. Disse
forventes det en effekt av. I Troms fungerer differensiert forvaltning bra for sauenæringa,
Totaltap rapportert gjennom organisert beitebruk, og omsøkt tap var rekordlavt i 2015, og
det ser ut til at det var på tilsvarende nivå i 2016. I Finnmark var det i 2015 en sesong med
store sauetap til bjørn, Her ble beitesesongen 2016 gått i møte med langt bedre organiserte
skadefellingslag enn i 2015. For bjørn ligger regionen ganske stabilt under bestandsmålet.
Gaupebestanden er også under bestandsmålet, men antall registrerte familiegrupper i
2015/2016 ble like under bestandsmålet. For jerv ligger regionen over bestandsmålet. I
Troms ser det ut til å være en trend at en i større grad lykkes med uttak gjennom lisensfelling
tross at den registrerte bestanden er lavere enn på lenge.
Utfordringene er fortsatt mange, det blir viktig i 2017 å fortsette satsningen på effektiv
lisensfelling av jerv, på reindriften og på ørneproblematikken samt på å opprettholde og
videreutvikle de skadefellingslagene som regionen har.

6/17 Områder der rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om uttak av jerv
Vedtak: Innstilling til vedtak for Troms ble enstemmig vedtatt. For Finnmark ble
Miljødirektoratets anbefaling enstemmig vedtatt.
Områder som anmodes for uttak av jerv blir dermed følgende:
Finnmark: Hele fylket, med unntak av forvaltningsområder for jerv og med unntak av Øvre
Anarjohka NP. Særlig fokus på Varangerhalvøya, Vestertana, Nordkinnhalvøya, Lebesby og
Porsanger kommuner nord for rv 98, og områder rundt Altafjorden.
Troms:
1. B-området i Blåtindan/Blåfjellet/Mårfjellet i Målselv/Balsfjord
2. B-området i Hjerttind
3. B-området på begge sider av E6 sør for Fossbakken

Innstilling til vedtak
Finnmark
Sekretariatet har her prioritert anmodning om uttak i B-områder der det er gjort registreringer
av tisper det siste året. I tillegg er skadeomfang og muligheter for innvandring fra Finland
vektlagt. Prioriteringen blir slik:
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1.
2.
3.
4.

B-området vest for Anarjohka og sør for RV92 i Karasjok kommune
B-området Sværholt i Poranger og Lebesby kommuner
B-området øst/sørøst for Kautokeino
B-området fra riksgrensen i Tana, til Ifjordfjellet og Nordkinnhalvøya, samt
Varangerhalvøya
5. B-området Skoganvarre – Halakvarre i Porsanger kommune
6. B-området mellom Alta og Langfjorden
Troms
Sekretariatet viser til at jervebestanden i Troms ut fra DNA-registreringer er på et nivå
omkring bestandsmålet. Under lisensfelling er størstedelen av kvoten tatt ut. Ut fra
skadepotensial på sau og i kalvingsland for rein, vil vi tilrå å anmode Miljødirektoratet om
fortløpende å vurdere behovet for ekstraordinære uttak av jerv i B-området i Troms, med
særlig oppmerksomhet rettet mot:
4. B-området i Blåtindan/Blåfjellet/Mårfjellet i Målselv/Balsfjord
5. B-området i Hjerttind
6. B-området på begge sider av E6 sør for Fossbakken

Sak 7/17 Anmodning til Miljødirektoratet om utvidet kvote for kvotejakt på
gaupe i Troms.
Vedtak: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt
Innstilling til vedtak:
Rovviltnemda i region 8 anmoder Miljødirektoratet om å utvide kvota for kvotejakt på gaupe i
Troms slik at jakta kan fortsette, for å redusere potensiale for tap av rein og sau i prioriterte
beiteområder i Troms.

Saksfremstilling
På møtet i nemda 27.januar diskuterte nemda vedtak fra Miljødirektoratet om kvote for
kvotejakt på gaupe i Troms. Kvota er satt til 4 dyr i B-området, med en hunndyrkvote på to
hunngauper. Jakta stoppes hvis hunndyrkvoten blir tatt ut. Vedtaket er i tråd med nemdas
anmodning om kvote for kvotejakt på gaupe i 2017 (vedtak 29/16), og basert på faglig
anbefaling i saksfremstilling fra sekretariatet.
En hungaupe ble felt på skadefelling før jakta starter, og er trukket fra kvota når jakta starter
1.2. Det vil si at jakta stoppes hvis det felles en hunngaupe, noe som kan skje fort. Nemda
vurderer at kvota vil bli begrensende for å ta ut gaupe som utgjør et skadepotensiale i flere
områder av B-området. Nemda viser til at det er godkjent flere observasjoner av
familegrupper av gaupe i B-område for gaupe i Troms 2016/2017, og nylig tap av rein til
gaupe i Sør-Troms. Nemda vil derfor anmode om at kvota for kvotejakt på gaupe økes så
jakta kan fortsette for å redusere skadepotensiale for tap av både rein og sau til gaupe.
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Vedtaket ble støttet av Mattilsynet av hensyn til dyrevelferd til dyr på beite.
Til orientering stoppet Fylkesmannen kvotejakten på gaupe i Troms første dag av jakta 1.2,
etter at det ble felt en ung og en voksen hunngaupe i Nordreisa, og hunndyrkvoten dermed var
tatt ut.
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