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Protokoll fra rovviltnemndmøte i region 8 den 21.1.2015 

 

 
Sted: Scandic Hotell Alta 

Tid: 09:45–13:45  (4 t møte, 1 t forberedelse (ref.- og styringsgruppemøte 20.1: 5 t møte 2 t forberedelse)) 

 

 

Til stede: 

Rovviltnemnda Andre 

John Karlsen (leder) 

Fred Johnsen (nestleder) 

Sigrund Hestdal 

Trine Noodt 

Per Mathis Oskal 

Nils Jon Meløy 

Gudrun Ulvang, Mattilsynet DK Vest-Finnmark 

Erlend Winje, Dyr i drift, Troms 

Anne Guttormsen, landbruksavdelinga FMFI 

Tore Johan Olsen, miljøvernavdelinga FMFI 

Geir Østereng, miljøvernavdelinga FMFI 

Aase Berg, landbruksavdelinga FMTR 

Gøril Einarsen, miljøvernavdelinga FMTR 

Heidi-Marie Gabler, miljøvernavdelinga FMTR  

Øyvind Skogstad, miljøvernavdelinga FMNO 

Karl Otto Jacobsen, NINA 

Saga Svavarsdottir, Næring og rovvilt Finnmark 

Emil Halvorsrud, Næring og rovvilt Finnmark 

Jostein Øvervatn, landbruksavdelinga FMNO 

Magne Aasheim, SNO (holdt presentasjon via lync) 

Andreas Røsæg, miljøvernavdelinga FMTR 

 

 

Sakliste 

1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste      s. 1 

2/15 Orienteringssaker         s. 1 

3/15 Referatsaker          s. 2 

4/15 Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8    s. 2 

5/15 Næring og rovvilt i Finnmark       s. 3 

6/15 Rovviltnemndas rolle og myndighet       s. 3 

7/15 Møteplan 2015         s. 4 

8/15 Kongeørn – muligheter for effektive forebyggende tiltak? v/Karl O. Jacobsen s. 4 

9/15 SNO om bestandsregistreringer av rovvilt v/Magne Aasheim   s. 4  

 

 

1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

2/15 Orienteringssaker 
- Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte 

Vedtak: 

SNO om bestandsregistreringer av rovvilt legges til som sak 9/15, ellers godkjent som 

innstilt. 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda i region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møtet den 21.1.2015. 



2 

 

- Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark 

- Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms 

- Kort orientering fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet 

 

3/15 Referatsaker 
Skadefellingstillatelse på en ulv i Pasvikdalen i Sør-Varanger kommune   15.11.2014 

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag i deler av Nesseby og Vadsø kommune 13.1.2015 

Skadefellingstillatelse på en gaupe i Klubbvik beitelags beiteområder i Nesseby og Vadsø.. 13.11.2014 

Testing hair sampling on power poles as a potential method for DNA identification and monito.. 5.12.2014 

Female brown bears in Sør-Varanger, Norway: localities and mother-cub relationships analyzed.. 10.12.2014 

Oppfølging av Instruks om tidsfrister I saker knyttet til rovvilt    20.10.2014 

Skadefellingstillatelse på gaupe – Tjeldøya       14.11.2014 

Tydelig soneforvaltning i rovviltforvaltningen – Evaluering i region 8    21.10.2014 

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 – Nordland i 2015    26.11.2014 

 

 

4/15 Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8  

 

Saksfremstilling 
Gjeldende avtale er som følger: 

Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 

Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om 

kvotejakt på gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv, 

gaupe, bjørn og ulv: 

1. Ved fastsetting av: 

o kvote for jakt på gaupe,  

o kvote for lisensfelling av jerv,  

o kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv  

i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes av 

kvotevedtak for Troms: 

 

Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik 

kommune som ligger nord for Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i 

Norddalen opp til Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).  

 

2. Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av 

fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet. 

  

3. Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for 

fastsetting av kvoter, legge vekt på: 

o bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området  

o fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland  

o føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland  

o tapssituasjonen for sau og rein i området 

4. Rovviltnemnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det 

fattes vedtak om slike kvoter.   

 

Vedtak: 

Rovviltnemnda i region 8 viderefører avtalen  inntil en av partene sier opp avtalen. 
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5. Kvotejakt og lisensfelling i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms. 

Søknader om skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn i dette området skal behandles av 

Fylkesmannen i Troms i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.  

 

6. I de tilfeller der Direktoratet for naturforvaltning har myndigheten til å fastsette slike 

kvoter i en eller begge rovviltregionene, oppfordres det til at DN fatter vedtak i samsvar 

med denne avtalen. Det legges til grunn at rovviltnemnda i region 8 kan fatte vedtak om 

kvoter i det aktuelle området i Nordland også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette 

slike kvoter i region 7 er tillagt DN.   

 

7. Denne avtalen gjelder for perioden 6.9.2012–1.6.2015. Ved avtalens utløp skal det 

vurderes evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppheves umiddelbart 

dersom en av nemndene ønsker dette. 

 

 

5/15 Næring og rovvilt i Finnmark 

 

 

6/15 Rovviltnemndas rolle og myndighet 

 

Sekretariatet og leder av rovviltnemnda ønsker denne saken for at nemnda, både de som har 

kommet til for et års tid siden og de som har sittet i nemnda lenge, skal ta seg tid til å løfte 

blikket, og se seg selv som det leddet rovviltnemnda er i rovviltforvaltningen. Hva er 

nemndas oppgave? Hvordan kan/bør eller bør ikke nemnda arbeide? Hvordan ble 

rovviltnemndas forvaltningsplan utarbeidet? Hvordan ønsker rovviltnemnda å fortsette sitt 

arbeid? Det legges opp til en åpen drøfting rundt disse temaene.   

 
Det er rovviltforskriften som avgjør myndighetsforhold og hjemler virkemiddelbruk i norsk 

rovviltforvaltning, herunder rovviltnemndenes ansvar.  

 

Av rovviltforskriften går det frem at rovviltnemndas oppgave er å sikre en bærekraftig 

forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor denne rammen skal 

rovviltnemnda også ivareta hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. 

Rovviltnemnda skal føre en differensiert forvaltning slik at hensynet til ulike interesser 

vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltartene.  

 

Rovviltnemnda skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region, og skal 

ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.  

Vedtak: 

Etter dialog med prosjektlederne evaluerer Fylkesmannen i Finnmark prosjektet Næring 

og rovvilt i Finnmark, Evaluering og forslag til evt. videreføring legges frem for 

rovviltnemnda per e-post innen 13.3.2015. Rovviltnemnda fatter vedtak om dette på 

rovviltnemndsmøtet 27.3.2015. 

Vedtak: 

Rovviltnemnda vil fortsette å ha søkelys på dette temaet. Det er viktig at rovviltnemnda er 

talerør fra næring til departement, samtidig må rovviltnemnda være bevisste sitt 

forvaltningsansvar, og formidle dette tydelig. Hvert år vil rovviltnemnda gjennomføre en 

evaluering av målene i forvaltningsplanen og oppnåelsen av disse. 
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Av rovviltforskriften § 6 går det frem at det i rovviltnemndas forvaltningsplan skal være en 

geografisk differensiert forvaltning i regionen. Forvaltningsplanen skal vise hvordan 

rovviltnemnda vil prioritere midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak innenfor 

regionen i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. Planen skal også gi 

anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innenfor 

regionen for å bidra til en samordnet virkemiddelbruk og reduserte tap og konflikter.  

 

 

7/15 Møteplan 2015 

 

 

8/15 Kongeørn – muligheter for effektive forebyggende tiltak? v/Karl O. 

Jacobsen 

 

 

9/15 SNO om bestandsregistreringer av rovvilt v/Magne Aasheim  

Vedtak: 

Rovviltnemnda i region 8 vedtar følgende møteplan for 2015: 

Dato Saker         Sted 

27.3. fordeling av FKT-midler, skadefellingskvoter, Miljødir.  Tromsø (kl. 8–17) 

9.6. anbefaling lisensfellingskvote bjørn, lisenskvote jerv  Vadsø (NRF 8.6) 

9.7. evt. klagebehandling lisensfellingskvote jerv   telefonmøte 

23.10. kvote for kvotejakt på gaupe, evt. anbefaling om kvote  Tromsø 

26.11.  evt. klagebehandling kvote for gaupejakt    telefonmøte 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda i region 8 vedtar følgende møteplan for 2015: 

Dato Saker         Sted 

19.3. fordeling av FKT-midler, skadefellingskvoter   Tromsø 

4.6. anbefaling lisensfellingskvote bjørn, lisenskvote jerv  Vadsø 

9.7. evt. klagebehandling lisensfellingskvote jerv   telefonmøte 

22.10. kvote for kvotejakt på gaupe, evt. anbefaling om kvote  Tromsø 

26.11.  evt. klagebehandling kvote for gaupejakt    telefonmøte 

 


