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31/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Godkjent som innstilt.
Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 22.11.2016.
Møteinnkalling, med saken som siden har fått saknummer 32/16, ble sendt per e-post den
15.11.2015. Påminnelse av møte, og saken som siden har fått saksnummer 33/16, ble sendt
per e-post i forkant av møtet den 22.11.2016.

32/16 Bruk av FKT-midler til støtte av reindriftskonferanse 2017
Vedtak:
Rovviltnemnda støtter reindriftskonferansen 2017 med inntil 116 000 kroner gjennom
bruk av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak.

NIBIO v/ Erlend Winje søker om tilskudd for å gjennomføre Reindriftskonferansen i 2017.
De søker om FKT-tilskudd for 116 000 kroner.
I 2015 arrangerte prosjekt Dyr i drift og Fylkesmannen i Troms en reindriftskonferanse hvor
hovedmålgruppen var reinbeitedistriktene i Troms og Vest- Finnmark reinbeiteområde og
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svenske samebyer i konvensjonsområdene. Tema for konferansen var i hovedsak innenfor
reindrifts- og rovviltforvaltning. Konferansen fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det
ble ytret ønske om ny konferanse i 2017.
Planleggingen av konferansen i 2017 er allerede i gang. Denne gangen er Rovviltnemnda i
region 8 samt NIBIO med som arrangører. Formålet med konferansen er å styrke
informasjons- og kunnskapsformidling ovenfor reindriftsnæringen samt skape en arena for
dialog og samarbeid mellom næring, forvaltning og forskning. Konferansen er tenkt
gjennomført fra lunsj til lunsj (to dager) i løpet av uke 8. Den faglige rammen for konferansen
vil være som i 2015 med vekt på reindriftsforvaltning, arealutfordringer, reintallsutvikling og
produksjon, bærekraft og lønnsomhet, tap og tapsårsaker inkludert tapsforebyggende tiltak,
samt rovviltforvaltning. Programmet er enda ikke ferdigstilt. Det er i budsjettet forutsatt
dekning av opphold for 2 deltakere pr. distrikt. Totale kostnader for konferansen er beregnet
til 232 000 kroner.
Det er avklart at Reindriftens utviklingsfond (RUF) innvilger søknad på 116 000, Så da er det
de resterende 116 000 nemnda avgjør om skal innvilges. Disse vil eventuelt tas av restmidler.
Dessverre har ikke sekretariatet på nåværende tidspunkt full oversikt over restmidler, dette da
flere tiltak har rapporteringsfrist 1. desember. Dyr i drift har meldt tilbake at det vil bli en rest
på omkring 260–270 tusen samlet på prosjektene kadaverhund, sporing bjørn,
jervejaktprosjektet, skadefellingslag og temadag gaupe. Dette er midler som kan omfordeles
og blant annet brukes til Reindriftskonferanse 2017.

33/16 Dato referansegruppe- og styringsgruppemøte Dyr i drift 2017
Vedtak:
Rovviltnemnda ber prosjektleder raskt velge en av dagene tirsdag 31.1., onsdag 1.2. eller
torsdag 3.2. for møte i referansegruppa og styringsgruppa til prosjektet Dyr i drift.
Dyr i drift bedt rovviltnemnda i region 8 ta stilling til dato for referansegruppemøte og
styringsgruppemøte for prosjektet Dyr i drift. Vanligvis har det vært et kombinert møte for
referansegruppe og styringsgruppe i månedsskiftet januar/februar. Prosjektleder er fleksibel i
uke 4 og 5.

Evt.: Hva sier DNA-registreringer om jervebestanden i Finnmark
Finnmark bondelag har sendt til rovviltnemnda sin gjennomgang av DNA-registreringer av
jerv funnet i Finnmark i perioden 1.8.2015–31.7.2016. Rovviltnemnda vil se nærmere på disse
tallene, og setter dette opp som en egen sak på rovviltnemndsmøtet den 27.1.2017.
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