Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for
region 8 den 21.1.2015
Sted: Scandic Hotell, Alta
Tid: 09:45–13.45 (lunsj 13.45–)
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1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 21.1.2015

2/15 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

3/15 Referatsaker
Innhold
Dato
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
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4/15 Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8
Vedtak:

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.
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.
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5/15 Næring og rovvilt i Finnmark
Leder av rovviltnemnda oppsummerer styringsgruppemøte og referansegruppemøte i Næring
og rovvilt i Finnmark. Prosess for evaluering og evt. videreføring av prosjektet drøftes.

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.
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
Vedtak:

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 vedtar følgende møteplan for 2015:
Dato Saker
19.3. fordeling av FKT-midler, skadefellingskvoter
4.6. anbefaling lisensfellingskvote bjørn, lisenskvote jerv
9.7. evt. klagebehandling lisensfellingskvote jerv
22.10. kvote for kvotejakt på gaupe, evt. anbefaling om kvote
26.11. evt. klagebehandling kvote for gaupejakt

Sted
Tromsø
Vadsø
telefonmøte
Tromsø
telefonmøte

Saksfremstilling
Det er problematisk på forhånd å kunne forutsi eksakt hvor mange møter det kommer til å bli
behov for, og til hvilke tidspunkt det er behov for møter. Rovviltnemnda har likevel noen faste
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hendelser slik som fastsetting av kvoter for lisensfelling og kvotejakt, vedtak om
skadefellingskvoter og anmodning om lisensfellingskvote for bjørn evt. også for gaupe.
Miljøverndepartementet har i brev av 16.12.2013 fastsatt frister for saksbehandling.
Rovviltnemndas møter må tilpasses slik at disse fristene overholdes. Samtidig er det ønskelig at
vedtakene fattes nært opp til aktuelle lisensfelling, kvotejakt eller skadefelling. Dette for at
beslutningsgrunnlaget skal være best mulig.
Det kan tenkes at enkelte møter blir avlyst, for eksempel dersom det ikke kommer noen klage på
vedtaket der det er satt av møtetid for klagebehandling. I slike tilfeller vil det bli sendt ut e-post
om dette så snart sekretariatet og leder av nemnda har tatt denne avgjørelsen.
Det må også påberegnes at uforutsette saker/henvendelser gjør at det må innkalles til fysisk
møte/telefonmøte eller avgjørelse per e-post på kortere varsel.

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