ROVVILTNEMNDA I REGION 7
Nordland
Adresseliste

Deres ref

Vår ref
2018/284

Arkivnr
434.11

Dato
09.02.2018

Protokoll - møte 1/2018 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland
Dato:
Sted:
Tid:
Sekretariat:

8. februar 2018
Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø
12:00-14:30
Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø

Med på møtet:
Fra nemnda:
Monika Sande
Bjørnar Skjæran
Nils Johan Kappfjell
Olof Anders Kuhmunen
Hans Ola Pedersen

Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Sametinget
Sametinget
Nordland fylkeskommune

Forfall:
May Valle (vara kunne ikke møte)

Nordland fylkeskommune

Fra sekretariatet:
John Kosmo
Tore Vatne
Øyvind Skogstad
Jostein Øvervatn
Mildrid Elvik Svoen

konst. Landbruks- og reindriftsdirektør
seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland
seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland
seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland
rådgiver, Fylkesmannen i Nordland

Observatører:
Berit Gjerstad

Mattilsynet, region nord

Andre:
Aase Kristine Lundberg
Camilla Risvold
Marianne Hoff
Trond Bjørkås

Nordlandsforskning
Nordlandsforskning
Saltdal kommune
Nordland Bondelag

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 7
c/o Fylkesmannen i Nordland
Postboks 1405, 8002 Bodø

Leder for rovviltnemnda:
Monika Sande
416 39 123
monika.sande@beiarn.kommune.no

Saksbehandler:
Øyvind Skogstad
75 53 15 68
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Monika Sande ønsket velkommen.
Innlegg ved møtestart ble holdt av Trond Bjørkås fra Nordland Bondelag og Marianne Hoff
fra Saltdal kommune.
SAK 1/2018 GODKJENNING AV INNKALLING
Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner innkalling til møte 1/2018 uten merknader.

SAK 2/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5/2017
Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner protokollen fra møte 5/2017 uten
merknader.

SAK 3/2018 REVISJON AV FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND
Rovviltnemndas vedtak:
Rovvitnemnda utsetter videre behandling av forvaltningsplanen. Nemnda ber om møte med
Klima- og miljødepartementet for å drøfte utfordringene med sonering og bestandsmål i
region 7. Nemnda ønsker at også Landbruks- og matdepartementet kan delta, samt at
Fylkesmannen i Nordland ved både miljøvernavdelinga og landbruks- og reindriftsavdelinga
deltar. Etter et slikt møte vil rovviltnemnda ha et arbeidsmøte for å forberede videre
behandling av forvaltningsplanen i neste nemndsmøte.

SAK 4/2018 FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVVILTSKADER OG
KONFLIKTDEMPENDE TILTAK – BUDSJETT 2018

Rovviltnemndas vedtak:
Nemnda godkjenner føringene i saksframlegget for Fylkesmannens videre saksbehandling,
med følgende budsjettfordeling:
a) Drift av nemnda og sekretariatet, kap. 1420.21.
Budsjett på kr 800 000,- til dekking av møtegodtgjørelse og reiser til nemnda, og til drift
av sekretariatet.
b) Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, kap. 1420.73:
Samlet budsjett for 2018 er kr 8 573 400,-. Av dette er kr 7 000 000,- ny tildeling fra
Miljødirektoratet og kr 1 573 400,- er restmidler fra 2017 som allerede er utbetalt til
konkrete tiltak.


Tiltak i sauenæringa – kr 2 480 000,-.
Prioriterte tiltak:
 Gjeting/utvida tilsyn i regi av beitelag/kommuner, i kombinasjon med
vokterhund eller kadaverhund, og ved akutte tap.
 Elektronisk overvåking (innkjøp av radiobjeller/e-bjeller).
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 Planlagt tidlig sanking.
 Kadaverhundarbeid (kurs/godkjenningsprøver).
Tiltak i reindrifta – kr 3 720 000,- (hvorav kr 1 273 400,- allerede utbetalt som
restmidler i desember 2017).
Prioriterte tiltak:
o Flytting til mindre rovdyrutsatte beiteområder, herunder samling med
helikopter før flytting.
o Intensiv gjeting i kombinasjon med tilleggsfôring i tilknytning til kalvinga.
o Tilleggsfôring på vinteren som alternativ til flytting til mindre rovdyrutsatte
beiteområder.
o Tidlig slakting av kalv.
o Elektronisk overvåking (radiobjeller/e-bjeller).
Tilskudd jakt/felling – kr 1 000 000,Prioriterte tiltak:
o Kompetanseheving av kommunale/interkommunale skadefellingslag.
o Videreføring av jerveprosjektet til Prosjekt Utmark.
o Videreføring av prosjekt med skadefelling av bjørn (hvorav kr 150 000,allerede utbetalt som restmidler i desember 2017).
FoU (tilskudd) – kr 200 000,o Videreføring av forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn».
o NIBIO-prosjekt om økonomiske konsekvenser av utvalgte FKT-tiltak (finansiert
med kr 150 000,- utbetalt som restmidler i desember 2017).
Skadefellingsutgifter, akuttsaker og andre hastesaker – kr 1 033 400,-.
Konfliktdempende tiltak – kr 140 000,-.
Prioriterte tiltak:
o Videreføring av prosjektet «Rovdyrkunnskap» i regi av Nordland
Nasjonalparksenter.

c) Tjenestekjøp, kap. 1420.21:
Samlet budsjett for 2018 er kr 1 000 000,-.
 Bestandsregistrering av rovvilt, dusører – kr 100 000,-.
 Årlig reindriftsseminar i regi av Fylkesmannen i Nordland – kr 50 000,-.
 Resterende del av budsjettet kan gå til prosjekter knyttet til økt kunnskap om
tapsårsaker i områder med særlig store tap i både sauenæringa og reindrifta, samt økt
kunnskap om produksjon og tap generelt for reindrifta i Nordland. Fylkesmannen skal
orientere nemnda om aktuelle prosjekter før evt tilsagn gis / kontrakt inngås.

SAK 5/2018 DRØFTINGER/ ORIENTERINGER/ REFERATSAKER
a) Status lisensfelling og ekstraordinære uttak
Presentasjon ble lagt fram av sekretariatet. Se vedlegg 1.
b) Status bestandsregistrering av gaupe og jerv
Presentasjon ble lagt fram av sekretariatet. Se vedlegg 1.
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c) Fagrapporter og lignende
Relevante fagrapporter, utredninger og lignende:
Odden, J. 2017. Gaupestudier med viltkamera i Nordland, Framdriftsrapport 2016-17.
NINA Prosjektnotat 37
d) Akuttsaker behandlet av Fylkesmannen
Vedtakets dato
2017.12.05
2017.12.05
2017.12.15
2017.12.15
2018.01.12
2018.01.25
2018.01.30
2018.01.31
2018.02.06

Område
Voengel Njaarke RBD
Vefsn kommune
Vefsn kommune
Tysfjord kommune
Bindal kommune
Byrkije RBD
Bindal kommune
Vefsn og Hemnes kommuner
Grane og Hattfjelldal kommuner

Hva
Akuttmidler
Skadefelling gaupe
Skadefelling gaupe
Skadefelling gaupe
Skadefelling gaupe
Akuttmidler
Skadefelling gaupe
Skadefelling gaupe (avslag)
Skadefelling gaupe

e) Brev til nemnda
Dato

Fra

Til

2017.11.28

Mdir

Rovviltnemnda

Om kvotejakt på gaupe

2017.12.22

Saltdal
kommune
KLD

Mdir

Søknad om kvotejakt på gaupe i Saltdal

Saltdal
kommune
Voengel
Njaarke RBD

Mdir

2018.01.11
2018.01.25
2018.02.06

NKF

Mdir

Kopi

Tema

Rovviltnemnda

Oppnevning av nytt varamedlem til nemnda

Rovviltnemnda

Klage på avvisningsvedtak - kvotejakt på gaupe i
Saltdal
Andmodning om ekstraordinært uttak av jerv

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda sender et brev til Miljødirektoratet med anmodning om ekstraordinære uttak
av jerv i Nordland. Følgende områder prioriteres: Vestsida av Saltdal kommune, Ildgruben
reinbeitedistrikt og Voengel Njaarke reinbeitedistrikt. Rovviltnemnda viser videre til tapene
av rein til jerv som er påvist øst i Saltfjellet reinbeitedistrikt i januar. Dersom iverksatte
tapsforebyggende tiltak ikke har tilstrekkelig effekt og tapene fortsetter i dette området, bør
det prioriteres uttak av jerv. Videre mener vi direktoratet løpende må vurdere behovet for
øvrige uttak dersom det oppstår større tapssituasjoner i reindrifta eller at det ligger an til
mulige ynglinger i viktige beiteområder for sau eller kalvingsland for rein.
Rovviltnemnda sender et brev til Klima- og miljødepartementet hvor nemnda uttrykker
misnøye med Miljødirektoratets avgjørelse om ikke å åpne for kvotejakt på gaupe vinteren
2018, og hvor nemnda anmoder om at det åpnes for en begrenset kvotejakt i områder med
særlige tapsutfordringer knyttet til gaupe.
Øvrige orienteringssaker ble tatt til orientering.
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SAK 6/2018 EVENTUELT
Ingen saker.

Møtet varte fra kl 12:00-14:30.
Referent: Øyvind Skogstad

Vedlegg:
1. Presentasjon fra sekretariatet til sak 5.

