ROVVILTNEMNDA I REGION 7
Nordland

Deres ref

Vår ref
2017/153

Arkivnr
434.11

Dato
20.03.2017

Protokoll fra møte 2/2017 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland
Dato:
Sted:
Tid:
Sekretariat:

20. mars 2017
Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø
09:00-11:00
Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø

Med på møtet:
Fra nemnda:
Siv Mossleth
Bjørnar Skjæran
Hans Ola Pedersen
Nils-Johan Kappfjell
Nina Oskal
May Valle

Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Sametinget
Sametinget
Nordland fylkeskommune

Fra sekretariatet:
Magne Totland
Tore Vatne
Øyvind Skogstad
Jostein Øvervatn
Mildrid Elvik Svoen

seksjonssjef
seksjonssjef
seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland
seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland
rådgiver, Fylkesmannen i Nordland

Observatører:
Berit Gjerstad
Vegar Pedersen
Geir Heggmo

Mattilsynet, region nord
Statens naturoppsyn
Statens naturoppsyn

Andre:
Anne Kari Snefjellå
Camilla Risvold
Randi Kaarhus
Marianne Hoff
Rolf Arne Tønseth
Wanja Rakvaag

Nordland Sau og Geit
Nordlandsforskning
Nord Universitet
Saltdal kommune
NJFF Nordland
Nordland Bondelag

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 7
c/o Fylkesmannen i Nordland
Moloveien 10
8002 BODØ

Leder for rovviltnemnda:
Siv Mossleth
414 77 850
sivmos@nfk.no

Saksbehandler:
Øyvind Skogstad
75 53 15 68
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Siv Mossleth ønsket velkommen.
Innlegg ved møtestart ble holdt av Anne Kari Snefjellå.
Sak 10/2017 Godkjenning av innkalling
Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner innkalling til møte 2/2017 slik den
foreligger.
Sak 11/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2017
Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner protokollen fra møte 1/2017 slik den
foreligger.
Sak 12/2017 Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
Siv Mossleth fremmet følgende forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland tar Miljødirektoratets uttalelse til orientering, men gjør
ikke gjør noen endringer i forvaltningsplanen.
Bjørnar Skjæran fremmet tilsvarende forslag til vedtak som Skjæran og Pedersen fremmet ved
forrige behandling av forvaltningsplanen:
a) Alternativt forslag til forord (vedlegg 1).
b) Forvaltningsområde for jerv skal være alternativ 2 (minste), med forvaltningsprinsipper
som vedtatt under del 1 pluss Fylkesmannens forslag til prinsipper for byrdefordeling
(siste del av pkt 2.3.1) og presisering av forvaltning i Balvatn RBD (pkt 2.3.5).
Stemmegivning:
Siv Mossleths forslag til vedtak ble vedtatt med leders dobbeltstemme.
Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland tar Miljødirektoratets uttalelse til orientering, men gjør
ikke gjør noen endringer i forvaltningsplanen.
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Sak 13/2017 Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2017
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 drift
av sekretariatet.
b) Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, kap. 1420.73:
 Tiltak i sauenæringa – kr 2 350 000,-.
Prioriterte tiltak:
 Gjeting/utvida tilsyn i regi av beitelag/kommuner, i kombinasjon med
vokterhund eller kadaverhund, og ved akutte tap.
 Elektronisk overvåking (radiobjeller/e-bjeller)
 Planlagt tidlig sanking
 Kadaverhundarbeid (kurs)
 Beredskapsareal
 Tiltak i reindrifta – kr 2 350 000,-.
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
 Skadefellingsutgifter – kr 450 000,-.
o Utgifter i forbindelse med skadefellingsforsøk, jf. rovviltforskrifta § 9 og 9a.
 Akuttsaker, rein og sau ihht. til fastsatte føringer i forvaltningsplanen – kr 725 000, Konfliktdempende tiltak – kr 125 000,-.
Prioriterte tiltak:
o Videreføring av prosjekt i regi av Nordland Nasjonalparksenter
c) Tjenestekjøp, kap. 1420.21:
 Scandlynx – bruk av viltkamera som supplement til bestandsregistrering av gaupe
– kr 250 000,-.
 Universitetet i Oslo – bruk av radiobjeller i reindrifta – kr 100 000,-.
 Bestandsregistrering av rovvilt, dusører – kr 100 000,-.
 NORUT – informasjon om bruk av droner – kr 50 000,-.
 Årlig reindriftsseminar i regi av Fylkesmannen i Nordland – kr 40 000,-.
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Sak 14/2017 Jerv – lisensfelling, ekstraordinære uttak og bestandsregistrering
Siv Mossleth fremmet forslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt:
Rovviltnemndas vedtak:
Nemnda tar informasjon fra Statens naturoppsyn til orientering. Nemnda ber om at
sekretariatet i samråd med nemndleder skriver brev til direktoratet hvor det sluttes opp om de
prioriteringene som er gjort til nå i forhold til ekstraordinære uttak, men at også
Håfjellhalvøya i Ballangen prioritets for uttak. Videre ønsker nemnda at det i brevet
poengteres viktigheten av å sette inn tilstrekkelig med ressurser for å oppnå felling i de
prioriterte områdene.
Sak 15/2017 Drøftinger/ orienteringer/ referatsaker
a) Status kvotejakt på gaupe og bestandsregistrering av gaupe
Fylkesmannen og SNO orienterte.
Årets gaupekvote er på 6 gauper, hvorav inntil 3 hunngauper over ett år. Kvotejakta på gaupe
startet 1. februar og varer til og med 31. mars. Per 20. mars er det felt 5 gauper, jf. kart
nedenfor. Det er fortsatt åpent for jakt i område Bodø/Sørfold/Fauske og i Lofoten/Vesterålen.

Kart over fellingsområder for gaupe under
kvotejakta 2017, samt felte gauper per 20.
mars i Nordland og tilgrensende områder i
nabofylkene.
Det er registrert spor etter familiegrupper flere steder i fylket, jf. kart nedenfor. Disse dataene
ligger nå hos Rovdata som gjør endelige vurderinger om hvor mange ulike familiegrupper
dette er.
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Kart over påviste spor etter gaupefamilier vinteren
2016/2017 i Nordland og tilgrensende områder.
Kilde: Rovbase.

b) Fagrapporter og lignende
Ingen
c) Akuttsaker behandlet av Fylkesmannen
Vedtakets dato
01.02.2017
02.02.2017
07.03.2017
08.03.2017

Område
Saltdal
Saltfjellet RBD
Saltfjellet RBD
Bindal/Nærøy

Hva
Skadefelling jerv
Intensiv gjeting
Intensiv gjeting
Skadefelling gaupe

d) Brev til nemnda
Dato

Fra

03.02.2017

KLD

14.02.2017

KLD

23.02.2017

01.03.2017

KLD
Sauenæringa i
Vefsn
Nordland Sau
og Geit

07.03.2017

Mdir

11.03.2017

Mdir

13.03.2017

Mdir

24.02.2017

Til

Kopi

Rovviltnemnda i
region 7 m.fl.
Rovviltnemnda i
region 7 m.fl.
Rovviltnemnda i
region 7 m.fl.
Mdir
Rovviltnemnda i
region 7 m.fl.
Rovviltnemnda i
region 7 m.fl.
Rovviltnemnda i
region 7 m.fl.
Rovviltnemnda i
region 7

Tema
Høring – endret lisensfellingsperiode ulv
Vedtak – endret lisensfellingsperiode ulv
Høring – endringer i NML og rovviltforskrifta

Rovviltnemnda i
region 7

Anmodning om uttak av jerv i Vesterfjella
Årsmøteresolusjon om rovvilt
Planleggingsrammer for regionale
rovviltnemnder 2017
Beslutning om uttak av jerv i deler av NordTrøndelag og Nordland
Uttalelse til revidert forvaltningsplan for
rovvilt i region 7

Enstemmig vedtak:
Rovviltnemndas vedtak:
Oppsatte drøftinger/orienteringer/referatsaker tas til orientering.
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Sak 16/2017 Eventuelt
Ingen saker.

Møtet varte fra kl 09:00-11:00.
Referent: Øyvind Skogstad

Vedlegg:
1. Forslag fra Bjørnar Skjæran til forord i forvaltningsplanen

Adresseliste, per e-post:
Mattilsynet – Region Nord
Medlemmer i rovviltnemnda i region 7 – Nordland
Miljødirektoratet
Naturvernforbundet i Nordland
Nordland Bonde- og småbrukarlag
Nordland Bondelag
Nordland reindriftssamers fylkeslag
Nordland Sau og Geit
Norges Jeger- og Fiskerforening – Nordland
Statens naturoppsyn – Nordland

