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Oppnevning av nytt medlem til rovviltnemnda i forvaltningsregion 7 
Nordland 

Klima- og miljødepartementet har etter forslag fra Nordland fylkeskommune oppnevnt 
Linda Veronika Eide som nytt fast medlem i rovviltnemnda i region 7. Hun erstatter 
Mona Nilsen som er gitt fritak for sine verv i fylkeskommunen. Odd Arnold Skogsholm 
oppnevnes som varamedlem for Linda Veronika Eide. Departementet ber 
fylkeskommunen om å gjøre oppnevningen og innholdet i dette brevet kjent for de 
aktuelle representantene i fylkeskommunen. 
 
Nordland fylkeskommune har ved brev av 29. oktober 2021 innstilt Odd Arnold Skogsholm 
som nytt fast medlem etter at Mona Nilsen ble valgt inn på Stortinget og gjennom det er fritatt 
for alle sine verv i fylkeskommunen. Han har tidligere vært varamedlem for Mona Nilsen. 
Linda Veronika Eide ble innstilt som varamedlem for Odd Arnold Skogsholm.  
 
Sametinget har ved brev av 25. januar orientert departementet om at de har oppnevnt to nye 
medlemmer og varamedlemmer til rovviltnemnda i region 7, i samsvar med rovviltforskriften  
§ 5. Sametinget har oppnevnt ett mannlig og ett kvinnelig fast medlem og deres 
varamedlemmer.  
 
Rovviltnemnda i region 7 Nordland har seks faste medlemmer og det følger da av 
likestillings- og diskrimineringsloven § 28 om kjønnsbalanse i offentlige utvalg mm. at antall 
medlemmer av hvert kjønn skal være tre. Denne kjønnsbalansen kan ikke oppnås med den 
innstillingen som Nordland fylkeskommune har foretatt.  
 
Departementet endrer derfor på innstillingen fra Nordland fylkeskommune og oppnevner 
Linda Veronika Eide som fast medlem til rovviltnemnda i region 7 og Odd Arnold Skogsholm 
som varamedlem for henne.   
 
Rovviltnemnda er et statlig viltorgan som skal utøve Stortingets og regjeringens føringer i 
rovviltpolitikken, og som er underlagt Klima- og miljødepartementets instruksjons- og 
organisasjonsmyndighet. Nemndenes mandat, oppgaver, ansvar, sammensetning og virketid 
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Side 2 
 

følger av forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005 nr. 242 (rovviltforskriften). 
Rovviltnemndene skal ha hovedansvaret for å iverksette tiltak i tråd med vedtatt nasjonal 
rovviltpolitikk innenfor sin region. Rovviltnemnda skal arbeide innenfor rammene av 
Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforlikene av 2004 og 2011, Stortingets 
flertallsvedtak om ulv av 2016, og den todelte målsettingen om å sikre både levedyktige 
bestander av rovvilt og beitenæring i Norge. 
 
Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for fylkestinget og Sametinget. 
På bakgrunn av forslaget fra Nordland fylkeskommune, har Klima- og miljødepartementet 
oppnevnt Linda Veronika Eide som nytt fast medlem og Odd Arnold Skogsholm som 
varamedlem for Linda Veronika Eide til rovviltnemnda i forvaltningsregion 7, og ber 
fylkeskommunen om å gjøre oppnevningen og innholdet i dette brevet kjent for de aktuelle 
representantene i fylket. 
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