
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 
Nordland 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 
Rovviltnemnda i region 7 Berit Hundåla  Charlotte Holmstad Arnesen 
c/o Statsforvalteren i Nordland 481 23 789  75 54 78 20 
Postboks 1405, 8002 Bodø hundaala@online.no 
  

 

 
Protokoll fra møte 4/2022 - Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Dato:  24. oktober 2022 
Sted: Bodø, Statsforvalteren i Nordland 
Tid: 12:00 – 15:30 
Sekretariat: Statsforvalteren i Nordland  

 
Med på møte:   
Fra Nemnda:   
Berit Hundåla Nordland fylkeskommune 
Kim Haugen Schei Nordland fylkeskommune 
Kristine Helland Blind Sametinget 
Linda Veronika Eide Nordland fylkeskommune 
Per Ole Oskal Sametinget 
Stig Tore Skogsholm (via Teams) Nordland fylkeskommune 

 
Fra sekretariatet:   
Anne Isabelle Utsi (via Teams) Statsforvalteren i Nordland 
Charlotte Holmstad Arnesen Statsforvalteren i Nordland 
Jostein Øvervatn Statsforvalteren i Nordland  
Tore Vatne Statsforvalteren i Nordland  
Øyvind Skogstad  Statsforvalteren i Nordland 

 
Observatører:  
Berit Gjerstad  Mattilsynet 
Birgit Nilsen (via Teams, deler av møte) Mattilsynet 
Erlend Furuhovde (via Teams) Statens naturoppsyn 
Geir Heggmo Statens naturoppsyn 
Martin Drevvatn (via Teams) Statens naturoppsyn 
Vegar Pedersen (via Teams, deler av møte) Statens naturoppsyn 

 
Andre:  
Anne Kari Snefjellå Nordland Sau og geit 
Yngve Fløttkjær Bodø kommune 
Svein Møllersen Varamedlem for rovviltnemnda 

 
Berit Hundåla ønsket velkommen.  
 
I forkant av nemndsmøte holdt Nordland sau og geit v/Anne Kari Snefjellå innlegg.  

Interessenter 
 
    

 

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 
 2022/67 434.11 26.10.2022 
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Sak 17/2022 Godkjenning av innkalling 
 

Rovviltnemndas vedtak:  
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner innkalling og saksliste til møte 4/2022 uten 
merknader.  

 
 
Sak 18/2022 Godkjenning av protokoll 2/2022 
 

Rovviltnemndas vedtak:  
Rovviltnemnda region 7 – Nordland godkjenner protokoll fra møte 2/2022 uten merknader.  

 
 
Sak 19/2022 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2022 
 

Rovviltnemndas vedtak:  
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner protokoll fra møte 3/2022 uten merknader.  

 
 
Sak 19/2022 Drøfting/orienteringer/referatsaker 

a) Beitesesongen 2022 for sau – orientering fra Statsforvalteren  
Orientering v/ Charlotte Holmstad Arnesen  
 

b) Erstatning for rein drept eller skadet av fredet rovvilt driftsåret 2021/2022 – orientering 
fra Statsforvalteren 
Orientering v/ Øyvind Skogstad  
 

c) Orientering fra Statens naturoppsyn om aktuelle saker  
Orientering v/ Martin Drevvatn, Vegar Pedersen og Geir Heggmo  
 

d) Orientering fra Mattilsynet om aktuelle saker  
Orientering v/ Berit Gjerstad  
 

e) Orientering fra Statsforvalteren i Nordland om foreløpig forbruk av FKT-midler 
Orientering v/ Øyvind Skogstad 
 

• Fagrapporter og lignende 
• Brøseth, H., Odden, J. og Nilsen, E.B. 2022. Antall familiegrupper, bestandsestimat og 
bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2022. NINA rapport 2155.  
• Odden, J. og Frank, J. 2022. Inventering av lodjur 2022 – Bestandsovervåking av gaupe 
2022. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Rapport nr. 2-2022.   
• Mattison, J. og Brøseth, H. 2022. Yngleregistreringer av jerv i Norge 2022. NINA rapport 
2179.  
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f) Akuttsaker behandlet av Statsforvalteren 

Vedtakets dato Området Hva 
2022.06.11 Narvik Intensivt tilsyn 
2022.06.07 Vefsn Intensivt tilsyn 
2022.06.28 Narvik Intensivt tilsyn 
2022.07.05 Vefsn Intensivt tilsyn 
2022.07.11 Grane Tillatelse til skadefelling av bjørn 
2022.07.14 Hattfjelldal Tillatelse til skadefelling av bjørn 
2022.07.22 Hattfjelldal Forlengelse av skadefellingstillatelse bjørn 
2022.07.22 Rana Tillatelse til skadefelling av gaupe 
2022.07.25 Narvik Intensivt tilsyn 
2022.08.08 Narvik Akutt tidlig nedsanking 
2022.08.10 Rana Intensivt tilsyn 
2022.08.15 Rana Tillatelse til skadefelling av jerv 
2022.08.15 Steigen Tillatelse til skadefelling av gaupe 
2022.08.15 Steigen Akutt tidlig nedsanking 
2022.08.17 Narvik Akutt tidlig nedsaking 
2022.08.17 Narvik Akutt tidlig nedsanking 
2022.08.29 Rana Intensivt tilsyn 
2022.08.30 Narvik Akutt tidlig nedsanking 
2022.08.30 Narvik Akutt tidlig nedsanking  
2022.09.02 Hattfjelldal Tillatelse til skadefelling av bjørn 
2022.09.05 Narvik Akutt tidlig nedsanking 
2022.09.12 Hattfjelldal Rovviltavvisende gjerdet 
2022.10.12 Steigen Flytting av besetning til mindre rovviltutsatte områder 

 
g) Brev til nemnda  

Dato  Fra Tema 
2022.05.31 Mdir Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022/2023 
2022.05.31 Mdir Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn 2022/2023 
2022.06.02 Aktivt 

rovdyrvern 
Klage på betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 – Nordland  

2022.06.03 Mdir Avslag på søknader om uttak av jerv  
2022.06.03 Mdir Oversendelse av klage – avslag på søknad om forebyggende uttak 

av bjørn i Grane kommune 
2022.06.16 KLD Høring om lisensfellingsperiode for jerv 
2022.06.29 KLD Opprettholder vedtak – klage – skadefelling av bjørn i Grane 
2022.06.30 Mdir Oversendelse av klage på kvoter for betinget skadefelling av 

brunbjørn 2022/2023 
2022.06.30 Mdir Oversendelse av klage på kvote for betinget skadefelling av gaupe i 

2022/2023 
2022.07.01 Mdir Faglig tilrådning – kvote for betinget skadefelling av ulv i Norge 

2022/2023 
2022.07.08 KLD Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for betinget skadefelling 

av brunbjørn i region 6, 7 og 8 – 2022/2023 
2022.07.15 Mdir Oversendelse av klage – avslag på søknad om skadefelling av jerv - 

Rana 
2022.07.19 KLD Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for betinget skadefelling 

av gaupe i forvaltningsregionene 4, 5, 7 og 8 – 2022/2023 
2022.07.19 KLD Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av 

ulv våren 2022 – hele landet 
2022.08.18 KLD Orientering om endret lisensfellingsperiode for jerv og forholdet til 

vedtak om lisensfellingskvote for jerv 2022/2023 
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2022.08.19 Mdir Beslutning om ingen lisensfelling av brunbjørn i rovviltregionene 6, 

7 og 8 i 2022 
2022.09.07 KLD Avgjørelse av klage på søknad om skadefelling av jerv vest i Rana 

kommune 
2022.09.90 KLD Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av 

jerv og ulv i region 7 2022/2023 
2022.10.11 Mdir Avslag på søknad om skadefelling av gaupe – region 7 - Steigen 

 
Kim Haugen Schei foreslo et tillegg til vedtaket, om at Klima- og miljødepartementet inviteres til et 
møte i starten av 2023 om forvaltningsplanen for rovvilt i region 7 som styringsverktøy i 
rovviltforvaltningen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.    
 
 

Rovviltnemndas vedtak:  
Sak 20/2022 drøftinger/orienteringer/referatsaker, tas til orientering. 
 
Rovviltnemnda vil invitere Klima- og miljødepartementet til et møte i starten av 2023 om 
forvaltningsplanen for rovvilt i region 7 som styringsverktøy i rovviltforvaltningen.  

 
 
Sak 21/2022 Kvote for jakt på gaupe og betinget kvote for skadefelling av gaupe 2023 
 
Statsforvalteren orienterte nemnda om to mottatte brev om forvaltning av gaupe, fra Steigen kommune 
og Nordland Bonde- og småbrukarlag. Videre orienterte Statsforvalteren om nytt prognoseverktøy 
som vil komme om kort tid, og at vi har fått anbefalinger fra direktoratet om å ta i bruk dette når man 
skal vurder evt. kvote for jakt på gaupe kommende vinter. Statsforvalteren foreslo derfor at nemnda 
drøfter saken nå, om tematikken rundt fordeling av en liten jaktkvote og bruk av skadefellingsregimet, 
men at endelig anbefaling fra nemnda til miljødirektoratet sendes etter at prognoseverktøyet er lansert.  
 
Kim Haugen Schei foreslo at nemnda tar utgangspunkt i å foreslå en kvote for jakt på gaupe vinteren 
2023 på to gauper på Helgeland, to gauper i Salten og ei gaupe i Ofoten, samt at Statsforvalteren får 
myndighet til å iverksette skadefellingsforsøk på gaupe i perioden 16. mars til 31. mai. Men at 
nemndas endelige anbefaling sendes etter at man har tatt i bruk det nye prognoseverktøyet. Forslaget 
ble enstemmig vedtatt.    
 
 

Rovviltnemndas vedtak:  
Rovviltnemnda legger til grunn av bestandsmålet for gaupe ikke er oppfylt for region 7, og at 
myndigheten til å vedta kvote for jakt på gaupe i Nordland 2023 derfor ligger hos Miljødirektoratet 
  
Rovviltnemnda ønsker primært at det åpnes for en begrenset kvote for jakt på gaupe selv om man 
ligger under bestandsmålet. Rovviltnemnda foreslår i utgangspunktet en kvote for jakt på gaupe 
vinteren 2023 med to gauper på Helgeland, to gauper i Salten og ei gaupe i Ofoten, samt at 
Statsforvalteren får myndighet til å iverksette skadefellingsforsøk på gaupe i perioden 16. mars til 
31. mai. Nemndas endelige anbefaling til Miljødirektoratet sendes etter at man har tatt i bruk det 
nye prognoseverktøyet.  

 
 
Sak 22/2022 Ekstraordinært uttak av jerv Nordland  
 

Rovviltnemndas vedtak:  
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland viser til rovviltforliket punkt 2.2.4, 2.2.5 og 2.2.11 angående 
uttak av jerv og anbefaler at Miljødirektoratet prioriterer uttak i følgende område i Nordland:  

• Øst for E6 i Rana kommune.  
 



Side 5 av 5 
 
 
Sak 23/2022 Møteplan for rovviltnemnda region 7 – Nordland 2023 
 

Rovviltnemndas vedtak:  
Rovviltnemda for region 7 – Nordland vedtar møteplan for 2023:  
 
Møte 1/2023, 15. mars  

• Budsjett for FKT-tiltak 2023 
 
Møte 2/2023, 31. mai  

• Kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv  
• Kvote for lisensfelling av jerv  
• Kvote for lisensfelling av bjørn  

 
Møte 3/2023, 1. november 

• Kvote for jakt på gaupe  
• Anbefaling av ekstraordinært uttak av jerv  

 
Ved behov kan det avtales ekstraordinære møter i løpet av året.  

 
 
Sak 24/2022 Eventuelt  
 
Ingen eventueltsaker.  
 
 
 
Møte varte fra 12:00 – 15:30.  
 
Referent: Charlotte Holmstad Arnesen.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Protokoll møte 4/2022 Vedlegg 1 - Orientering fra Statsforvalteren om rovvilterstatning rein 
2 Protokoll møte 4/2022 Vedlegg 2 - Orientering fra Statens naturoppsyn 
3 Protokoll møte 4/2022 Vedlegg 3 - Orientering fra Mattilsynet 
4 Protokoll møte 4/2022 Vedlegg 4 - Orientering fra Statsforvalteren om foreløpig FKT-forbruk 

 
 
 
   


