
 

 

Til 

Rovviltnemda i Nordland      Rognan 28.11.2016 

 

UTTALELSE TIL FORSLAG OM FORVALTNINGSPLAN FOR 
ROVVILT I NORDLAND 

Bakken Grunneierlag viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 
som rovviltnemda i region 7 – Nordland har sendt ut til høring. Grunneierlaget er sterkt 
kritisk til forslaget, som i stor grad vil berøre alle grunneierne i vårt område. 

 Vi ønsker at mulighetene for utmarksbeite må bestå, også for fremtidige 
generasjoner. 

 Dersom Fylkesmannens forslag blir vedtatt, vil det føre til gjengrodde 
utmarksbeiter og stier.  

 Elgjakta som er en betydelig inntektskilde for grunneierlaget vil bli berørt.  
Storviltjakta og småviltjakta vil også bli betydelig berørt av forslaget fra 
Fylkesmannen. 

 Forslaget fra Fylkesmannen vil føre til dårligere bolyst og folkehelse ved at bruk av 
utmarka som er en av de tingene som gir økt livskvalitet for mange, vil bli 
betydelig redusert.  

 Dersom Fylkesmannens forslag blir vedtatt,  vil grunneierlaget varsle krav om 
erstatning for tapte inntekter i forbindelse med grunneierrettigheter og inntekter 
på storvilt- og småviltjakt.  

 

Bakken Grunneierlag mener at konsekvensene av forslaget til forvaltningsplan for rovvilt er 
for dårlig utredet. Prosessen bør på bakgrunn av dette utsettes. Ut fra de fremlagte 
høringsdokumentene støtter Bakken Grunneierlag AU sitt forslag til forvaltningsplan for 
rovvilt i Nordland. 

 

Med hilsen 

  Erling Normann 

  Bakken Grunneierlag



Fra: Karl Rune Ingebrigtsen[karlrune@hotmail.no]
Dato: 30.11.2016 23:38:28
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Sak 2015/1959

Bleiknes Elgjaktlag
V/Karl Rune Ingebrigtsen        
Nestby
8250 ROGNAN                                                                                                                                                      
                                                                                                              Næstby, 30.november 2016
 
Fylkesmannen i Nordland
Postboks 1405
8002 BODØ
 
Sak: 2015/1959

Uttalelse vedrørende forslag til revidert forvaltningsplan
for rovvilt i Nordland

 
Bleiknes elgjaktlag (BEJL) viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland, som Rovviltnemda
i region 7 – Nordland har fattet vedtak om å sende ut på høring.
 
BEJL stiller seg svært kritisk til høringsforslaget, med bakgrunn at det vil berøre vårt og tilstøtende jaktområder i
svært negativ grad. Det henvises til følgende kommentarer.
 

Elgjakt er en av de store inntektskildene for Bleiknes grunneierlag. Den fremtidige muligheten for stor- og
småviltjakt vil bli svært negativt berørt av forvaltningsplanen. Dette vil føre til store tap i inntekter for
grunneierlaget.
BEJL ser store utfordringer i og drive elgjakt i dette området visst forslaget blir vedtatt. BEJL forventer
at dagens mulighet for elgjakt bevares.
Lange tradisjoner med elgjakt vil kunne bli borte pga av svært lav tilvekst av elg og kraftig konkuranse fra
bjørn.

 
 
I 2014 var det bjørn i området, mest sannsynlig en binne med unge (viltkamera bilde), det jaktåret hadde vi kun 4
elg observasjoner på 18 jaktdager, det var og svært lite sportegn fra elg i terrenget, dette gikk igjen i nabovaldene
også.
BEJL fikk ikke felt elg det året pga dette, elgen var svært lettbeint og dro langt av gårde når den tok løs, det var
tydelig tegn på at den hadde vært jaget på. Undertegnede fant også rester av en elgkalv som var slått av bjørn og
gravd ned.
 
Bleiknes elgjaktlag mener at de negative konsekvensene av forslaget til forvaltningsplan for rovvilt er uakseptable.
Prosessen bør på bakgrunn av dette skrinlegges.
 
 
 
Med hilsen
Bleiknes elgjaktlag
 
 
Karl Rune Ingebrigtsen
Jaktleder



Fra: Karl Rune Ingebrigtsen[karlrune@hotmail.no]
Dato: 30.11.2016 22:49:04
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: VS: Uttalelse vedrørende forslag til revidert forvaltningsplan 

 
 
 
Bleiknes grunneierlag
V/ leder Tony Helgesen       
Bleiknes
8255 RØKLAND                                                                                                                                                    
                                                                                                      Bleiknes, 30.november 2016
 
Fylkesmannen i Nordland
Postboks 1405
8002 BODØ
 
Sak: 2015/1959

Uttalelse vedrørende forslag til revidert forvaltningsplan
for rovvilt i Nordland

 
Bleiknes grunneierlag (BGL) viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland, som
Rovviltnemda i region 7 – Nordland har fattet vedtak om å sende ut på høring.
 
BGL stiller seg svært kritisk til høringsforslaget, med bakgrunn at det vil berøre vårt- og tilstøtende områder i svært
negativ grad. Det henvises til følgende kommentarer.
 

BGL aksepterer ikke tap av beite rett i egen utmark.
BGL aksepere ikke at dette kan stoppe utvikling av annen næring i utmark.
BGL kan ikke akseptere negative konsekvenser rovvilt planen får for utøvelse av elgjakt og småviltjakt.

 
 
Dersom Fylkesmannens forslag blir vedtatt kommer med stor sannsynlighet BGL å sende inn erstatningskrav for tapt
beite rett, redusert jakt rett og tap av annen økonomisk utnyttelse av utmarka.
 
Bleiknes grunneierlag mener at de negative konsekvensene av forslaget til forvaltningsplan ikke er utredet. Prosessen
bør på bakgrunn av dette skrinlegges..
 
 
 
Med hilsen
Bleiknes grunneierlag.
 
 
Tony Helgesen
Leder
 



 
 
 
Botn og Botnvann grunneierlag 
V/ Tore Bentsen 
Jernbanegata 44 
8250 Rognan       29.11.16 
 
Fylkesmannen i Nordland 
Pb 1405 
8002 Bodø 

 
 

Uttalelse til forslag om forvaltningsplan  
for rovvilt i Nordland 

 
 
Botn og Botnvann grunneierlag har ikke mottatt brev angående 
informasjon om revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland i 
region 7. Vi må bare beklage at vi ikke før vi leser avisene har fått 
med oss at noe slikt var på gang. I forhold til fristen for uttalelser 
som jo er satt til 30.november, er det i en så viktig sak for oss totalt 
uakseptabelt. Høringen bør utsettes, slik at kommunen får tid til å 
drøfte dette med andre berørte parter. Man kunne tenke seg en 
helhetlig vurdering av konsekvenser denne måtte ta for seg i hele 
kommunen. Her må jo saker som beiterett, jakt, økonomi og ellers 
den tradisjonelle bruken av marka tas med. Som utgangspunkt ser vi 
svært alvorlig på et slikt inngrep i en kommune fra fylke. Bare minner 
om at vi fra før bærer en ganske tung byrde for storsamfunnet i 
slike saker. 
 
MVH 
 
Tore Bentsen 
Leder Botn og Botnvann grunneierlag



  Evenesdal 01.12.2016 
 

Uttalelse til forslag om forvaltningsplan 

for rovvilt i Nordland 
 

           

Grunneierne i Evenesdal viser til Fylkesmannen i Nordlands forslag til forvaltningsplan 

for rovvilt i Nordland som rovviltnemnda region 7 – Nordland har sendt på høring.  

Grunneierne er kritisk til det foreslåtte yngleområdet for bjørn som foreligger i 

forslaget. Dette vil i stor grad berøre grunneierne i vårt område. Forslaget der våre 

arealer inngår i et bjørneområde, vil redusere bruken av utmarka og sannsynligvis være 

negativt i forhold til bolyst og folkehelse i våre områder. 

Vi ønsker at mulighetene for utmarksbeite skal bestå også for fremtidige generasjoner. 

Evenesdal har siden de første bosetninger blitt benyttet til tradisjonelt landbruk. Dette 

gjenspeiles i Evenesdals store biodiversitet med høyt innslag av kulturbetinget botanisk 

mangfold. Dette er noe vi grunneiere ønsker at våre etterkommere også skal kunne 

nytte seg av. En skissert økning i bjørnebestand vil sette store begrensninger for 

tradisjonelt landbruk.  

Grunneierne i Evenesdal har eiendommer som er regulert gjennom konsesjonsloven, og 

har dermed bo og driveplikt. Vi er bekymret for en situasjon der eiendommene er lite 

omsettelige og attraktive; da det blir begrensede muligheter på gårdene i en situasjon 

med stor økning i antall bjørner i Evenesdal.  

Elgjakt er en viktig verdiskaper i vårt område. Denne representerer både sosial, kulturell 

og til en viss grad økonomisk verdiskapning for våre grunneiere. Bjørn, spesielt i 

randsonen av sin utbredelse, utgjør en bestandsregulerende faktor på elgbestanden. 

Evenesdal som er et marginalt elgterreng, vil med den foreslåtte økningen i 

bjørnebestand få store negative konsekvenser for elgen. Blant annet ved økt 

kalvdødelighet og endring i elgens trekkmønster. Dette er noe vi grunneiere er svært 

kritisk til.  

Vi er positive til at yngleområdene for jerv og gaupe utvides, og at det foreligger et 

prinsipp om byrdefordeling i disse sonene. Det er også viktig for grunneierne i 

Evenesdal at det åpnes for lisensjakt og kvotejakt når bestandsmålet er oppnådd. Vi er 



  Evenesdal 01.12.2016 
 

også positive til forslaget om et tak på to årlige ynglinger av gaupe innenfor hvert 

reinbeitedistrikt. Vi ønsker derimot at det settes et tilsvarende tak for antall 

jerveynglinger, slik at byrdefordeling lettere kan håndteres av forvaltningen. 

Eksempelvis kan fylket deles inn i de eksisterende regionene Ofoten, Salten, Nord-

Helgeland og Sør-Helgeland og sette et tak på to årlige ynglinger i hver region, mens de 

to gjenværende ynglingene kan fastsettes etter prinsippet om byrdefordeling.   

Evenesdal vil med de foreslåtte yngleområdene være berørt av både jerv, gaupe, bjørn 

og kongeørn.  Derfor er det viktig at samlet belastning tas til vurdering når 

kvotestørrelse fastsettes, og at uttak står i stil med den samlete belastningen, også i år 

der bestandsmål ikke er oppnådd.  

Når det gjelder dagens belastning av rovvilt generelt i Evenesdal opplever grunneierne 

en økning av rovfugl; da spesielt kongeørn i området. Vi ønsker at dette tas i betraktning 

ved vurdering av den totale rovviltforvaltningen i området. 

Vi ønsker at det skal være lav terskel for uttak av ulv i vårt område.  

 

For grunneierne i Evenesdal – Ruben Eggesvik 



Saltdal kommune, Landbrukskontoret/

Fylkesmannen i Nordland

Forsla til forvaltnin s lan for rovviltiNordland

Evensgård Grunneierlag (g.nr.22) vil på det sterkeste protestere mot

forslaget til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland.

En realisering av forslaget vil bety slutten for en sauenæring på

utmarksbeite. Beiterettigheten er en nedarvet rett som ikke kan fjernes

med et pennestrek av skrivebordsbyrokrater. Dette vil i så fall utløse

erstatningskrav.

Elgjakten vil også bli berørt da tilveksten blir redusert. Dette vil også

føre til erstatningskrav.

Evensgård den 27. nov. 2016

Med hilsen

—/L»x +K®Wi

Bengt&l(arlberg ”

Formann Evensgård Grunneierlag

Adresse: Evensgård, 8255 Røkland





Fra: Finn Asbjørn Jensen[fije1708@gmail.com] Dato: 30.11.2016 20:24:57 Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i
Nordland Tittel: FORSLAG TIL REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND.

Jeg som grunneier i Saksenvik, g.nr 4, b.nr. 2 i Saltdal protester på saksbehandling og sammensetting av
arbeidsgruppa.

Jeg som grunneier er ikke blitt informert før start på revidering av rovviltplanen som også berører min eiendom og
derved den beiterett jeg har i området.

Jeg mener og forlanger at grunneierne skal være representert ved utarbeidelse av ny forvaltningsplan for rovvilt. Det er
tross alt deres egen grunn.

Samtlige grunneierlag i området skulle ha vært informert direkte. Høringsfristen er ikke realistisk, jeg fikk ingen
informasjon fra fylkesmannen, oppdaget det via kommentarer på facebook. Grunneierlag må ha tid til å drøfte forslag
internt, da er tre måneder ikke urealistisk. I tillegg bør fylkesmannen komme til bygda å informere som det ble gjort
under utarbeidelse av Junkerdal – Balvatn   nasjonalpark.

Jeg har fått vite at det er utbetalt større beløp til enkelte grunneiere som har drevet med sau, for at de skal slutte å
benytte sin beiterett. Det må bety at alle som har beiterett i området har rett til økonomisk kompensasjon for den
belastning som rovviltets tilstedeværelse medfører. Det selv om en ikke driver med sau for øyeblikket. Verdien av alle
eiendommene i området blir vesentlig redusert. Verdien av dagens utbytte av elgjakt blir også redusert, noe som det
må kompenseres for.

Viser også til Camilla Risvolls kronikk i Saltenposten 29. november 2016 om kampen om utmarksarealene i
Nordland.

 

Jeg foreslår at all privat mark/eiendommer trekkes ut av revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland.

 

Rognan, 30.11.2016

Finn Asbjørn Jensen

Grunneier gnr 4 bnr 2 i Saltdal

 



Fra: Goran[goandreassen@hotmail.com]
Dato: 30.11.2016 23:59:35
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Høringsuttalelse

Til

Rovviltnemnda i Nordland                                  Saltdal 30.11.2016

Høringsuttalelse til forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland

Gøran Andreassen og Bjørn Mosti viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
som rovviltnemnda i region 7‐ Nordland har sendt på høring. Vi representerer oss som privatpersoner i denne
uttalelsen. Vi har en sterk forankring til Saltdal og kommunens utmark, og vi er begge knyttet til hver vår
grunneierrett gjennom våre respektive foreldre. Begge grunneierrettene har lange tradisjoner med å utnytte
ressursene som ligger i utmarksbeite, skogbruk, og ikke minst jakt og fiske.
I de siste 30 årene har Saltdal vært utsatt for et nøye planlagt angrep fra Staten, der formålet har vært å
beslaglegge all utmark i kommunen gjennom uttallige varianter av vern. Det er helt åpenbart at strategien
har vært langsiktig. Etter en 30 år sammenhengende vernstrategi, har planen så langt gitt resultat i form av
at 70% av kommunens totale areal er underlagt strengt vern. 
Gjennom Staten sin iver etter å oppfylle de internasjonale forpliktelsene om vern av natur, har Saltdal
hensynsløst blitt ofret som et miljø og vernealibi. Dette er gjort uten å overhode ta hensyn til både
lokalbefolkningen, og de verdiene som ligger i lokal utnyttelse av utmarksressursene. 
Man skulle tro at Saltdal hadde bidratt med sin del av forpliktelsen om vern av natur, men forvaltningsplanen
for rovvilt fra Fylkesmannen viser i all sin tydelighet at appetitten på Saltdals utmark på langt nær er
tilfredsstilt. 
Vi finner det helt horribelt at det foreslås at ei primærnæring som matproduksjon, skal gå på bekostning av
tilrettelegging for rovvilt. Dette er en byråkratisk logikk som nok en gang ikke har rot i virkeligheten. 
Vi kan ikke se at det finnes noen positive aspekter med forslaget som vil gagne Saltdal. Det er kun negative
konsekvenser knyttet til dette, og vi ber med dette Fylkesmannen om å forkaste hele forvaltningsplanen.

Vi foreslår følgende:

Utmarksbeitet skal bestå for nåværende og fremtidige generasjoner
Området skal bestå som jaktområde for all framtid
Fylkesmannens og AU sitt forslag forkastes
En eventuell tvangsinnføring av et av forslagene skal utløse erstatningsplikt for tapte inntekter for
grunneiere
Hele området på østsiden av Saltdal bør avvernes slik at fjellområdet kan benyttes til næringsutvikling i
framtiden. 

Med hilsen

Gøran Andreassen

Bjørn Mosti
 



Fra: Jostein Eliassen[jos-eli@online.no]
Dato: 30.11.2016 11:55:29
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Innspill i saken om Fylkesmannens forslag til rovdyrsoner, 2015/1959

Jostein Eliassen                                                                                              den 30.11.16

Sundby

8250 Rognan

    

    Fylkesmannen

    8002 BodÃ¸

Innspill i saken om Fylkesmannens forslag til rovdyrsone, 2015/1959.

Undertegnede bor i Saltdal og protesterer med dette mot Fylkesmannen i Nordland sine  forslag til rovdyrsoner som
berÃ¸rer Saltdal og nÃ¦rliggende kommuner. Dette gjelder sak 2015/1959.

Undertegnede Ã¸nsker ikke en Ã¸kning i antall rovdyr i Saltdal kommune av fÃ¸lgende  Ã¥rsaker.

1. Redusert trivsel i bruk av utmarka. Her tenkes spesielt pÃ¥ Ã¸kning i antall bjÃ¸rneindivider. En egen bjÃ¸rnesone i
Saltdal vil medfÃ¸re at undertegnede og sikkert mange andre vil bruke utmarka mye mindre og dette betyr en vesentlig
reduksjon i livskvalitet for mange. Selv om Fylkesmannens forslag innebÃ¦rer at bjÃ¸rnesonen er lagt pÃ¥ Ã¸stsiden av
Saltdalselva sÃ¥ er det ingen tvil om at det vil vandre bjÃ¸rner ogsÃ¥ over til vestsiden.

2. Flere rovdyr vil fÃ¥ negative konsekvenser for beitenÃ¦ringa. I verste fall kan omtrent hele eller hele utmarksbeitenÃ¦ringa
bli lagt ned ved for stort press fra rovdyr. Dette har skjedd i andre kommuner i Norge med stort rovdyrpress. Saltdal er en
kommune som har et stort og omfattende sauehold i forhold til andre kommuner i Nordland og naturen og vegnettet i
Saltdal er meget velegnet for utnyttelse av utmarka til beite for sau. Saueutmarksbeitet i Saltdal medfÃ¸rer en stor
matproduksjon som har store kvaliteter pÃ¥ smak og sunnhet. Det er dessuten pÃ¥ mange mÃ¥ter miljÃ¸vennlig Ã¥
benytte seg av utmarka til sauebeite for matproduksjon. 

Flere rovdyr i utmarka vil presse saunÃ¦ringa til Ã¸kt bruk av innmarka med problemer som redusert smakskvalitet og
sunnhetskvalitet pÃ¥ sauekjÃ¸ttet. 

Ã˜kt antibiotikabruk pga Ã¸kt innmarksbeitebruk er heller ikke bra med tanke pÃ¥  det verdensomspennende problemet
med antibiotikaresistente bakterier.

3. Mange sjeldne flora-arter er avhengige av beitenÃ¦ringa for Ã¥ overleve. Har lest at det skal dreie seg om minst 30 stykk
ulike arter i Saltdal som er avhengige av beitenÃ¦ringa for overlevelse.

4. Mange flere momenter kan nevnes og vil sikkert bli nevnt av andre som sender inn innspill i denne saken.

5. Jeg vil imidlertid avslutte med Ã¥ avsende en kopi av en diskusjon pÃ¥ Facebook angÃ¥ende denne sak. Diskusjonen
fant sted pÃ¥ FB-siden til Saltdal kommune. Skulle egentlig poste en diskusjon om samme sak fra en annen
Saltdalrelatert FB-side, men denne var nÃ¥ slettet. Denne inneholdt mange flere diskusjonsdeltakere enn denne som
postes her: Legger ogsÃ¥ inn kopi av et eget FB-innlegg i denne saken.

Den 30.11.2016    Mvh Jostein Eliassen

Saltdal kommune
Lik denne sidenSide likt Â· 24. november Â·
 
Grunneiere, jegere, friluftsinteresserte og alle andre
Fylkesmannen i Nordland har laget forslag til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. Rovviltnemnda har sendt forslaget pÃ¥
hÃ¸ring med hÃ¸ringsfrist 30.november. Saltdal kommune vil med dette oppfordre til engasjement! GÃ¥ inn pÃ¥
hjemmesiden vÃ¥r under aktuelt og les mer.
SintVis flere reaksjoner
KommenterDel



Kronologisk
109221 Du og 20 andre
74 delinger
22 kommentarer

Kommentarer

Jens Petter Jensen

Fjern

Jens Petter Jensen Kenneth Andersen
Liker Â· Svar Â· 24. november kl. 16:30
Geir Roger Hansen

Fjern

Geir Roger Hansen De kann vi ikke godta som grunneiere eiendommene er nokk forringet som de er nÃ¥ nokk er nokk
protester pÃ¥ dett
Liker Â· Svar Â· 4 Â· 24. november kl. 17:59
Odd Halsnes

Fjern

Odd Halsnes Galskap er dekkene. Er dette virkelig alvor?
Liker Â· Svar Â· 1 Â· 24. november kl. 18:05
Hans-Marius WalÃ¸r

Fjern

Hans-Marius WalÃ¸r StÃ¥ pÃ¥ alle sammen i Saltdal!
Dette mÃ¥ ikke gÃ¥ igjennom Hilsen en utflytta saltenvÃ¦ring!
Liker Â· Svar Â· 24. november kl. 18:11
Ulf Asphjell

Fjern

Ulf Asphjell Dette er Ã¥ betrakte som en krigserklÃ¦ring fra fylkesmannens miljÃ¸vernavdeling.
Liker Â· Svar Â· 4 Â· 24. november kl. 18:26
Daniel AndrÃ¨ Koskinen

Fjern

Daniel AndrÃ¨ Koskinen SÃ¸rfold kommune
Liker Â· Svar Â· 24. november kl. 18:27
Ernst Jonassen

Fjern

Ernst Jonassen HÃ¸ringsfrist om en UKE !!!!! Har de lov Ã¥ ha sÃ¥ korte frister og sÃ¥ tett opp i mot jula ??? Det er vel

eneste mÃ¥ten de kan fÃ¥ gjennomslag og det er vel ikke fÃ¸rste gang de gjÃ¸r det pÃ¥ denne mÃ¥ten ðŸ˜¡
Liker Â· Svar Â· 24. november kl. 18:35
3 svar
Elin Margrete Ingebrigtsen

Fjern

Elin Margrete Ingebrigtsen NÃ¥ mÃ¥ alle gÃ¥ inn pÃ¥ hjemmesiden til Saltdal Kommune og si sin mening(saklig) ðŸ˜¡

ðŸ˜¡ ðŸ˜¡ ðŸ˜¡
Liker Â· Svar Â· 1 Â· 24. november kl. 19:35
Remi Kristensen

Fjern

Remi Kristensen De e no vel steike gal, ha dyran i Holmenkollen
Liker Â· Svar Â· 24. november kl. 19:48
Geir Roger Hansen

Fjern

Geir Roger Hansen Hvem blir arstatningspliktig ved tap av jaktrettigheter og beiterett hvis dette gÃ¥r i gjennom de er jo
snakk om private eiendommer med rettigheter og forpliktelser



Liker Â· Svar Â· 24. november kl. 20:00
Eirik Hansen

Fjern

Eirik Hansen Det dÃ¦r kan dokker ikkje finn dokker i!!!
Liker Â· Svar Â· 24. november kl. 20:08
Chris-AndrÃ© Abrahamsen Paulsen

Fjern

Chris-AndrÃ© Abrahamsen Paulsen SÃ¥ i praksis er det dette som utgjÃ¸r nytt areal for BjÃ¸rn.

Liker Â· Svar Â· 24. november kl. 22:15
2 svar
Arnt Martin Woldseth

Fjern

Arnt Martin Woldseth De ulike beitelagene i Saltdal kommune burde ha noen synspunkter pÃ¥ dette, men samtidig burde
Saltdal kommune vÃ¦re tydlige pÃ¥ at Ã¸konomien i kommunen ikke tillater slike krumspring som Ã¥ betale ut erstatning
for tap av beiterett til X antall beitebrukere i kommunen.

Samtidig regner jeg med at den samiske reindriften har synspunkter....Vis mer
Liker Â· Svar Â· 25. november kl. 02:04
Gunn Zakariassen

Fjern

Gunn Zakariassen Hvorfor fÃ¥r ikke grunneierlagene melding om dette? Grunneierne mÃ¥ jo fÃ¥ tid til Ã¥ uttale seg.
Skulle gjerne ha ha hatt tid til et mÃ¸te med grunneierne og gitt en uttalelse.
Liker Â· Svar Â· 25. november kl. 07:26
Liv Inger AlmÃ¥sbakk

Fjern

Liv Inger AlmÃ¥sbakk Horribelt forslag ! Framtidens levebrÃ¸d blir bare bjÃ¸rnesafari for bedrestilte ! Nei, dette mÃ¥
stoppes. StÃ¸tte fra MerÃ¥ker.
Liker Â· Svar Â· 25. november kl. 11:16
Ole Erik SjÃ¸li

Fjern

Ole Erik SjÃ¸li Dette er kanskje det groveste overtrampet jeg har sett av noe forvaltningsorgan noensinne. Fristen, tatt i
betraktning sakens alvor, er latterlig kort. I tillegg sÃ¥ er fÃ¸ringene som er lagt, sÃ¥ graverende i forhold til
primÃ¦rnÃ¦ringen. Jeg sier det nok en gang, verneinteressene har infiltrert norsk byrÃ¥krati gjennom flere tiÃ¥r, og vi som
har en naturBRUKstilnÃ¦rming blir regelrett overkjÃ¸rt.
Liker Â· Svar Â· 25. november kl. 16:40
Torodd Moen

Fjern

Torodd Moen Et hÃ¥n mot lokaldemokratiet og distriktene, og det fÃ¸yer seg inn i rekken av tidligere overtramp,
ref.forvaltningsplanen for verneomrÃ¥dene. Det snakkes bl.a. om viktigheten av norsk matproduksjon, og Ã¥ bevare
bosetting i distriktene. Ingen av disse mÃ¥l...Vis mer
Liker Â· Svar Â· 1 Â· 4 t Â· Redigert
Hans A Nyberg

Fjern



Hans A Nyberg Ca. 15 bjÃ¸rner hÃ¸res i overkant mye ut. Ser spor etter gaupa rett som det er. Jerven fikk jeg pÃ¥ ca 50
meters avstand januar i fjor. Da stoppet den Ã¥ glante ei stund mens jeg glante tilbake, men den fant ut at det var best Ã¥
gÃ¥ opp i lia og vente til j...Vis mer

Liker Â· Svar Â· 9 t Â· Redigert
Kristin Flateland Lieng

Fjern

Kristin Flateland Lieng Saltdal skal fortsette Ã¥ vÃ¦re en attraktiv plass Ã¥ bo, hvor vi kan benytte beiteomrÃ¥der, jakte,
fiske og nyte friluftsliv i vakre omgivelser. Vi mÃ¥ varsle fylket om at de ikke kan gjÃ¸re som de vil med oss, og stoppe
tiltak som bidrar til avfolkning av distriktene. Oppfordrer sambygdninger som ikke vil at Saltdal skal bli gjengrodd villmark
med hyppige innslag av ugjestmilde rovdyr, om Ã¥ komme med innspill til hÃ¸ringen som gÃ¥r ut i dag (kritikkverdig kort
frist): https://www.fylkesmannen.no/.../Horing---forslag-til.../
Liker Â· Svar

Jostein Eliassen

15. november kl. 18:41

Fylkesmannen gÃ¥r inn for en bjÃ¸rnesone med 14 bjÃ¸rn pÃ¥ Ã¸stsiden i Saltdal. Alle vet at bjÃ¸rnen lett vandrer over til
vestsiden over Saltdalselva fra en slik rovdyrsone pÃ¥ Ã¸stsiden. Dette betyr veldig stor tetthet av disse store rovdyrene pÃ
¥ et lite omrÃ¥de og det blir svÃ¦rt utrivelig for de som bor Ã¸st for Saltdalselva og utrivelig Ã¥ ta seg en sÃ¸ndagstur ved
elva enten man gÃ¥r turen pÃ¥ Ã¸stsiden eller pÃ¥ vestsiden. BjÃ¸rnen vil altsÃ¥ fra dette bjÃ¸rnetette soneomrÃ¥det lett
vandre over elva eller over bruer over elva til vestsiden til bÃ¥de innmark og utmark pÃ¥ vestsiden av Saltdalselva.

Hvorfor skal Saltdal ta pÃ¥ seg denne belastningen ? En slik bjÃ¸rnesone , for Ã¥ oppfylle krav om antall rovdyr i Norge,
kan man mye heller legge et annet sted i Norge.

Andre steder i Norge der det har blitt opprettet slike rovdyrsoner sÃ¥ har det skjedd at gÃ¥rdsbrukene med sauehold i
disse kommunene har gitt opp driften fordi bjÃ¸rnen dreper sÃ¥ mye sau. Om gÃ¥rdsbrukene med sauehold i Saltdal skule
avvikles sÃ¥ vil dette fÃ¥r store negative konsekvenser for sysselsettingen i bygda. Det er nÃ¥ ca 28 gÃ¥rdsbruk med sau
i Saltdal og alle disse gÃ¥rdsbrukene handler landbruksrelaterte varer i stort omfang hos butikker som f.eks., Ivars,
Rognan Jernvare, Byggern/Medby sagbruk, ByggTorget blant andre. Mekaniske bedrifter som fikser traktorer og
landbruksmaskiner i Saltdal vil berÃ¸res sterkt av nedlegging av gÃ¥rdsbruk. Bare ringvirkningskonsekvensene i seg selv vil
medfÃ¸re at mange mister sine arbeidsplasser.

Mvh Jostein Eliassen



 
Junkerdal Grendelag 
Junkerdal 
 
8255 Røkland         Dato: 28.11.2016 
 
 
 
 
 
 
Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405 
 
8002 Bodø 
 
 
 
 
 
UTTALELSE TIL FORSLAG OM FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I 
NORDLAND 
 
Junkerdal Grendelag er kritisk til forslaget fra Fylkesmannen. Bygdene Skaiti, Graddis og 
Junkerdal vil i sin helhet komme inn i rovviltsonene. Bruken av utmarka som beiteområde har 
vært en viktig del av næringsgrunnlaget i området og vi ser med bekymring på et forslag som 
vil redusere denne muligheten for oss og for våre etterkommere. Slik vi ser det, vil forslaget 
legge betydelige føringer for en eventuell videreføring av landbruket i dette området, noe som 
igjen får konsekvenser for bosetting og nyetablering. 
 
Junkerdal Grendelag støtter derfor Saltdal Kommune sin uttalelse om at konsekvensene for 
eksisterende bruk, grunneiers rettigheter og befolkningsutvikling er for dårlig utredet og at 
prosessen bør utsettes til en slik vurdering foreligger. Vi støtter også kommunens vurdering 
av at AU´s forslag er å foretrekke framfor Fylkesmannens. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Rutt Gustavsen 
Leder Junkerdal Grendelag 
 



Junkerdal Grunneierlag 
v/Rutt Gustavsen 
Junkerdal 
 
8255 Røkland       Dato 29.11.2016 
 
 
 
 
 
Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405 
 
8002 Bodø 
 
 
 
 
UTTALELSE TIL FORSLAG OM FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I 
NORDLAND 
 
Vi i Junkerdal Grunneierlag stiller oss kritiske til Fylkesmannens forvaltningsplan for rovvilt i 
Nordland. Planen vil berøre oss alle som bor og er grunneiere i området. 
 

 At våre eiendommer inngår i prioritert rovdyrområde gjør at dalen og utmarka vår vil 
være mindre attraktiv for videreføring av landbruket og eventuell ny næringsutvikling 
i framtida. 

 
 En reduksjon av elg i området vil ha stor innvirkning på trivsel og rekreasjon. I tillegg 

vil et redusert jaktutbytte bety mye økonomisk for grunneierne. 
 
Junkerdal Grunneierlag støtter Saltdal Kommune sin uttalelse om at planen bør utsettes og at 
det vurderes nøye konsekvensene av Fylkesmannens forslag både for beitebruk, grunneiers 
rettigheter og for befolkningsutvikling i området. 
 
Junkerdal Grunneierlag anser at AU sitt forslag til soneinndeling og forvaltningsprinsipper er 
å foretrekke framfor Fylkesmannens. 
 
 
 
 
for Junkerdal Grunneierlag 
 
Rutt Gustavsen



Til :”;

Rovviltnemnda i Nordland Saltdal 28.1 1.2016

UTTALELSE  TIL  FORSLAG  OM  FORVALTNINGSPLAN

FOR  ROVVILT  I  NORDLAND

Langset grunneierlag viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rowilt i

Nordland som rovviltnemnda i region 7  — Nordland har sendt på høring. Grunneierlaget på

Langset er svært kritisk til forslaget, som i stor grad vil berøre grunneierne i vårt område.

. Vi ønsker at mulighetene for utmarksbeite mulighetene må bestå også for fremtidige

generasjoner.

. Elgjakt er den største inntektskilden til grunneierlagene. Både småvilt- og storviltj akten

vil bli berørt av forslaget fra Fylkesmannen.

.  Forslaget, der våre arealer inngår i et bjømeområde vil redusere bruken av utmarka og

sannsynligvis være negativ i forhold til bolyst og folkehelse i våre områder.

. Dersom Fylkesmannens forslag blir vedtatt, vil grunneierlaget varsle krav om erstatning

for tapte inntekter i forbindelse med grunneierrettigheter og inntekter på storvilt- og

småviltjakt.

Langset grunneierlag mener at konsekvensene av forslag til forvaltningsplan for rovvilt er for

dårlig utredet. Prosessen bør på bakgrunn av dette utsettes. Utifra de fremlagte

høringsdokumentene støtter Langset grunneierlag AU sitt forslag til forvaltningsplan for

rovvilt i Nordland.

Med vennlig hilsen ,75 W
Tor Torbergsen

Langset grunneierlag



Fra: Lillian Sæterstad[lillian.seterstad@gmail.com] Dato: 01.12.2016 00:14:14 Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen
i Nordland Tittel: Innspill til høring på ny forvaltningsplan rovdyr

   Hvorfor holde beitedyr i Hattfjelldal og …

Ber om at forslag til forvaltningsplan for rovdyr i nordland forkastes.
Forslaget fra AU om jervsone i nord øst av Hattfjelldal med begrunnelse at det bare er svensk rein som her har
kalvingsland er en uhørt begrunnelse, og må forkastes. 
Se også vedlegg.

Lillian Sæterstad 
Valen 
8690 Hattfjelldal 



Hvorfor holde beitedyr i Hattfjelldal og ikke ved kysten i Nordland? 

- Unike beiteressurser –  

 mye areal tilgjengelig 

 fordi snø og kulde holder beitet fritt for sykdommer og snyltere – det er 

unikt i verdenssammenheng og i Norge hvor de lengre sør i landet har 

problemer i utmarksbeite. 

 Etter hvert som snøen smelter vil det ut over i beiteperioden vokse nytt friskt 

gras som dyrene nyttegjør seg. Vi har sein start på sommeren men kvaliteten 

på graset ut over i beitesesongen er utmerket helt til snøen kommer om 

høsten.  

 Tilveksten på lammene er av den høyeste i landet da vi har slike gode 

beiteforhold. Ett lam som vokser fort får korte fibrer i kjøttet som gir en 

enorm mørhet.  Sammenlignet med en indrefilet av okse, hvor kjøttett er 

elektrosjokk behandlet for å øke mørheten på indrefileten, er alt kjøtt på ett 

lam flere ganger mørere.  Dette gir ett produkt som er høyt verdsatt hos 

forbrukerne. 

 Gårdbrukere fra kysten av nordland har i flere tiår leid beiteareal i 

Hattfjelldal (Krutfjellet). Det er fordi beiteressursene ved kysten er for dårlig. 

De finner stor lønnsomhet i å leie beiteareal langt borte fra gården sin fordi 

beitet er så godt i Hattfjelldal.  Dette til tross for høyt beqerellnivå i beitet 

som gir de en kostnad og ulempe med nedforingstid på innmark. I Krutfjellet 

har de også rovdyr som forsyner seg av beitedyrene noe de ikke har ved 

kysten. Det påløper kostnad med frakt av beitedyrene. De har lang reise for å 

utføre tilsyn og sanking av dyrene. 

 Beiteressursen ved kysten blir for dårlig på ettersommeren til at sauen kan 

produsere. Graset blir gammelt med liten næringsverdi. Dyrene må sankes 

hjem tidlig på ettersommeren for å beite på innmark da det ikke er nytt friskt 

gras i beitet lengre. Sauene ble magre og lammene små i utmarken. 

 Vi som bor i Hattfjelldal kan bare åpne gårds grinden for at dyrene skal 

sparere ut i beiteområdet.  

 Vi produserer mat på det mest økologiske driftsopplegget. 

 Vå produksjon vil også i fremtiden være de mest oppskattede produkter på 

grunn av sin renhet. Det er viktig å ta vare på denne produksjonen for 

fremtiden.  En gård som avslutter driften vil ikke være ettertraktet for å 

starte opp driften senere. 

 Vi forvalter ett kulturlandskap hvor gjenngroing er en stor negativ utfordring 

da det er flere og flere gårdsbruk som er ute av drift.  

 

Hattfjelldal er (jfr. NIBIO) en av kommunene i Nordland som er mest avhengig av ett godt landbruk. 

Hattfjelldal har mange gårdsbruk som er hovedinntektskilden. De fleste innbyggerne er tilknyttet 

landbruket. Det gir en avhengighet for at andre næringer skal ha grunnlag for drift i kommunen. 



Hvis Hattfjelldal ikke skal følge samme utvikling som lokalsamfunnet Lierne har gjort, etter at rovdyr 

ble prioritert fremfor mennesker og beitedyr i Lierne. Kan ikke foreslåtte forvaltningsplan 

gjennomføres.  Ett prioritert område for rovdyrene kan ikke forenes med utnyttelse av 

beiteressursene ti l tamme beitedyr. Konfliktnivået vil bli for stort for den enkelte beitebruker når 

tiltak ikke iverksettes pga sonering.  

Det er slett arbeid av Fylkesmannen i Nordland å ikke forvalte etter landbrukspolitiske mål som 

ivaretar landbruket i nordland. Forslaget til forvaltningsplan kan vi ikke se er økologisk bærekraftig 

tankegang. Både rovvilt og beitedyr er økologi, denne er ikke balansert i forslaget til forvaltningsplan. 

 Forvaltningsplanen er kun basert på hva som er økonomisk gunstig for Fylkeskommunen. Og flytter 

mer økonomisk belastning til den enkelte gårdbruker for at Fylkeskommunen skal opparbeide 

rovviltstammen.   

Hvert fylke i Norge kan ikke forvalte rovdyrene alene. Nordland bør heller ikke prøve på det. Når 

Nordland har en stor andel av beitedyr bør Nordland etterstrebe å ha ett mindretall av rovdyr. 

Rovdyr burde kunne forvaltes til å holdes i områder hvor de kan livnære seg på vilt ikke beitedyr. 

Forslaget til forvaltningsplanen bør forkastes og Fylkesmannen må kunne ta hensyn til alle politiske 

sider i en slik forvaltningssak som berører flere etater hos Fylkesmannen.  



Til  

Rovviltnemda i Nordland       29.11.2016 

         

 

UTTALELSE TIL FORSLAG OM FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I 
NORDLAND 

 
Uttalelse på vegne av elgvaldet Midtbygda Øst/Vest i Saltdal. 

 

Valdets beliggenhet i Saltdal kommune strekker seg på østsiden fra grense 
mellom privat og stat ved Kjeggåga i sør, til Pothus/ Hongdal. I øst mot Evenesdal. 
Videre på vestsiden fra grense mellom stat og privat i Berghulnes, til grense mellom Røkland 
og Kvæle. I vest er Harondalen jaktfelt med. Planområdet omfatter både privat og statlig grunn. 
Områdets areal er 130.000 dekar. 
 
Valdets formål er å bidra til en langsiktig forvaltning av viltet med best mulig produksjon 
og avkastning, i forhold til leveområdenes bæreevne og skader på jord- og skogbruk. 
 

 
Vi har registrert at vedlegg B til forslag til ny forvaltningsplan, «Vurdering av konsekvenser av ny 
forvaltningsplan», hverken tar for seg konsekvenser for dyre- eller planteliv ved innføring av nye 
rovviltsoner. 
 
For flora er det spesielt konsekvensutredning for kraftig redusert utmarksbeitebruk på østsiden av 
Saltdal, som vil innvirke på forskjellige plante- og insektsarter, vi etterlyser. 

Det mangler også konsekvensutredning for dyrelivet og innvirkning på jaktbare viltarter, og vi i 
elgvaldet som representerer alle grunneiere i området, er spesielt opptatt av elgbestanden som vil bli 
skadelidende ved etablering av rovviltsone for bjørn øst for Saltdalselva. I tillegg til den definerte 
rovviltsonen øst i valdet, ser vi også at vestsiden av valdet vil inngå i leveområdet til bjørnen, spesielt 
for hannbjørner. 

 

 

Ved målsetning om én årlig yngling, er det beregnet en bestand av ca 14 bjørner innenfor 
rovviltsonen. En slik bestand av bjørn vil kunne beskatte om lag 40% (ref. Skandinavisk 
bjørneprosjekt) av den årlige tilveksten av elgbestanden i området. I tillegg kan man forvente endring 
i arealbruk av elgbestanden, altså at elgen kan trekke ut av områder med bjørn. 

 



En direkte økonomisk konsekvens for grunneierne innlemmet i elgvaldet vil over tid være en nedgang 
i elgkvoten på 40%. Sammenlignet med siste planperiode 2013-2017 utarbeidet for en stabil 
elgstamme, har valdet tildelt en kvote på 32 dyr/år. Utregnet med gjennomsnittlige slaktevekter for 
Saltdal utgjør dette over 4000kg elgkjøtt. 

 

En nedgang på 1600kg medfører et direkte bortfall av inntekt på 110.-120.000 kr/år (basert på 
Statsskogs pristabell) for de forskjellige grunneierlag i elgvaldet! 

 

 

Elgvaldet Midtbygda Øst/Vest mener at konsekvensene av forslag til forvaltningsplan er for dårlig 
utredet, og på bakgrunn av dette bør planene utsettes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Espen Arnesen 

Styremedlem 

Elgvaldet Midtbygda Øst/Vest 

 

 

 







Nedrevann/Øvrevann Bestandplanområde

Balmigata 6

8208 Fauske

27.1r.2416

Fylkesmannen i Nordland

Postboks. l405

8002BODØ

HØRINGSINNSPILL TIL FYLKESMANNENS FORSLAG TIL REVIDERT
FORVALTNINGSPLAN FOR ROWILT I NORDLAND

Styret i Nedrevann/Øwevann Bestandplanområde samlet imøte 27llI uttaler følgende om

fflkesmannens forslag til forvaltningsplan for rowilt, region 7, Nordland.

Bestandplanområdet bestar av 8 jaktfeit i østlig del av Fauske kommune og har en

årlig tildeling på 45 elg. Samlet tellende areal for bestandplanområdet er rundt 112000 da og

dekker gardsnumrene 84, 85, 86, 88,92,93,94,95,96 og97 .

I store områder er elgjakta en vesentlig, om ikke nær den eneste inntektskilden for
grunneieme.

Skogen, som kunne ha gitt en vesentlig irrntekt, er av tidligere skogbrukssjef i Fauske

ansett som et 0-verdiområde. På grunn av manglende vei og darlig is vil det ikke være mulig å
få frem skogsmaskiner i størsteparten av området. Dermed er elgjakt og friluftsaktivitet den

vesenfligste inntel<tskilden for grunneierne.

Forslaget fra Fylkesmannen vil samle rovdyr i området i vesentlig grad. Bjørnen alene

vil legge dødeligheten for elgkalver på rundt 41 Yo ifølge det skandinaviske bjørneprosjektet.

Samlet vil rovdyrene legge store hindringer for elgforvaltningen, sarrt gjøre det nærmest

umulig å drive med sau. Dette vil gjøre området svært utsatt for en akselererende gjengroing.

Denne gjengroingen, sarnmen med økt antall rovdyr vil også redusere gleden, og muligheten
for, områdets andre inntektsmulighet, friluft saktiviteten.



Styret awiser dermed Fylkesmannens forslag i sin nåværende form, men mener at det

partssammensatte Arbeidsutvalgets(AU) forslag vil danne et grunnlag for en fordeling av

områder mellom næring og rowilt. Særlig støtter vi utvalgets forslag til piassering av bjøm.

Fauske 27.11.2016

Nedrevann/Øvrevann Bestandplanområde

Peder Strømme. f+ r/ en S/ø øp1?e
Frank Fljemgam.

John Strøm



 

 

Til 

Rovviltnemda i Nordland      Rognan 29.11.2016 

 

UTTALELSE TIL FORSLAG OM FORVALTNINGSPLAN FOR 
ROVVILT I NORDLAND 

 

Nerbygda Planområde viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rovvilt i 
Nordland som rovviltnemda i region 7 – Nordland har sendt ut til høring. Planområdet er 
sterkt kritisk til forslaget, som i stor grad vil berøre alle jaktfeltene og grunneierne i 
Planområdet. 

 Elgjakta er en betydelig inntektskilde for grunneierlagene som er tilknyttet 
Planområdet. Storviltjakta og småviltjakta vil bli betydelig berørt av forslaget fra 
Fylkesmannen. 

 Vi ønsker fortsatt å kunne ha muligheten til å drive med storviltjakt på en god 
forvaltningsmessig måte, og at fremtidige generasjoner også kan gjøre det. 

 Forslaget, der våre arealer og arealene i nærheten som inngår i et bjørneområde, 
vil i etter all sannsynlighet være negativ i forhold til bruken av utmarka. 

 Forslaget fra Fylkesmannen vil føre til dårligere bolyst og folkehelse ved at 
storviltjakt og småviltjakt som er en av de tingene som gir økt livskvalitet for 
mange, vil bli betydelig redusert.   

 

Nerbygda Planområde mener at konsekvensene av forslaget til forvaltningsplan for rovvilt er 
for dårlig utredet. Prosessen bør på bakgrunn av dette utsettes. Ut fra de fremlagte 
høringsdokumentene støtter Nerbygda Planområde AU sitt forslag til forvaltningsplan for 
rovvilt i Nordland. 

 

Med hilsen 

  Erling Normann 

  Nerbygda Planområde



Nordnes Grunneierlag 

v/styret Viggo Kristiansen 

Nordnes 

8255 Røkland                                                                                            29.11.2016 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Postboks 1405 

8002 Bodø 

 

 

UTTALELSE TIL FORSLAG OM FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND. 

 

Nordnes grunneierlag viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland som 
rovviltnemnda i region 7- Nordland har sendt på høring. Grunneierlaget er svært kritisk til forslaget, 
som i aller største grad berører grunneierne i Nordnes. 

Vi kan ikke på noen måte se at Stortingets rovviltforlik der det er en todelt målsetting tydeliggjøres i 
forslaget som legges frem. Sitat fra rovviltforliket: «Stortinget ber regjeringen gjennomføre følgende 
tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn: Norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen 
av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og 
den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette. All 
forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfarings basert kunnskap. Videre skal det legges 
vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns 
livskvalitet……. 

Dyr på utmarksbeite har mange positive kvaliteter, og det er viktig å sikre levedyktig 
næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt. Forlikspartene viser til den todelte 
målsettingen etter rovviltforliket fra 2004, og at utfordringen ligger i å ivareta begge deler uten at 
konfliktene mellom dem blir større enn nødvendig. 

Det er et mål at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Rovdyrforvaltningen 
må baseres på en politikk der hensynet til å sikre overlevelse til alle de store rovviltartene i norsk 
natur må kombineres med en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe konfliktene og motvirke 
til utrygghet innenfor den todelte målsetningen….. 

Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I 
prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder 
skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om 
bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre produksjoner 
basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i 
forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr som representerer et 
skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvings område for rein…..» 



- Vi i Nordnes grunneierlag ønsker at mulighetene for utmarksbeite må bestå for fremtidige 
generasjoner. 

- Elgjakt er en god inntektskilde for grunneierlaget. Både småvilt- og storviltjakt vil bli berørt av 
forslaget til Fylkesmannen. 

- Forslaget, der våre arealer inngår i et bjørneområde i tillegg til jerv og gaupe, vil redusere 
bruken av utmarka som beiteressurs, til sanking av bær og sopp samt til rekreasjon. Og vil 
være negativ i forhold til bolyst og folkehelse i vårt område. 

- Dersom Fylkesmannens forslag blir vedtatt, vil grunneierlaget varsle krav om erstatning for 
tapte inntekter i forbindelse med grunneierrettigheter og tap av inntekter på små – og 
storviltjakt. 

 

Nordnes grunneierlag mener forslaget til forvaltningsplan for rovvilt på konsekvens utredes! 
Planprosessen så langt har ikke ivaretatt Stortingets vedtatte todelte målsetting, og forslaget må 
derfor utarbeides på nytt etter at konsekvensutredning er foretatt. 

 

 

Mvh. 

Styret i Nordnes Grunneierlag 

v/leder Viggo Kristiansen.



l,{æstby grunneierlag SA
G j.i-qnun.otc, : :, ! j/i -ir. r i,i

\æsb1 _errunneierlag SA
\- leder K1'rre Næstby
\estb1
8250 ROGNAN

Fylkesmannen i Nordland
Postboks 1405

8002 BODØ

Sak: 2015/1959

Næstby, 30.november 201 6

Uttalelse vedrørende forslag til revidert forvaltningsplan
for rolryilt i Nordland

Næstby grunneierlag SA §GL) viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for
ror,.vilt i Nordland, som Rolwiltnemda i region 7 - Nordland har fattet vedtak om å sende ut
på høring.

NGL stiller seg svært kritisk til høringsforslaget, med bakgrunn at det vil berøre vårt- og
tilstøtende områder i svært negativ grad. Det henvises til følgende kommentarer.

Elgiakt er en av de store inntektskildene for vårt grunneierlag. Den fremtidige
muligheten for stor- og småviltjakt vil bli negativt berørt av forvaltningsplanen.
Grunneierlaget ser store utfordringer for våre næringsdrivende i forbindelse med
fremtidig utmarksbeite. NGL ønsker at dagens mulighet for utmarksbeite bevares.

Forslaget til forvaltningsplan der vårt areal inngår i et bjørneområde, vil med stor
sannsynlighet redusere bruken av utmarka. Dette kommer videre til og føre med seg

en negativ konsekvens i forhold til dagens bolyst, fremtidige etableringer og
folkehelsefokuset.

Dersom Fylkesmannens forslag blir vedtatt kommer med stor sannsynlighet NGL å sende inn
erstatningskrav for fremtidige inntektstap i forbindelse med redusert stor- og småviltjakt og
andre negatir,'t utviklede grunneierretti gheter.

Næstby grunneierlag mener at de negative konsekvensene av forslaget til forvaltningsplan for
rowilt er for dårlig utredet. Prosessen bør på bakgrunn av dette utsettes.

Med hilsen

Leder .,,.

Postadresse:
Næstby grunneierlag SA
C/O Kyrre Næstby
Næstby
8250 Rognan

Telefon leder:
918 04 189

E-postadresse:

§rrena@online.no
Bankkontonr:
4509 32 88983

0rganisasjonsnr:
99s 997 983



 

Til 

Rovviltnemnda i Nordland.       Saltdal 28.11.2016 

 

Uttalelse til forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 

Os og Børå grunneierlag(gnr 9) viser til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland som 
rovviltnemda i region 7- Nordland har sendt på høring. Grunneierlaget er svært kritisk til 
forslaget, som i stor grad vil berøre grunneierne i vårt område. 

1. Vi ønsker at muligheten for utmarksbeite må bestå også for fremtidige generasjoner. 
2. Forslaget om å flytte beitedyr over fra østsida til vestsida av Saltdal er helt urealistisk. 

Matfatet til rovdyra flyttes bare over til vestsida og rovviltet følger etter. 
3. Elgjakt er en stor inntektskilde for grunneierlaget. Både småvilt og storviltjakta vil bli 

berørt av forslaget til Fylkesmannen. 
4. Forslaget der våre arealer inngår i et bjørneområde, vil redusere bruken av utmarka 

og sannsynligvis være negativt i forhold til bolyst og folkehelse i våre områder. 
5. Dersom Fylkesmannens forslag blir vedtatt , vil grunneierlaget varsle krav om 

erstatning for tapte inntekter i forbindelse med grunneierrettigheter og inntekter på 
storvilt og småviltjakt. 
 
Os og Børå grunneierlag mener at konsekvensene av forslag til forvaltningsplan for 
rovvilt er for dårlig utredet. Prosessen bør på bakgrunnen av dette utsettes. Ut ifra de 
fremlagte høringsdokumentene støtter Os og Børå grunneierlag AU sitt forslag til 
forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 
 
Med velig hilsen 
  Lars Schjelderup for 
  Os og Børå grunneierlag. 
  



Fra: Hans G. Edvardsen[hans.g@sbnett.no]
Dato: 30.11.2016 21:15:42
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Sak 2015/1959

Os / Saltnes hytteforening
V/ leder Hans G. Edvardsen       
Tunvegen 9
8250 ROGNAN                                                                               Rognan, 30.november 2016
 
Fylkesmannen i Nordland
Postboks 1405
8002 BODØ
 
Sak: 2015/1959
 

Uttalelse vedrørende forslag til revidert forvaltningsplan
for rovvilt i Nordland

 
Os/Saltnes hytteforening viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland, som Rovviltnemda i
region 7 – Nordland har fattet vedtak om å sende ut på høring.
 
Os/Saltnes hytteforening stiller seg svært kritisk til høringsforslaget, med bakgrunn i at det vil berøre vårt- og
tilstøtende områder i svært negativ grad. Det henvises til følgende kommentarer.
 

Hytteforeningen ser store utfordringer for våre næringsdrivende i forbindelse med fremtidig utmarksbeite.
Hytteforeningen ønsker at dagens mulighet for utmarksbeite bevares, ikke minst for å begrense gjengroingen i
vårt område.
 

Forslaget til forvaltningsplan der vårt areal inngår i et bjørneområde, vil med stor sannsynlighet redusere bruken
av utmarka. Dette kommer videre til og føre med seg en negativ konsekvens i forhold til dagens bruksfrekvens,
fremtidige hytteetableringer og folkehelsefokuset.

 
 
 
Os/Saltnes hytteforening mener at de negative konsekvensene av forslaget til forvaltningsplan for rovvilt er for dårlig
utredet. Prosessen bør på bakgrunn av dette utsettes.
 
 
 
Med hilsen
Os/Saltnes hytteforening
 
 
Hans Gunnar Edvardsen
Leder
 

Denne e‐posten har blitt sjekket for virus av antivirusprogramvare fra Avast 
www.avast.com



Fra: Ayna Nordnes[ayna_elen@hotmail.com]
Dato: 30.11.2016 19:19:59
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: VS: 2015/1959

Fra: Ayna Nordnes <ayna_elen@hotmail.com>
Sendt: 30. november 2016 19:07
Til: fmmopost@fylkesmannen.no
Emne: 2015/1959
 
Til fylkesmannen i Nordland         

Planområde Rognan vest                                                                                                                                        
                                                                     Rognan 30112016

Utalelse ftil forslag om forvaltningsplan for rovilt i Nordland                          

Planområdet Rognan vest viser til fylkeskommunens høringsforslag til forvaltningsplanfor rovilt i Nordland.
Dette er et forslag som vi IKKE vil stille oss bak. Vi begrunner det med at høringsforslaget vil gripe inn i vår
utførelse av jakt og ellers generell trivsel i skog og mark. Vi frykter også for livet til våre jegere og hunder
ved feks bruk av løshund. Vi refererer til eksempler i Sverige, i områder med mye bjørn som det har vært
uheldige situasjoner, der det heldigvis ikke har gått liv. Vi som jegere er satt til å forvalte grunneiernes
 fellingsløyver. Vi frykter at elgjakt i dette området forringes og at grunneierne vil påføres et økonomisk tap
hvis denne planen gjennomføres. 

For Rognan vest

Jørn Ole Olsen                                                                                                                                                











Til  

Rovviltnemnda i Nordland       Saltdal 29.11.2016 

 

 

INNSPILL TIL FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I 
NORDLAND 

 

Saksenvik grunneierlag viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rovvilt i 
Nordland. Grunneierlaget er kritisk til forslaget som vil berøre grunneiere og beboere i 
Saksenvik på en negativ måte.  

 Vi mener at den korte fristen for høringsinnspill i seg selv taler for at behandlingen av 
saken skal utsettes. I tillegg mener vi at konsekvensene av forslaget er for dårlig utredet 
før et vedtak kan fattes. 
 

 Vi ønsker at kommende generasjoner skal ha mulighet for å drive næring som innebærer 
utmarksbeite, som igjen forhindrer et gjengrodd naturlandskap. 
 

 Elgjakt er den største inntektskilden til grunneierlaget. En større rovviltbestand vil 
redusere mulighetene for små- og storviltjakt, og igjen redusere grunneierlagets inntekter. 
Dersom Fylkesmannens forslag blir vedtatt, vil grunneierlaget kreve kompensasjon for 
tapte inntekter i forbindelse med grunneierrettigheter og inntekter på storvilt- og 
småviltjakt.  
 

 Forslaget, som innebærer større rovviltbestand i Saksenviks/Saltdals naturområder, tror vi 
vil redusere folks bruk av naturen til jakt, fiske, friluftsliv etc. Dette tror vi igjen vil bidra 
til avfolkning av distriktet. 
 

Saksenvik grunneierlag støtter AU sitt forslag til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 

 

Med vennlig hilsen  

Saksenvik grunneierlag 
v/Terje Jensen    

    



 
 
Fylkesmannen i Nordland 
8000 BODØ 
 
FORSLAG TIL REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND. 
 
Vi ser med forferdelse og vantro på forslaget fra Fylkesmannen i Nordland  om revidert 
forvaltningsplan for rovvilt. 
Det er helt utrolig at dette forslaget til forvaltningsplan er utarbeidet uten at noen av de private 
grunneierne i det aktuelle området har vært representert i arbeidet med forvaltningsplanen. 
 
Forslaget vil utgjøre en formidabel inngripen i grunneieres rettigheter til å nyttiggjøre seg egen 
utmark til næring for all framtid. 
 
Vi vil på det sterkeste protestere på dette.   
Hva skal man gjøre med grunneiernes og reineiernes  økonomiske tap i forbindelse med fratatt rett 
til å drive med matvareproduksjon, og tap av inntekt for grunneiere ved redusert mulighet til 
eksempelvis elgjakt i det aktuelle området? 
 
Dette må vurderes seriøst, og det må i så fall gis full årlig økonomisk kompensasjon for dette. 
 
Viser også til Camilla Risvolls kronikk i Saltenposten i dag om de negative konsekvenser av 
forslaget i forbindelse med forvaltning av div. naturressurser i området. (Flora, reindrift,tamdyrdrift, 
jakt, klimaendringer m.v.) 
 
Særlig er forslaget til etablering av område for bjørn helt uakseptabelt og vil få uanede 
konsekvenser både for grunneiernes rett til utnyttelse av egen utmark og ikke minst allmenhetens 
rett til å føle seg trygg i utnyttelsen av unike friluftsområder i det foreslåtte område. 
 
For gnr 4 i Saltdal gjelder det spesielt områdene i utmark der kvernsteinsbruddene ligger og hvor 
det er stor utfart i dag fra almenheten for å besøke disse. Disse områdene vil etter forslaget ligge i 
vernet område for bjørn og vil få stor betydning for fri ferdsel i området. 
I et forholdsvis snevert område foreslås det at det minimum skal kunne være i snitt 14 bjørner pr.år, 
som i realiteten, vil bety et totalt forbud mot utnyttelse og bruk av området til næring og et stort 
hinder for fri ferdsel i utmark. 
Hvem vil føle seg trygg med å ferdes i utmarka med en slik tetthet av bjørn rundt seg som det her er 
lagt opp til.? Ingen! 
 
Vi ber derfor innstendig om at området for bjørn blir tatt ut av planen og at det eventuelt blir lagt til 
allerede vernede områder som eksempelvis innenfor grensene til landes nasjonalparker. 
 
Hvis ikke må vi se på om det bør foretas en rettslig vurdering av om dette er forenelig sett i forhold 
til eksempelvis friluftsloven og lov om allmennhetens rett til fri ferdsel i utmark. 
 
Rognan, 30.11.2016 
 
 
Arve Willumsen                        Peter Willumsen 
På vegne av styret i                   Grunneier gnr 4 bnr 1 i Saltdal 
Saksenvik Vestre Grunneierlag



Sak 2015/1959 
 

Uttalelse fra Saltdal Jeger og fiskerforening 
vedrørende forslag til revidert forvaltningsplan for 

rovvilt i Nordland 

 

Vi har gått gjennom Fylkesmannens høringsforslag og Arbeidsutvalgets anbefalinger. Vi har også sett 
på Saltdal kommunes uttalelse om forslaget til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. På 
bakgrunn av dette har vi laget denne uttalelsen.  

 
Bjørn 
SJFF støtter arbeidsutvalgets forslag til bjørneområde og Saltdal kommunes høringsuttalelse.  
 
SJFF er bekymret for elgjakta i det planlagte bjørneområdet i Indre Salten, særlig i området på 
østsiden av Saltdal. Det foreslåtte bjørneområdet vil også påvirke andre i vald og jaktfelt i Saltdal som 
ligger utenfor Fylkesmannens forslag til soneinndeling. En rapport publisert av det skandinaviske 
bjørneprosjektet viser en kalvedødelighet opp mot 41% i områder med høy bjørnetetthet. 
Hannbjørner har større arealbehov, og det kan derfor forventes at etablering av et slikt 
bjørneområdet også vil påvirke kalvedødeligheten i områder som ligger opp mot det planlagte 
bjørneområdet. 
 
Bestanden av elg har allerede gått ned i grenseområdene til Sverige i Saltdal kommune de siste 
årene, og uttaket er redusert. I følge det skandinaviske bjørneprosjektet er det negativt at det 
etableres bjørneområder der bestanden av elg har gått ned, fordi lave bestander av elg i større grad 
påvirkes av tilstedeværelse av bjørn. 
 
Fylkesmannen legger opp til at beitenæringen skal flyttes til andre beiteområder eller omstille drift. 
På lengre sikt er vi bekymret for om det vil gå hardere ut over elgbestanden dersom beitenæringen 
forsvinner. Dette vil igjen føre til økt predasjonstrykk på elg. I verste fall vil elgbestanden bli så lav at 
det ikke lenger vil være grunnlag for jakt, eller at forvaltningen til slutt stenger adgangen til elgjakt 
fordi elgen blir prioritert som næringsgrunnlag for bjørn.  
 
Nedenfor vises et utdrag fra Det skandinaviske bjørneprosjektets rapport «Bjørnens status og økologi 
i Skandinavia» som sier noe om hvordan tilstedeværelse av bjørn påvirker elgbestand, da særlig 
elgkalver: 
”Bjørnen er imidlertid en meget dyktig predator på elgkalver. Denne delen av studien varte i første 
omgang i 6 år (1988 og 1994-1998) og viste en gjennomsnittlig kalvedødelighet på 35% årlig. Totalt 
døde 26% av kalvene som ble født som følge av bjørnepredation. Av disse var det store flertallet drept 
under de fire første ukene i kalvenes liv. Ingen av de bjørnedrepte kalvene var eldre enn 13 uker. 



Vekten på kalvene som ble drept var ikke statistisk forskjellig fra de som overlevde, noe som tyder på 
at bjørnene ikke konsentrerte seg om svake kalver og at bjørnepredasjon derfor kom i tillegg til annen 
dødelighet. Denne konklusjonen, at bjørnepredasjon ikke kompenserte for andre dødsårsaker, ble 
styrket ved å sammenligne total kalvedødelighet i 5 områder i Sverige. Tre områder uten bjørn hadde 
11% kalvedødelighet, mens 2 områder med høy bjørnetetthet hadde 41%. Forskjellen mellom 
totaldødelighet og dødelighet forårsaket av bjørn i vårt sydlige studieområde var 9%, altså svært lik 
dødeligheten som ble funnet i områdene uten bjørn. Vi beregnet at hver bjørn >4 år gammel tok 
gjennomsnittlig 6,8 elgkalver pr år. I 2004-2006 brukte vi GPS-teknologi for å studere antallet kalver 
som individuelle kjønnsmodne binner tok. Selv om elgbestanden i studieområdet var redusert til 
omtrent halvparten av det den var i 1994-1998 var det gjennomsnittlige antallet kalver drept pr bjørn 
omtrent det samme, 7,6±0,71, og variasjonen var stor, fra 2 til 15 kalver pr individ pr år. Dette betyr 
at bjørnens effekt på elgbestanden økte når elgbestanden var lavere samtidig som bjørnebestanden 
holdt seg relativt stabil.” 
 
Vi i SJFF stiller oss også tvilende til behovet for et slikt bjørneområde i Indre Salten. Det vil være mer 
naturlig å ha et sammenhengende bjørneområde for Norge og Sverige, slik som arbeidsutvalget 
foreslår i Børgefjellområdet. Det vil være unaturlig å etablere en øy som ikke har noen sammenheng 
med andre bjørneområder. Å etablere en bjørnesone i Indre Salten vil ha liten påvirkning på 
bestanden av bjørn i Norrbotten, Sverige og i grensetraktene.  
 
Nedenfor er det illustrert i kart. Kartet til venstre er utarbeidet og publisert av det skandinaviske 
bjørneprosjektet. Det viser tettheten av bjørn i Sverige. Jo mørkere brunfarge, jo høyere 
bjørnetetthet. Kartet til venstre viser arbeidsutvalgets forslag til bjørneområde. Et raskt overblikk 
over kartene, viser at dette vil være et mer naturlig område, da det vil henge sammen med det 
område med høyest bjørnetetthet i Sverige. Den tynne linjen ytterst til venstre på kartet over Sverige 
er grensen til Norge. Det viser store hvite områder der det ikke er målt høy bjørnetetthet som 
grenser til Saltdal.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Jerv og gaupe 

SJFF støtter arbeidsutvalgets forslag til jerv- og gaupeområde og Saltdal kommunes høringsuttalelse. 

Fylkesmannens forslag kan gi store ulikheter i jerv- og gaupebestand i de forskjellige geografiske 
områdene. Saltdal er et område som tradisjonelt har høy kompetanse på jerv- og gaupejakt. Dersom 
muligheten for lisensfelling reduseres, blir det vanskelig å opprettholde den kunnskapen og 
kompetansen vi har blant jegere i Saltdal kommune.  

 

Illustrert i blått til venstre er 
Fylkesmannens forslag til 
soner for jerv. Til høyre er 
arbeidsutvalgets forslag. 

 

I gult til venstre er 
Fylkesmannens forslag til 
soner for gaupe. Til høyre er 
AUs forslag til inndeling. 

 

SJFF mener i begge tilfeller at 
AUs forslag er mest 
hensiktsmessig. Vi mener det 
bør sies noe om fordelingen 
av individer også innad i de 
ulike rovviltsonene, slik at vi 
unngår skjevfordeling. 

 

 

 

 

 

 

I Saltdal kommune har vi også spredte bestander med rådyr. Vi observerer stort tap i rådyrbestanden 
i enkelte år med snørike vintre og høy gaupebestand. Vi ser på rådyr som en mulig jaktbar ressurs, 
som vi på grunn av stort tap til gaupe ikke får opp til et jaktbart bestandsnivå.  

 



 
Ulv 
Vi stiller oss bak Saltdal kommunes uttalelse om at det ikke skal etableres ulv i regionen. All ulv skal 
derfor tas ut gjennom skadefelling. 
 

Generelt 
Det er generelt i befolkningen en utrygghet i tilknytning til bjørn. Vi tror denne redselen kan føre til 
redusert bruk av områdene som settes av til bjørn. 
 
Det er lang tradisjon for jakt og fiske blant befolkningen i Saltdal kommune. Vi bruker områdene 
hyppig, og mange bosetter seg her i kommunen nettopp på grunn av den gode tilgangen til jakt- og 
fisketerreng.  
 
Vi ser også som nevnt tidligere at det kan være fare for at vi får redusert bestanden av elg. Vi i SJFF 
stiller oss kritiske til at det ikke er gjort en vurdering av hvordan økt tilstedeværelse av rovdyr vil 
påvirke elgstammen i området, folks bruk av naturen (jakt/friluftsliv/sanking) og gjengroing. 
Gjengroing er et allerede pågående problem. Hvordan vil dette bli hvis beitedyrene forsvinner? Stier 
vil også gro igjen, og skoggrensen vil trekke seg høyere opp mot fjellet. Hvordan vil viltet som er 
tilpasset vegetasjonen vi har i dag bli påvirket av dette? Vi ønsker at det blir gjort en 
konsekvensutredning på overnevnte problemstillinger. 
 
 
Gode forebyggende og konfliktdempende tiltak: 

 Samordning av ressurser mellom kommuner, lokal jeger-og fiskerforening og Statens 
naturoppsyn (SNO); 
o Organisert, statlig finansiert helhetlig trening av mannskap 
o Utvikler en "pool" med hunder som kontinuerlig følges opp gjennom realistisk 

trening og brukes til skadefelling. Ekvipasjen har status som tjenestehunder og har dertil 
oppfølging og status. 

o Åpner muligheten for at også hunder som er løs på drevet halsende kan nyttes. 
o Settes av tilstrekkelige ressurser for på en helhetlig måte å følge opp både 

mannskap og hunder. 
o Regelverket må legge til rette for slik trening og oppfølging dersom man skal 

kunne gjennomføre effektive uttak. 
 
 

Bruk av motorferdsel i skadefellings situasjoner tas opp til ny vurdering både i regelverk og ved 
utstedelse av skadefellingstillatelser. Dette omfatter i hovedsak bruk av helikopter og snøskuter. 

 
 
 
 
 
 



Vi håper at Rovviltnemda tar vår uttalelse til følge, og at det eksisterende forslaget til revidert 
forvaltningsplan for rovvilt i Nordland endres deretter. 
 
 
Mvh 
 
Saltdal Jeger og fiskerforening 
v/ leder Rune Bredesen 

  
 

 



Til

RovviltnemndaiNordland i Saltdal 28.11.2016

UTTALELSE TIL FORSLAG OM FORVALTNINGSPLAN

FOR ROVVILT  I  NORDLAND

Setså  Ytre  grunneierlag og Setså Søndre Utmarkslag viser til Fylkesmannens forslag til

forvaltningsplan for rovvilt  i  Nordland som rovviltnemnda  i  region  7  — Nordland har sendt på

høring. Grunneierlagene på Setså er svært kritisk til forslaget, som i stor grad vil berøre

grunneierne i vårt område.

. Vi ønsker at utmarksbeite med sau på Setså må opprettholdes, og at mulighetene til dette

også må finnes for fremtidige generasjoner.

' Elgjakt er den største inntektskilden til grunneierlagene, i tillegg kommer inntekter fra

salg av jaktkort for småviltjakt. Både småvilt- og storviltjakten vil bli berørt av forslaget

fra Fylkesmannen.

. På privat initiativ er det satt ut tre  trimkasser i  utmarka på Setså. Dette for at Vi ønsker å

bidra til folkehelse, og at vi ønsker at utmarka skal bli benyttet. Forslaget, der våre arealer

inngår i et bjømeområde vil redusere bruken av utmarka og sannsynligvis være negativ i

forhold til bolyst og folkehelse i våre områder.

' Dersom Fylkesmannens forslag blir vedtatt, vil våre grunneierlag varsel krav om

erstatning for tapte inntekter i forbindelse med grunneierrettigheter og inntekter på

storvilt- og småviltjakt.

Setså Ytre grunneierlag og Setså Søndre Utmarkslag mener at konsekvensene av forslag til

forvaltningsplan for rovvilt er for dårlig utredet. Prosessen bør på bakgrunn av dette utsettes.

Utifra de fremlagte høringsdokumentene støtter grunneierlagene på Setså AU sitt forslag til

forvaltningsplan for rovvilt i Nordland.

Med vennlig hilsen

  
Gunn Zakariassen Eirik Westgård
Setså Ytre grunneierlag Setså cand e U  arkjg
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Solvik Utmarkslag 

v/Olav Vedal 

Solvikveien 4 

8211 Fauske 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Postboks 1405 

8002 Bodø 

 

HØRINGSINNSPILL -  FORSLAG TIL REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I 
NORDLAND. 

Utmarkslaget ser med stor uro på Fylkesmannens forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt i 
Nordland.  

Vi frykter at mulighetene for et aktivt friluftsliv vil forringes i vårt område. Både beboere og 
tilreisende bruker naturen som rekreasjonsområde. Å ligge i et kjerneområde for rovdyr, 
spesielt bjørn, som det her er foreslått, vil medføre utrygghet for de som bruker naturen. 

En økning av rovdyrbestanden vil gå hardt ut over elgbestanden slik det er dokumentert i 
planforslaget. Elgjakt har lange tradisjoner i Solvik, og er samlende for utmarkas eiere og 
brukere. Den har også en økonomisk betydning i den forstand at den er matauk for utmarkas 
eiere. I 2016 var uttaket av elg 5 dyr. En redusert elgbestand vil også medføre en 
akselererende gjengroing av marka. 

Vi frykter at planforslaget også kan innebære at det kan legges restriksjoner på uttak av 
skog, plantet barskog så vel som løvskog, i forbindelse med næringsvirksomhet. Vedtas 
planforslaget, vil det ikke være mulig å starte næringsvirksomhet i Solvik hvor en baserer seg 
på å benytte utmarka som beite. 

Vi mener at forslaget fra Partssammensatt Arbeidsutvalg på en bedre måte tar hensyn til 
interessene til medlemmene av Solvik Utmarkslag og andre brukere av marka. 

 

Solvik 28/11-2016 

Med hilsen 

for 

Solvik Utmarkslag 

 

Olav Vedal (leder) 



Fra: Karl Rune Ingebrigtsen[karlrune@hotmail.no]
Dato: 30.11.2016 23:12:57
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: VS: Sak 2015/1959

 

Storvatn hytteforening
V/ leder Jørn Espen Wågan      
Tverråveien 11
8218 FAUSKE                                                                                                                                                       
                                                                                                                          Fauske, 30.november 2016
 
Fylkesmannen i Nordland
Postboks 1405
8002 BODØ
 
Sak: 2015/1959
 

Uttalelse vedrørende forslag til revidert forvaltningsplan
for rovvilt i Nordland

 
Storvatn hytteforening viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland, som Rovviltnemda i
region 7 – Nordland har fattet vedtak om å sende ut på høring.
 
Storvatn hytteforening stiller seg svært kritisk til høringsforslaget, med bakgrunn i at det vil berøre vårt- og tilstøtende
områder i svært negativ grad. Det henvises til følgende kommentarer.
 

Hytteforeningen kan ikke akseptere at våre næringsdrivende mister sin beiterett. Hytteforeningen ønsker at
dagens mulighet for utmarksbeite bevares, pga allerede problem med gjengroing i skogen i vårt område.
Hytteforeningen har allerede i dag problemer med og utvikle hyttefeltet pga av for stramme regler, dette
problemet vill ikke bli mindre med vernesonen for rovvilt over oss.
Forslaget til forvaltningsplan der vårt areal inngår i et bjørneområde, vil med stor sannsynlighet redusere bruken
av utmarken. Dette kommer videre til og føre med seg en negativ konsekvens i forhold til dagens
bruksfrekvens, fremtidige hytteetableringer og folkehelsefokuset. En del hytte og frilufts folk er allerede i dag
redde for og bevege seg i utmarken når de hører at det er bjørn i området.

          
        
 
 Storvatn hytteforening mener at de negative konsekvensene av forslaget til forvaltningsplan for rovvilt ikke er utredet.
Prosessen bør på bakgrunn av dette skrinlegges.
 
 
 
Med hilsen
Storvatn hytteforening
 
 
Jørn Espen Wågan
Leder
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Til

RovviltnemdaiNordland .  : Sundby29.11.16

UTTALELSE TIL  FORSLAG  OM  FORVALTNINGSPLAN  FOR

ROVVILTI NORDLAND

Sundby Grunneierlagviser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland som

rovviltnemda  i  region 7 —Nordland har sendt på høring. Grunneierlaget er svært kritisk til forslaget,

som i stor grad vil berøre grunneiere i vårt område.

. Vi ønsker at mulighetene for utmarksbeite må bestå også for framtidige generasjoner

. Elgjakt er den største inntektskilden til grunneierlagene. Både småvilt — og storviltjakten vil

bli berørt av forslaget fra Fylkesmannen.

. Forslaget vil redusere bruken av utmarka og sannsynligvis være negativ i forhold til bolyst og

folkehelse i våre områder.

I

Sundby grunneierlag mener at konsekvensene av forslag for forvaltningsplan for rovvilt er for dårlig

utredet. Prosessen bør på bakgrunn av dette utsettes.

Med vennlig hilsen

Sundby Grunneierlag



Vassbotn grunneierforening

v/ Jørgen Engen

Vassbotn

8255 Røkland

Rovviltnemda i Nordland —, . , 29.1 1.2016

Uttalelse  til  nytt  forslag om forvaltningsplan for rovvilt i
Nordland

Vassbotn grunneierforening viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rovvilt i

Nordland som rovviltnemda i region 7  — Nordland har sendt til høring. Vassbotn

grunneierforening er svært kritisk til forslaget, som i stor grad vil berøre grunneierne i vårt

område.

Vi ønsker at muligheten for utrnarksbeite må bestå, også for framtidige generasjoner!

Største inntektskilde for grunneierne, er elgjakta. Både små— og storviltjakten vil bli

sterkt berørt av Fylkesmannens forslag.

Forslaget, der våre arealer inngår i et biømeområde, vil redusere bruken av utmarka og

sannsynligvis være negativ i forhold til bolyst og folkehelse i vårt område.

Dersom Fylkesmannens forslag blir vedtatt, ser vi for oss at grunneierforeninga vil

reise krav om erstatning for tapte inntekter i forbindelse med grunneierrettigheter og

inntekter på stor- og småviltjakt.

Vassbotn grunneierforening mener at konsekvensene av forslaget til forvaltningsplan for

rovdyr er for dårlig utredet. Prosessen bør på bakgrunn av dette utsettes. Ut fra de fremlakte

høringsdokumentene, støtter Vassbotn grunneierforening AU sitt forslag til forvaltningdplan

for rovvilt i Nordland.

Med hilsen

akan 5%”
Leder Vassbotn  grunneierforening



VASSBOTNFJELL GRUNNEIERLAG 

                                                                                                                                          Vassbotnfjell 28.11.2016       

Til 

Fylkesmannen i Nordland 

Postboks 1405, 8002 Bodø                                                                                                  

HØRINGSINNSPILL FRA VASSBOTNFJELL GRUNNEIERLAG – FORVALTNINGSPLAN FOR 
ROVVILT I NORDLAND 

Sakens bakgrunn: 

I forbindelse med at Fylkesmannen i Nordland på oppdrag fra rovviltnemnda har utarbeidet forslag til 
ny forvaltningsplan for rovvilt, kommer Vassbotnfjell grunneierlag med høringsinnspill til forslaget.  

Bakgrunnen for vårt engasjement i denne saken er at forslaget fylkesmannen kommer med, vil fra 
vårt ståsted berøre Vassbotnfjell og Saltdal kommune på en svært uheldig måte. 

På Vassbotnfjell bor det pr dags dato 19 voksne og 8 barn, fastboende. Hvor av det er 4 barnefamilier 
som har etablert seg her i senere tid. Den sist etablerte barnefamilien på Vassbotnfjell kom 
tilflyttende fra Oslo med 3 barn i 2014, med planer om oppstart av gårdsdrift. Til våren etablerer en 
ny barnefamilie seg, 2 voksne og 4 barn. Vi som bor på Vassbotnfjell har en genuin interesse av å 
videreføre våre forfedres tradisjoner, bruk og forvaltning av naturen her oppe. 

Beitenæring/reindrift, skogsdrift, jakt og fiske har vært livsgrunnlaget for innbyggerne på 
Vassbotnfjell siden 1736. I 2013 ble det siste gårdsbruket med sau nedlagt. 
Årsaken til nedleggelse av de siste gårdsbrukene på Vassbotnfjell var i hovedsak store tap til rovdyr. 
På tross av stor innsats og vellykket avskyting av jerv gjennom flere år med lisensjakt, ser vi at 
rovdyrbestanden i området har økt kraftig. 

 

 

 

 

 



Konsekvenser 

Vi som har valgt et liv på Vassbotnfjell bor her av den enkle grunn at vi ønsker å benytte oss av 
ressursene som vi har tilgjengelige, samt sikre fremtidige generasjoner den samme muligheten. 
Pr i dag opplever vi nå et generasjonsskifte, der mange ønsker, og har reelle planer om oppstart med 
beitedyr. Dette til tross for motarbeidelse fra staten som fastsetter bestandsmål for rovdyr, som på 
langt nær er forenelig med beitenæring som et livsgrunnlag. 

Dersom vi nå i tillegg til den etablerte rovdyrstammen skal få et prioritert forvaltningsområde for 
bjørn i indre Salten, slik Fylkesmannen foreslår, vil det bety «kroken på døra» for all beitenæring og 
jakt i vårt område, både nå og i fremtiden. Med Fylkesmannens foreslåtte forvaltningsplan kommer 
vi til å miste beiteretten på grunn av ulevelige forhold for beitedyr. Vi har i lignende tilfeller sett at 
mattilsynet har gått inn og pålagt beitenekt. 
 
Det skandinaviske bjørneprosjektet sier at det i områder med bjørn er beregnet en dødelighet på 
41% for elgkalv. I tillegg uttaler de at bjørnen også påvirker arealbruken til elg. Dette vil for oss som 
bor på Vassbotnfjell medføre et ytterligere tap på en viktig ressurs, tap av jakt på elg. 

Uten beitedyr i utmark skjer det en skremmende utvikling i naturen, i løpet av få år har 
kulturlandskap, stier, skog og tidligere dyrket mark grodd igjen på Vassbotnfjell. Dette vil ikke bedre 
seg i fremtiden uten beitedyr som sau, geit, rein og elg. 

Hvis forslaget går igjennom vil det være katastrofalt for oss som bor på Vassbotnfjell. Retten til å 
drive med beitedyr og jakt går tapt, hva skal vi da videreføre til kommende generasjoner? I ytterste 
konsekvens frykter vi fraflytting. Er det slik at fylkesmannen med miljøvernavdelingen i spissen 
ønsker å avfolke utkantstrøk for kun å avle frem rovdyr? Dette er vårt inntrykk etter å ha lest den 
foreslåtte forvaltningsplanen.  
 
Forslaget rammer store deler av befolkningen i Saltdal, og vil få store konsekvenser for både oss og 
våre etterkommere. Vi krever derfor at det blir gjort en grundig konsekvensutredning av en 
uavhengig tredjepart. 

Vassbotnfjell grunneierlag tar med dette sterk avstand fra Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan 
for rovvilt i Nordland, og stiller oss bak Arbeidsutvalgets forslag.  

 
Med Hilsen 
Ingvild Sørdal og Kristine Albinussen, 
på vegne av  
Vassbotnfjell Grunneierlag 

Vassbotnfjell 
8255 Røkland 
 
E-post/mobil: 
isordal@hotmail.com /+47 97549428 
kalbinussen@hotmail.com /+47 99387606 

mailto:isordal@hotmail.com
mailto:kalbinussen@hotmail.com


Fra: Ørjan Eliassen[oerjan@sbnett.no]
Dato: 30.11.2016 13:19:06
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Fwd: Innspill til höring, Forvaltningsplan rovvilt. 2015/1959

Innspill til höring 2015/1959:

Saltdal kommune er pr i dag vernet i stort omfang, nasjonalparker, verneområder og naturreservater. Utfra dette mener jeg
at Saltdal kommunes befolkning
pr i dag har tatt en stor nok byrde vedr å begrense utvikling og aktivitet i kommunen. Fylkesmannens forslag til rovdriftsplan
vil begrense
muligheter til sauedrift(andre beitenäringer) i stor grad, östsiden vil bli lagt helt brakk og ved å flytte beitedyr til vestsiden vil
en selvfölgelig oppleve at rovdyrene flytter etter.
Utmarka vil i större grad enn i dag gro igjen og bli mindre attraktiv for rekreasjon/friluftsliv. Saltdal Kommune har et stort
potensial når det gjelder f.eks sauedrift. På 50-60-70 tallet
hadde stortsett  hver eneste gård en egen besetning med sau. Dersom sonene for rovvilt blir vedtatt er alle muligheter for
nyetablering borte for all framtid. Fylkesmannen burde
heller legge til rette for nyetableringer istedenfor å båndlegge arealene i kommunen til rovdyr.

Foreslåtte områder benyttes i dag til både storvilt og småviltjakt. Om de foreslåtte soner blir vedtatt vil kvaliteten på
jaktopplevelsen bli redusert i stor grad.
Det er et hån mot grunneiere som har elgjaktrettigheter i de foreslåtte soner. Dersom björn får etablere seg vil verdien av
elgjakta få seg en alvorlig knekk.
Forskning viser at et höyt antall elgkalv blir slått av björn samt at voksendyr skyr områdene med mye björn.

Videre er det mange som frykter at dette bare er starten på et strengere regime for jakt, etterhvert ser folk seg at det blir
totalforbud mot jakt i verneområdene samt rovviltsonene.
Dersom dette blir en realitet blir  jegerstanden i praksis nesten uten jaktmarker i Saltdal kommune. Dette virker svärt
negativt på folkehelse, livskvalitet etc.
Bygda står da i fare for å bli fraflyttet, husk at veldig mange bor i Saltdal pga muligheten til jakt, fiske og friluftsliv. Dette er
svärt dårlig distriktspolitikk.
Pr i dag er det svärt mange som sitter med et inntrykk av at bygda skal vernes i störst mulig grad, gjöres mest mulig
eksotisk for tilreisende.

Anbefaler at denne saken konsekvensutredes videre.

Vh Örjan Eliassen
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Til Fylkesmannen  i  Nordland

Innsigelser vedr ”Bjørnesone”

Litt om oss: Østbygda bestandsplanområde er en overbygning for gårdsnumrene 18 Nes,

22 Evensgård, 23 Vassbotn, 24 Vassbotnfjell, 25 Evenesdal, 26 Myrland. Østbygda har

71000 dekar tellende areal, men virkelig areal er mye større pga bratte lier som ikke teller

like mye når det gjelder tellende areal. Vi tar ut 23 elg pr år, og dette blir fratatt oss sånn

uten videre, som vi forstår. Det representerer en verdi i kroner og øre ca. 230000,- Elgjakt er

den eneste store inntektskilden til grunneierlagene, og bortfaller det, er det grunn til å tro

at det kommer erstatningskrav i millionklassen for hele området.En av grunnene til at det

flyttet folk hit og bosatte seg, var nettopp gode muligheter for jakt og fiske. Også utnyttelse

av utmarksbeite var viktig. Ennå er det bønder og samer som bruker utmarka til sau og rein.

Hvis alt dette skal frarøves oss, er det atter en voldtekt av Saltdals natur som ikke kommer til

å gå upåaktet hen. Rovdyrene kommer garantert til å flytte til vestsida av Saltdal for der er jo

maten servert. Les sau. Da blirjo problemene ennå nærmere saubønderne der...

Vennligs legg planene død.

54ml: Wm
Østbygda bestandsplanområde: Harry ristensen (leder)

Vassbotn , 8255 Røkland.
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