
           10.10.16 

Til: Rovviltnemda/Arbeidsgruppe – revisjon av forvaltningsplan     

Fra: Ballangen Sau og Geit og Håfjell sankelag, kontaktperson Frank Arntsen (950 86 415) 

Innspill til arbeidet med revisjon av forvaltningsplan for rovvilt region 7 – Nordland. 

Det er presisert fra Stortinget at revisjon av planen må føre til en «tydeligere soneforvaltning, slik at 
tapene av beitedyr og konfliktnivået i regionen kan reduseres». 
 
Hovedhensikten med revisjonen er å redusere tap, ved å skille mellom beiteområder og 
rovdyrområder. De viktige beiteområdene må derfor ikke overlappe områder for rovvilt.  
 
Viser til kartforslaget som ble lagt fram på seminar i Bodø den. 26. september. Der er grensen for 
område for jerv trukket inn i et viktig beiteområde i Melkedalen i Ballangen kommune. Vi krever at 
grensen flyttes lengre sørøst slik at slik at områdene ikke direkte overlapper. Se kartskissen under. 
 
Vi mener også at E6 ikke er en god og naturlig grense for gaupeområdet. Grensen bør flyttes vekk fra 
saubeiteområdene øst for E6. 
 

  



Innspill 2 til arbeidet med revisjon av forvaltningsplan for rovvilt region 7 – Nordland 
 
Fra Ballangen Sau og geit og Håfjell sankelag v/ Ole Punsvik 
 
Grense for gaupeområde 
Det bør være en buffersone mot beiteområdet samt at boligområder og dyrka mark ikke er naturlige 
plasser for gaupe. Foreslår derfor grensen for gaupe i Ballangen flyttet lengre sør-øst. Se kartskisse: 
 

 

 

Hvem har ansvar for regulering/felling? 

I Fylkesmannens forslag til Forvaltningsplan for rovvilt i region t – Nordland, kap 2.1 står det 
følgende: 
 
«Utenfor rovdyrsoner skal man kunne forvente at det legges til rette for å redusere 
rovdyrbestandene gjennom jakt/lisensfelling, og det offentlige skal drive aktiv forvaltning gjennom 
skadefelling og ekstraordinære uttak dersom det er nødvendig for å skyte rovdyr som utgjør et 
skadepotensiale» 
  
Vår kommentar: 
Det er uklart hvem som har ansvaret for å gjennomføre nødvendige uttak. Begrepet det offentlige er 
svært uklart. Det bør presiseres hvem som har ansvaret for at felling blir gjennomført.  
 



Balvatn reinbeitedistrikt 
Ørnflogveien 17 
8230 SULITJELMA                                                                                     07.12.2016 
 
 
Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405 
8002 BODØ 
 
 
Høringsuttalelse til forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 
 
Balvatn reinbeitedistrikt viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 
som rovviltnemnda i region 7 – Nordland har sendt på høring. 
 
Balvatn reinbeitedistrikt er svært kritisk til forslaget som vil berøre reinbeitedistriktet på en svært 
negativ måte. 
 
Distriktet vårt er et lite distrikt som allerede bærer en svært stor byrde når det gjelder rovvilt, og i 
Fylkesmannens forslag legges det opp til at hele reinbeitedistriktet skal være prioritert rovviltsone 
for  både jerv, gaupe og bjørn. Kongeørn kommer i tillegg. Dette kan vi IKKE akseptere. 
 
I løpet av kommende år blir siidaandelene i distriktet overdratt til yngre familiemedlemmer med ny 
arbeidskraft og revitalisering av distriktet.  Balvatn reinbeitedistrikt (BRD) har et potensiale for 
fortsatt  produksjon av kvalitetskjøtt. Men forutsetningen er reindrift. 
I tidligere år har vi hatt et slakteuttak av rein av god kvalitet med gode vekter. De senere år har 
slakteuttaket vært begrenset på grunn av store tap til rovvilt. Det er etisk forkastelig at kvalitetskjøtt 
blir brukt for å opprettholde en rovviltbestand, og ikke som menneskeføde. 
  
Som det beskrives i vedlegg 6.8 er Balvatn reinbeitedistrikt (BRD) et helårsdistrikt, og vi er et av de 
få distrikt i Nordland som ikke har tilgang til kystnære vinterbeiter. Siden rovdyrtrykket allerede er 
stort, har vi heller ikke områder med nevneverdig mindre rovvilt å flytte til ved behov. 
 
I Fylkesmannens forslag til ny forvaltningsplan vises det til lovgrunnlaget for rovviltforvaltningen. 
Det beskrives at i den siste rovviltmeldinga lyder det at det skal legges opp til en forvaltning av 
rovvilt som gjør det mulig fortsatt å drive med småfehold i områder med rovdyr. 
Siden Fylkesmannen foreslår å legge tre rovviltsoner i distriktet, beskrives det at belastningen og 
tapene til rovvilt også i fremtiden må ventes å være store her, og at Fylkesmannen ikke kan se at det 
ligger muligheter for og ressurser til FKT-tiltak i reindrifta som sikrer både betydelig lavere tap og 
fortsatt utstrakt bruk av beiteområder innafor rovviltsonen. 
Det blir listet opp forskjellige forebyggende tiltak som kalving i gjerde, foring av flokken, flytting 
til høyereliggende områder osv.  Dette gjør at vi er svært sårbare og Fylkesmannens forslag gjør det 
enda vanskeligere å drive tradisjonell reindrift. Samisk tradisjonell reindriftsutøvelse er kultur og 
historisk sett bærekraftig. 
 
Det er her og nå vi må si stopp! og påpeke at norsk rovviltpolitikk og Fylkesmannens forslag ikke 
tar tilstrekkelig hensyn til de forpliktelser den norske stat har påtatt seg i forhold til samene som 
urfolk og urfolks rettigheter i rovviltpolitikken. Dette har vi ikke sett bli belyst i denne prosessen.  
Ofte blir disse forpliktelsene «glemt».  Det er flere internasjonale konvensjoner som regulerer dette. 
Rovviltforskriften som rovviltforvaltningen bygger på er hjemlet i naturmangfoldloven. 
Naturmangfoldloven§ 1 framhever at naturen skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også 
som grunnlag for samisk kultur. I § 14 andre ledd heter det at: 



 «Ved vedtak i medhold av denne loven som berører samiske interesser direkte, skal det innenfor 
rammen som gjelder for den enkelte bestemmelse legges tilbørlig vekt på hensynet til 
naturgrunnlaget for samisk kultur.», mens det i § 8 andre ledd heter at:» 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.» 
§§ 1 og 14 er utledet av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 som er 
inkorporert i norsk lov og skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning, jf 
menneskerettsloven §§ 2 og 3. § 8 andre ledd er utledet av biomangfoldskonvensjonen (CBD) 
artikkel 8j som sier at statene i arbeidet med å bevare det biologiske mangfoldet så skal de 
respektere, bevare og opprettholde urfolks tradisjonelle kunnskaper og praksiser. 
 
Disse nevnte bestemmelsene innebærer at hensynet til samisk kultur og næringsutøvelse skal 
tillegges vesentlig vekt ved vurderinger om inngrep og reguleringer som påvirker samer. 
Videre skal sumvirkningene av tidligere og planlagte inngrep og reguleringer inngå i vurderingene 
og staten kan ikke tillate slike inngrep eller reguleringer som medfører at samisk tradisjonell 
næringsutøvelse nektes eller vesentlig krenkes i et område (distrikt/siida). 
Det må altså understrekes at menneskerettighetene går foran annen lovgivning. Samers rett til kultur 
går foran bestemmelser i naturmangfoldloven og rovviltforskriften og eks. Bern-konvensjonen. 
Også ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater og FNs 
erklæring om urfolks rettigheter er et viktig grunnlag for arbeid med å fremme og beskytte urfolks 
rettigheter. Også Norge har forpliktet seg til å gjennomføre erklæringens bestemmelser på nasjonalt 
nivå. 
Med dette kan man si at hverken konvensjoner eller lovgrunnlag skulle tilsi noe annet enn at rovvilt 
skal forvaltes på en slik måte at den ikke tar verken næringsgrunnlaget eller kulturgrunnlaget bort 
fra samisk reindrift. 
 
I konsekvensvurderingen for alle siidaer fastslås det at situasjonen for reindrifta i Nordland er 
alvorlig, og for Balvatn er den svært alvorlig, men dette tillegges ikke vesentlig vekt i forslaget som 
fremmes. Det kan også stilles spørsmål ved om det ved konsekvensvurderingene er lagt vekt på den 
tradisjonelle samiske reindriftskunnskapen slik Naturmangfoldloven § 8 andre ledd sier skal gjøres. 
 Det er videre ikke foretatt en konkret vurdering av hva det enkelte reinbeitedistrikt kan tåle av 
rovviltbelastninger vurdert samlet i forhold til tidligere inngrep og andre reguleringer 
(sumvirkninger). 
Foreslåtte soneinndeliger vurderes til enten gi uendret tapssituasjon eller sannsynlighet for økte tap. 
Disse vurderingene er av liten verdi når de ikke vurderes opp mot hva som er 
nåsituasjonen der tidligere inngrep og reguleringer er tatt med. 
 
Konsekvensvurderingene og forvaltningsplanen kan vanskelig leses annet enn at de negative 
konsekvensene er så store at det er sannsynlig at det ikke er mulig å fortsette en tradisjonell reindrift, 
derimot «farming» med inngjerding og svære tilpasninger for drift. 
 
Bjørn 
 
Fylkesmannen foreslår å legge en årlig yngling til Indre Salten og med dette blir hele 
reinbeitedistriktet vårt berørt og innenfor bjørnesonen. Dette forslaget går vi sterkt imot.  
Bjørneproblematikken kjenner vi til allerede, men en årlig yngling som i følge Det skandinaviske 
bjørneprosjektet beskriver opptil 7 binner og 7 hannbjørner er intet annet enn skremmende og totalt 
ødeleggende for oss. Det blir beskrevet at det kan ta lang tid før en årlig yngling blir en realitet, som 
om det skulle være en trøst,  men vi i reindriftsnæringen tenker langsiktig, vi har tenkt langsiktig og 
bærekraftig i generasjoner. Dette vil vi fortsette med, derfor er det ikke mulig å ha en årlig yngling i 
distriktet vårt. 



 Flytting av kalving til høyereliggende områder er foreslått. I våre områder er dette som regel ikke 
mulig i praksis. I høyereliggende områder er det en utfordring med tilgang på beite såpass tidlig 
som i kalvingstiden, det ligger mye snø høyere til fjells til langt utpå sommeren. Husk dette er tross 
alt innlandstrøk. Kalvesimler kan ikke flyttes hit. 
Kalving i gjerde er et tenkt tiltak fra Fylkesmannen. Den svenske studien «Björnpredation på ren» 
sier at dette ikke blir sett på som en langsiktig løsning fra reindriftsnæringen side i området de 
undersøkte. Vi kan ikke være mere enig. 
Bjørneskremming er foreslått som et annet tiltak.  Finnes det forskning på om dette tiltaket fungerer 
i praksis? 
«Björnpredation på ren» konkluderer med at bjørn står for en betydelig del av kalvedødeligheten 
om våren. 
 
Vi støtter AUs forslag til sone for bjørn. 
 
Balvatn reinbeitedistrikt ønsker samtidig at Rovviltnemnda skal jobbe for en reduksjon i 
bestandsmålet for bjørn i Nordland til ingen årlig yngling. 
 
Jerv 
Fylkesmannens forslag til jervesonering kan vi ikke støtte. Distriktet vårt blir i sin helhet liggende 
inne i jervesonen uansett forslag 1 eller 2 fra Fylkesmannen, dette blir en for stor belastning.    
Forvaltningsprinsippene fastslår at små distrikt som vårt ikke bør ha mer enn en yngling av jerv per 
år, men dette tør vi ikke stole på.  Av erfaring er det flere ynglinger en det skal være på papiret, men 
det har ikke blitt gjort noe for å få tatt disse ut og det tror vi ikke blir gjort i fremtiden heller. Alt av 
enkeltdyr i vårt område kommer jo på toppen av denne ene ynglingen. Summen er for mange jerv. 
 
Her støtter Balvatn reinbeitedistrikt  Arbeidsutvalgets (AU) forslag til forvaltning av jerv i fylket. 
 
I tillegg ønsker vi at Rovviltnemnda skal jobbe for en reduksjon i bestandsmålet for jerv i fylket. 
 
 Gaupe 
Vi støtter ikke Fylkesmannens forslag til gaupesone. 
Her støtter vi AUs forslag med tydeligere fordeling av gaupene over hele fylket. 
Tidligere antok vi at vi hadde mindre tap til gaupe, men vi ser at gaupa sprer seg over større deler 
av reinbeitedistriktet og tar mere og mere rein. Det sies at bestandsmålet for gaupe ikke er oppnådd, 
men her må det gjøres en enda bedre jobb med å registrere de gaupene som tydeligvis er i hele 
området. 
 
 Ørn 
Vi har hekkende kongeørn flere steder i distriktet hvert år. I tillegg observerer vi havørn helt inn til 
området rundt Balvatn. 
 
Balvatn reinbeitedistrikt krever at forvaltning av kongeørn i Nordland kommer i gang og at det må 
gis skadefelling i kalvingsland. 
 
FKT-midler 
 
Distriktet har hittil søkt om og fått tildelt  FKT-midler i liten grad. Grunnen til dette kan være en 
tanke om at tradisjonell reindrift ikke har hatt behov for tilrettelegging i større grad og en annen 
årsak kan være at de som driver per i dag er eldre folk som har vurdert tiltak for arbeidskrevende.  
Vi vet jo ikke hvordan ting utvikler seg, ny erstatningsordning for tap av rein til rovvilt skal også på 
plass. Tapene blir neppe null, slik at vi må be om at det settes av nok FKT-midler til at tiltak som 
blir nødvendige blir fullfinansiert og at midlene kan forskutteres. 



 
 
 
 
Konklusjon 
 
Balvatn reinbeitedistrikt mener at konsekvensene av Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan er 
for store og for dårlig utredet. 
Med dette forkaster Balvatn reinbeitedistrikt Fylkesmannens forslag til forvaltningplan for rovvilt. 
 
Vi støtter AU sitt forslag  til forvaltningsplan for rovilt i Nordland. 
 
 
 
Lisa Maria Blind 
for 
Balvatn reinbeitedistrikt 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland 

Høringsuttalelse  
 

Felles høringsuttalelse fra Hemnes Sau og Geit, Hemnes Bondelag, Hemnes Bonde- og 

Småbrukerlag, Vesterfjellet Beitelag, Stolpen og Kangsen Beitelag, Lifjellet og Kongsfjellet 

Beitelag, Hemneshalvøya Beitelag, Klubben og Kjeipen Beitelag,  Røssåga Reinbeitedistrikt, 

Ildgruben Reinbeitedistrikt 

 

Fylkesmannen i Nordland har laget et forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt i  

region 7 – Nordland. 

 

I rovviltnemndas bestilling til Fylkesmannen i Nordland, er det bedt om at det gjøres 

vurderinger om konsekvenser for utmarksbeite dersom beiteområder defineres som prioritert 

område for rovdyr. 

Den delen av bestillingen har Fylkesmannen i Nordland unnlatt å gjøre. Man har bare 

konstatert at «så godt som hele fylket brukes til utmarksbeite for sau og/eller tamrein.»  

Fylkesmannen sier også at ny kunnskap om rovdyras store arealbruk tilsier at det er vanskelig 

å skille beitedyr og rovdyr fra hverandre i Nordland. Og ny plan tar større hensyn til at 

rovdyra skal ha «gode leveområder». Dette for å oppnå bestandsmålene for de forskjellige 

arter. Forslaget bærer preg av kun å ivareta rovdyras behov. Det vil bety at de store 

beiteområdene for sau og rein vil komme innenfor prioriterte rovviltområder, noe som vil 

umuliggjøre beitebruk i disse områdene. 

Nordland er som kjent et langt og smalt fylke. Og beitenæringa har alltid hevdet at det er ikke 

plass til soner for rovdyr og beitedyr, til det er avstanden mellom svenskegrensa og kysten for 

liten. Nå legger Fylkesmannen i Nordland opp til en forvaltningsplan hvor det meste av 

Nordland skal være prioriterte rovviltområder, i tillegg til randsoner på 30 km. 

 

Forslaget til ny forvaltningsplan for rovvilt fra Fylkesmannen i Nordland er i strid med 

rovdyrforliket, prioriterte beiteområder er tatt ut av forvaltningsplanen. I rovdyrforliket 

var det enighet om å skille mellom prioriterte beiteområder og prioriterte yngleområder for 

rovdyr, det er det samme som står i brevet fra regjeringen til Fylkesmannen i Nordland. 

 

Det virker som om Fylkesmannen har valgt å ignorere dette i sitt forslag til 

forvaltningsplan. Når det ikke eksisterer prioriterte beiteområder kan Mattilsynet, ved 

gjentatte store tap av beitedyr til rovdyr, i ytterste konsekvens gi pålegg om beitenekt. 

 

Utdrag fra brev fra Klima og Miljødepartementet, og Landbruks og Matdepartementettil 

Rovviltnemna i region 7, datert 20/7-2016: 

Ved fastsettelse av arealdifferensieringen i forvaltningsplanene skal det legges vekt på 

slike forhold som blant annet de store rovdyrenes biologi, nåværende utbredelse og hva 

som er egnede leveområder for de ulike artene. Samtidig forutsetter den todelte 

målsettingen at områder som prioriteres for beitedyr har et omfang og arrondering som 

legger til rette for levedyktig næringsdrift. Dette både for å oppnå bestandsmålene for 

store rovdyr i prioriterte yngleområder og et redusert skadeomfang med forutsigbarhet for 

beitenæring i prioriterte beiteområder. 

Vi er av den oppfatning at det i forvaltningsplanen for rovdyr i Nordland er gjort en 

prioritering av områder som over tid snarere vil øke enn å dempe konfliktnivået, samtidig 

som det skaper store utfordringer i en praktisk oppfølging av forvaltningen. En viktig 

årsak til dette er at det er gjort en svært fragmentarisk utvelgelse av prioriterte 

yngleområder for store rovdyr og prioriterte beiteområder. 



Vi mener situasjonen i Nordland er svært utfordrende, noe som også understrekes i 

tilbakemeldinger vi har fått fra Mattilsynet. Det haster nå med å fastsette nye områder 

som på en langt bedre måte enn i dag ivaretar hensynet til beitedyr og rovdyr i Nordland. 

 

Utdrag fra Rovdyrforliket: 

2.2.4 I de tilfeller der lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal miljøforvaltningen 

så langt det er mulig sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er 

gitt. Uttak i det som av rovviltnemndene er definert som prioriterte beiteområder i de enkelte 

regionene blir prioritert. 

 

Forslaget til forvaltningsplan for rovvilt er i strid med rovdyrforliket fra Stortinget, det er i 

strid med brev fra regjeringen. Det må derfor utarbeides et nytt forslag som følger 

rovdyrforliket med angivelse av prioriterte beiteområder. 

 

De enkelte rovdyr og forvaltning: 

 

Jerv: 

Bestandsmålene for jerv på 10 dokumenterte ynglinger pr år, er oppnådd flere år på rad. Fra 

1996 til 2016 er det kun i fem av 21 år at antall ynglinger har vært under bestandsmålet. Fra 

2010 til 2016 er det kun i 2013 at dokumenterte jervynglinger var under, da med 9 registrerte. 

Alle andre år er det 12-14 ynglinger, og i 2016 er det 10. Dette viser at jerven har ikke behov 

for større områder for å oppnå bestandsmålet. Det er heller behov for å redusere dagens 

område slik at bestanden kommer ned til vedtatt bestandsnivå.   

Den foreslåtte jervsonen omfatter store sammenhengende områder helt ut til kysten. Noe som 

vil gjøre beitebruk svært vanskelig. Beitenæringa i Hemnes mener forslag til jervsone er totalt 

uakseptabelt.  

Jerv som utgjør skadepotensiale må tas ut omgående. Jervkvote til lisensjakta må fastsettes 

slik at det blir en byrdefordeling mellom beitebrukerne. Blir ikke kvoten tatt ut under jakta, 

må det settes inn tiltak for å få tatt ut det antallet dyr som er fastsatt i kvoten. 

 

Gaupe: 

Bestandsmålene på gaupe på 10 dokumenterte ynglinger pr år er ikke oppnådd de siste årene. 

Samtidig har sporingsforholdene vært slik at det har vært umulig å spore dyr på snø. Det kan 

da være stor sannsynlighet for at det er mange flere ynglinger enn det som er dokumentert.  

Beitenæringa i Hemnes kan gå med på forslaget for gaupesoner. Men det forutsettes en bedre 

registrering enn hva som er i dag. Og det forutsettes at skadedyr tas ut uavhengig av oppnådd 

bestandsmål. Gaupekvote til kvotejakta må fastsettes slik at det blir byrdefordeling mellom 

beitebrukerne. Det rådgivende utvalgets forslag til ynglesoner kan støttes.  

 

Bjørn: 

Bestandsmålet på en ynglende bjørn er ikke nådd. Det er registrert binner og binner med 

unger, men ettersom registreringen ikke er god nok kan det ikke dokumenteres at ungene er 

født i Norge. Det er registrert DNA av en mengde bjørner på ulike steder i Nordland, disse har 

gjort stor skade på beitedyr. 

Fylkesmannen har foreslått at området for bjørn legges i nordre del av Rana, i Saltdal og 

Fauske. Dette er et område med mye sau og rein. Det er også ugunstig å legge et område langt 

fra bjørnestammen som kommer fra Trøndelag. Dette vil medføre hannbjørner på vandring i 

hele Nordland. 



Det rådgivende utvalget har foreslått å legge området fra Trøndelagsgrensen i søndre del av 

Hattfjelldal. Å legge et bjørneområde i det området som sannsynligvis har mest sau i 

Nordland, kan ikke godtas. Det vil bli helt umulig å drive beitenæring i dette området. 

Utfra at Fylkesmannen hevder at bjørnen trenger store områder, mener beitenæringa i Hemnes 

at det er ikke plass til bjørneområde i Nordland Fylke. 

Hannbjørner utgjør nesten uten unntak et skadepotensiale og må tas ut umiddelbart.  

 

Oppsummering: 

Når man skal forvalte rovdyr i områder med utstrakt beitebruk, kan man ikke bare tenke på et 

tall og handle ut derfra. Utmarksbeitene er en stor og viktig ressurs for både storfe, sau og rein 

i Nordland. Utmarksbeitene er i bruk i de områdene der beitene er best, og der beitedyrene 

best kan nyttiggjøre seg de verdiene utmarksbeite er. Å legge prioriterte rovdyrområder inn i 

disse områdene vil bety slutten på utmarksbeiter slik vi kjenner det. Og det vil bety slutten på 

reindrift i dagens omfang. Det går ikke an å overse dette, og late som om det ikke er slik. Å 

legge prioriterte rovdyrområder i beiteområder er også uetisk da det forutsetter at tamdyr skal 

være mat for rovdyra. Det er stor forskjell på å leve med rovdyr, og å leve i et definert 

rovdyrområde.  

  

Beitenæringa i Hemnes savner at Fylkesmannen ser konsekvensene av sitt forslag, ettersom 

dette er forslaget fra både Miljø- og Landbruksavdelingen. På Kjøttkongressen talte 

Landbruksdirektøren i Nordland varmt om utnyttelse av beiteressursene, dette gjenspeiles 

ikke i forslaget for forvaltningsplan. 

 

  

Hemnes 28.11.2016 

 

For beitenæringa i Hemnes 

 

Oddrun A Kyllingmo 

 

 

 



Felles uttalelse fra Duokta reinbeitedistrikt og Tuorpon Sameby angående høring om forvaltningsplan 
for rovvilt region 7 Nordland – 2015/1959 

 

Tuorpon sameby og Duokta reinbeitedistrikt vil med dette gi en felles uttalelse på ovennevnte sak. 
Videre i uttalelsen vil Tuorpon og Duokta bli benevnt som T&D. Rástesvárre/Sijddas 
konvensjonsområde vil benevnes som R/S. Norsk-svensk reinbeitekonvensjon blir heretter NSRK.  
Forvaltningsplan for rovdyr forkortes til FFR. 

Vi vi først begynne vår felles uttalelse med at D&T har gammel tradisjon for samarbeid og historisk 
felles bruk på begge sider av landegrensene i det som nå er Rástesvárre/Sijddás konvensjonsområde. 
Området og bruken er formalisert gjennom privatrettslig avtale som et konvensjonsområde for 
grenseoverskridende reindrift. Når norsk-svensk reinbeitekonvensjon blir ratifisert mellom Norge og 
Sverige vil R/S bli videre juridisk fundert gjennom NSRK. Selv om NSRK ikke er gjeldende på 
nåværende tidspunkt, så vil T&D likevel understreke at reindrift på begge sider av landegrensene har 
opparbeidet historiske rettigheter i det respektive naboland. Vi tar derfor utgangspunkt i at Tuorpon 
har like stor rett til å bli hørt i denne sak som Duokta. Kart for R/S lagt ved uttalelsen. I grove trekk 
omfatter R/S på norsk side store deler av Duokta øst for E6. 

 

Det vil være alt for omfattende å beskrive den grenseoverskridende reindriften i denne 
sammenheng. Vi vil likevel skissere utfordringer som knyttes til rovdyrsituasjonen generelt og direkte 
på Revisjon av forvaltningsplan for rovdyr.  

D&T erfarer at R/S er et meget rovdyrutsatt område og tapene fordeler seg på gaupe, jerv, kongeørn 
og havørn. Det samme gjelder for resten av Duokta, spesielt på østsiden av E6 der det sporadisk 
påvises årlige jerveynglinger. På vestsiden av E6 har Duokta også store tap, fortrinnsvis til gaupe, 
kongeørn og havørn. Tapene for Duokta har de siste ti årene vært på et relativt høyt nivå. I forhold til 
registrering av ynglinger til rovdyr så har det vært mindre registreringer enn hva rovdyrtapene tilsier. 
Duokta er generelt et veldig utilgjengelig område og har et meget kupert terreng, med flere 
vanskelige forserbare passasjer både for folk og dyr. Kanskje gir dette sitt uttrykk i nettopp de få 
antall registreringene av ynglinger. Når det gjelder de vestligste delene av distriktet, så er dette et 
område med lite snø og har derfor vanskelige sporforhold. I de to siste årene har reineierne 
intensivert både oppsamling av dna-prøver til jerv, samtidig som at vi i flere tilfeller har vært heldige 
og fått påvist eksempelvis familiegruppe til gaupe. En stor del av problematikken rundt registrering 
av ynglinger grunner i vanskelige sporforhold med høyfjells(u)vær, i tillegg har vi p.g.a et meget 
kupert terreng et veldig begrenset handlingsrom for å foreta sporregistreringer på snøscooter. I de 
østlige delene av distriktet har man veldig liten aksjonsradius i det daglige arbeidet og rovdyrene 
ferdes oftest på de utilgjengelige stedene der vi ikke en gang kan ferdes til fots. Vi ser at vi har en 
vanskelig problematikk når det kommer til ynglingeregistreringer. Vi håper derfor at vi kan komme 
inn under f.eks tiltak med overvåkning av viltkameraer for gauperegistreringer og andre tiltak som 
kan intensivere muligheten for å finne spor og ynglinger.  

D&T ønsker ikke at arealsoneringen for rovdyr i Duokta økes. Dette fordi man i stor grad begrenser 
den naturlige vinterbeitesyklusen ved at vi i større grad må holde oss unna de østlige delene av 
distriktet. FKT-midler, både akutte og ordinære, er blitt brukt i perioder under harde rovdyrangrep. 
Disse midlene har ikke gitt ønsket effekt og vi har vridd hodene våre ganske nøye for å tenke oss 
frem til tiltak som kan gi ønsket effekt. Fordi FKT-ordningen på nåværende stadium ikke når 
målsetningen, så kan ikke FKT-ordningen tas til inntekt for å være løsning for en økning av 
arealsoneringen.   



D&T frykter derfor at det ved en økning av arealsoneringen kommer til å bli enda vanskeligere å få 
tatt ut skadedyr og således øke det allerede harde rovdyrpresset. Hvis man på tross av tungtveiende 
argumenter avslår fellingssøknader i et prioritert beiteområde, så vil det i hvert fall ikke bli lettere å 
få fellingstillatelse for å begrense rovdyrskadene i et område innenfor arealsonering for rovdyr. 

Eksempel der fellingstillatelse ikke ble gitt i prioritert beiteområde, selv om store rovdyrskader ble 
påvisst innenfor en begrenset tidsperiode - Januar/februar i Kjølvikdalen/Hjemgamtoppen i 2016: 
Gjennom vinteren frem til disse månedene hadde vi flere dokumenterte drepte reiner til først og 
fremst gaupe, men også jerv. Det store rovdyrpresset akkumulerte til en periode på 10 dager der vi 
hadde 10 dokumenterte drepte rein til gaupe. På grunn av at dette var en gaupefamilie og at det var 
under én måned til at den ordinære lisensjakten på gaupefamilier begynte, så ble det opp til 
Miljødirektoratet å vurdere skadefelling. Vi hadde løpende telefonsamtaler med saksbehandlere og 
avdelingsleder der vi forklarte situasjonen etter hvert. Totalt ringte vi tre ganger og tre ganger ble vi 
bedt om å avvente situasjonen for å se om gaupeangrepene opphørte. I løpet av denne perioden 
observerte vi flere nye kadaver gjennom hårrester spredd av vinden og åtselfuglers aktivitet innenfor 
mindre områder der vi ikke hadde funnet noe kadaver tidligere. Vi sannsynliggjør at disse reinene ble 
drept av rovvilt da det ikke kan finnes noen andre naturlige forklaringer for reinens dødsårsak. 
Beitene var gode, fjellet slett (ergo ikke fallulykke), ikke snøskred eller andre ulykker og vi har heller 
ikke sykdom innenfor besetningen. I høyfjellet er det som vanlig mye vind og kadavrene fyker derfor 
ned. Vi fant derfor bare noen få av de rovdyrtatte reinene. Tilleggsinformasjonen om flere kadaver 
ble også opplyst til Miljødirektoratet og SNO. Det anmerkes at dette var i et prioritert beiteområde 
og at vi anser for at kriteriene for skadefelling var oppfylte. Likevel fikk vi ikke noen mulighet til å ta 
ut skadedyrene. På tross av store rovdyrtap uteble fellingstillatelse, gaupene vandret videre i reviret 
sitt og man forflyttet bare rovdyrskadene fremover i tid og rom.  

 

Tuorpon Sameby har kalvingsområde i R/S (østlig del av Duokta). Kalvingslandene lengst vest i 
Tuorpon er allerede under hardt press; bare de to siste årene har det vært to skadefellinger av 
bjørn. Kalvingsområdet befinner seg på begge sider av landegrensen og strekker seg, ut i fra 
snøforhold, vidt inn på norsk side. Dessverre har ennå ikke hele arealbruken av R/S blitt kartfestet i 
Reindriftens arealbrukskart. Duokta har også kalvingsområde i R/S for de reinene som blir 
gjenværende etter vinteroppholdet øst for E6. Hvert år er Duokta deltaker på Tuorpons kalvmerking i 
gjerdet som ligger på landegrensen. Hvert år har Duokta rein i dette gjerdet. Vi anbefaler derfor 
sterkt – lik forslaget til Arbeidsutvalget - at det ikke legges yngleområde for bjørn i kalvingsområde og 
det felles området for grenseoverskridende reindrift.  

I forbindelse med FFR er det meget uheldig at det opprettes yngleområde for bjørn i kalvingslandet. I 
Sverige er det veldig lav takhøyde for uttak av bjørn i kalvingsland. Det trenger ikke å være 
dokumentert skade fra bjørn for å få uttak. Det er nok at det oppholder seg bjørn i kalvingslandet, for 
selve dokumentasjonen for bjørnenes skader ligger til grunn i forsknin. Det vil derfor være meget 
vanskelig å havne mellom to forvaltningsregimer som er såpass forskjellige.  

For Tuorpons vedkommende er det også problematisk i forhold til rovdyrerstatning for rein tapt på 
norsk side. Reindrift i Sverige får økonomisk kompensasjon for rovdyrskadene (på både norsk og 
svensk side) i form av en kollektiv sum per yngling som utbetales til Samebyen. I Norge har man et 
annet forvaltningsregime i og med at reineiere får personlig vederlag for rein som blir rovdyrmat. På 
grunn av Tuorpons størrelse er det flere kalvingsland fordelt på reineierne på ulike geografiske 
områder. Det er derfor bare noen få reineiere som på våren har kalving i grensefjellene i R/S. Det vil 
derfor bli et stort økonomisk tap å bære for noen få. Der man på svensk side har effektive tiltak som 
hindrer rovdyrskader før de oppstår, vil man på norsk side måtte vente på en eventuell 



fellingstillatelse etter at det har oppstått store rovdyrskader. Det sier seg selv at det er vanskelig for 
noen få personer i Tuorpon å bære store økonomiske tap i og med at rovdyrerstatningen for tap på 
norsk side er kollektiv og ikke personlig. Fra de reineierne som har kalving på landegrensen og omegn 
signaliseres det at det blir umulig å ha rein i R/S på grunn av de økonomiske tapene. Dette får igjen 
meget negativ innvirkning på Duokta rbds reindrift. Rent driftsmessig har Duokta og Tuorpon 
forskjellige strategier og måter å drive reindrift på. Duokta har, på grunn av det vanskelige terrenget 
og store og massive utbygginger, sett seg nødt til å ha en strategi med veldig tam rein som kan flyttes 
til fots. Tuorpon har relativt slettere fjell og store avstander og kan lettere bruke ATV, helikopter og 
snøscooter. Når man samler og driver rein maskinelt har man mye større handlingsrom og man kan 
lettere fange inn rein som går ut fra hovedflokken. Det er ikke like lett for Duokta, fordi reinen er 
raskere enn et menneske til fots. Videre er Duoktas rein mer vant til å bli drevet gjennom trange 
flaskehalser, kupert terreng og forstyrrelser fra utbygginger. I grensefjellene er det alltid rein fra flere 
samebyer og en storpart av disse reinene blir med Tuorpons flokk til Jokkmokk for skilling. Hvis det er 
slik at Tuorpon p.g.a yngleområdet for bjørn og medfølgende personlige økonomiske konsekvenser 
da velger å ikke bruke de vestlige delene av R/S, hvordan skal vi kunne håndtere større mengder med 
rein som trekker fra flere samebyer? Dette sett i lys av de driftsmessige utfordringene vi allerede 
har? For å få vår egen reinflokk ned fra de østlige beiteområdene så må vi sette de inn i gjerde enten 
i Lappelva eller i Holtan. Flytteveien ned fra fjellet er meget kronglete, kupert og bratt. Vår egen rein 
er vant til å kunne håndteres under slike forhold. Når det derimot kommer til annen rein som har for 
vane å være i høyfjellet, så erfarer vi at disse er mer ygge og fort springer unna i trangere 
flaskehalser. Disse få drar med seg flere av våre egne reiner og mange av disse blir gjenværende i de 
østlige delene av Duokta over sommeren. Hvis det da blir en enda større mengde med annen rein så 
er vi usikker på om vi i det hele tatt klarer å håndtere flyttingen i de østlige delene av Duokta i 
vinterhalvåret generelt og frykter spesielt at vi kommer til å ha større mengde med egen rein igjen i 
øst for e6 på sommerhalvåret. Rein som blir igjen øst for E6 er det vanskeligere å holde oppsyn med 
samtidig som man skal holde oppsyn med hovedflokken. Vi forespeiler en situasjon der reinflokken 
«uthules» gjennom at den blir spredt over et større geografisk område innenfor rovdyrsoneringen. Vi 
erfarer allerede at de reinene som blir igjen øst for e6 under kalvingen har atskillig lavere 
kalveprosent enn de vi har under oppsyn.  

Før det fattes vedtak om arealsonering for bjørn i indre Salten og R/S så krever vi at det gjennomføres 
en vurdering fra reindriftssakyndig for hvorvidt Duokta klarer å håndtere større mengder med 
fremmed rein ned flytteveiene til Holtan og Lappelva. 

Videre argumenterer Fylkesmannen at det er mer fordelaktig å legge bjørnesoneringen i indre-
Saltenområdet på grunn av at det er en forholdsvis liten tetthet med sau. D&T vil anmerke at det da 
er færre saueeiere i området å fordele tapene på. Vi vil samtidig minne om at vi er et lite 
reinbeitedistrikt med tilhørende mindre rein og færre eiere enn større reinbeitedistrikt. Hvis man ut i 
fra argumentasjonen om at det bør være bjørnyngleområde her på grunn av mindre sau og rein, så 
kan man spørre seg for hvem dette er fordelaktig for. Blir det da nødvendigvis større eller mindre tap 
for den enkelte dyreholder i områder med færre beitedyr eller flere beitedyr? Rent tallmessig kan 
man tenke seg til at i et område med færre beitedyr kommer til å ha mindre drepte beitedyr. Dette 
er et problematisk standpunkt fordi en bjørn trenger mat uansett om det er færre eller flere 
beitedyr. Hvis en ser på effekten tapene vil ha på den enkelte beitedyrholder, så vil det forholdsmessig 
bli større tap på den enkelte i et område med lite beitedyr. I et juridisk og -rettighetsperspektiv så har 
en minoritet et behov for større vern enn en majoritet. Dette også fordi de få vil ha mindre mulighet 
til å få frem med sin sak og bli hørt. Vi ser at mye av rovdyrpolitikken og dagsorden settes av de som 
er flest, eller der det er flest kadaver. Det kan virke som at dette finner vei til forvaltningen og mye 
ressurser, f.eks fellingstillatelse og uttak, legges til områder der det ropes høyest. D&T vil derfor be 



Fylkesmannen om å avklare minoritetens behov allerede på FFR-nivå fordi vår erfaring er at det er 
vanskeligere for oss å ha samme rettsvern når det f.eks kommer til enkeltvedtak med fellingstillatelse 
eller uttak.  

-Byrdefordeling. D&T vil anmerke at man ikke kan se på antall kadaver eller mengde sau og rein som 
beiter i respektive kommuner/områder. Det sier seg selv at de mindre områdene med færre 
sauebønder og reineiere ikke kan komme i nærheten av antallet kadaver som i større områder. 
Byrdefordeling må ses forholdsmessig, hva som er rettferdig fordelt byrde og ut i fra at det må være 
lik tapseffekt for den enkelte sauebonde og reineier uavhengig om hvor man kommer fra i Nordland. 
En rettferdig byrdefordeling må derfor også komme til uttrykk i forhold til dokumentering av 
ynglinger. Virkemidler for dokumentasjon av ynglinger må fordeles ut i fra forutsetningen man har til 
å finne ynglinger. Dette får også konsekvenser for hiuttak og fellingstillatelser. Det er nesten 10 år 
siden sist Duokta hadde hiuttak av jerv. Det er også flere år siden vi hadde skadefelling til gaupe og 
jerv. Dette til tross for hardt rovdyrpress. 

Duokta reinbeitedistrikt og Tuorpon Sameby



Dønna Beitelag – innspill til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

 

Dønna Beitelag er lokalisert i en del av Nordland , som er lite  direkte berørt av 

rovdyrproblematikken.Men vi er i et område hvor kongeørnbestanden er økende ,og vi opplever et 

økende konfliktnivå med reindrifta , grunnet reindriftas problemer med rovdyr 

 

 

Vi har følgende innspill til forvaltningsplanen:  

 

1. Ut fra stortingets forutsetninger, kan vi ikke se at planen tar hensyn til kravet om balanse 

mellom rovvilt og beitedyr. Planen tar ensidig hensyn til rovdyr ,. Og utbredelsen av dem.  

Beitenæringenes interesser og rettigheter, slik de er sikret i bl .a   Bernkonvensjonen ,  Ilo -

konvensjonen om urfolks rettigheter , beiterettigheter og privat eiendomsrett er ikke 

hensyntatt i tilstrekkelig grad . Vi mener dette må innarbeides bedre i planen.                                                                                          

2. Nordland har ei stor bestand av havørn. En forvaltningsplan for rovvilt burde også ha et 

bestandsmål, og legge til rette for ei bærekraftig forvaltning av havørnstammen.                    

Vi opplever ikke havørn som et problem, men stiller oss spørsmål om hva som er rett 

størrelse – ut fra hensyn til næringstilgang. 

3. Kongeørnbestanden er voksende – også i vårt område. Det er sett kongeørn ta levende 

lamm, og det er mistanker om at det skjer sporadisk. Det er med undring vi ser at 

forvaltningsplanen ikke har et bestandsmål for kongeørn. Vi oppfatter det som en klar 

mangel, at planen ikke sier mer om forvaltning av kongeørn. Det er beheftet med stor 

usikkerhet hvor mye lam kongeørn tar. Prosjekter andre steder i landet, viser at kongeørn tar 

adskillig mer lam enn tidligere antatt. Beitebrukere som har problemer, har også vansker 

med å nå frem ovenfor forvaltninga. Vi etterlyser derfor klarere bestandsmål , slik at vi kan få 

ei bærekraftig forvaltning av kongeørn . En forutsetning fra beitenæringenes side , er også 

at det blir enklere prosedyrer ved tap til kongeørn . 

4. Vårt område er vinterbeite for rein. Reindrifta har de seinere åra i stadig sterkere grad, og 

oftere enn før beitet her. En av grunnene til dette, er at de ved å beite her, har håpet at 

rovdyr trekker vekk fra de områdene de normalt har beitet i innlandet . Slik håper de at det 

blir mindre tap når de til kalving og vårbeite er i nærheten av de samme trakter igjen.        

All utmark hos oss, er innmarksnær. Det har medført stadig sterkere konfliktnivå, ved at rein 

kommer inn på innmark i mildværsperioder.                                                                                                     

Det nye forslaget til forvaltningsplan, vil ytterligere presse reindrifta ut mot kysten.              

Det vil føre til et økt konfliktnivå – slik som også Fylkesmannen beskriver i planutkastet.                

Dette er ikke i tråd med våre opparbeidede rettigheter – hverken reindriftas eller 

sauebønders.                                                                                                                         

Forvaltninga av rovvilt må skje ut fra forutsetningen om at beitenæringene , som har vært 

her like lenge som rovviltet , også skal kunne være her i fremtida 

 





Evenes og Tjeldsund beitelag 
v/Birgitte Rørvik Bruun 
Tårstadveien 28 
8535 TÅRSTAD        Evenes, 30.november 2016 

 

Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405 
8002 BODØ 

 

 

2015/1959 – Høringssvar på forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

 

Evenes og Tjeldsund beitelag har behandlet forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 
på styremøte 24.november 2016, og vil komme med følgende høringssvar:  
 

 Vi vil starte med å stille et stort spørsmålstegn ved forslag om å utvide gaupesonen, når 
formålet med arbeidet med den nye forvaltningsplanen er at man skal få ned konfliktene og 
beitetapene. I forslaget til plan står det at alle distrikter i stor grad blir berørt. Hvorfor skal 
det være slik? I brev av 20.07.2016 skriver Klima-og miljøministeren og landbruks-og 
matministeren «Vi er av den oppfatning at det i forvaltningsplanen for rovdyr i Nordland er 
gjort en prioritering av områder som over tid snarere vil øke enn å dempe konfliktnivået, 
samtidig som det skaper store utfordringer i en praktisk oppfølging av forvaltningen». Videre 
skriver de at «Vi mener at situasjonen i Nordland er svært utfordrende, noe som også 
understrekes i tilbakemeldinger vi har fått fra Mattilsynet. Det haster nå med å fastsette nye 
områder som på en langt bedre måte enn i dag ivaretar hensynet til beitedyr og rovdyr i 
Nordland». Vi kan ikke se at forslaget til forvaltningsplan vil dempe konfliktnivået ved å øke 
rovviltsonene.  

På side 6 i forvaltningsplanen står det i punkt 2.2.3.: «Sauedrift, tamreindrift og andre 
produksjoner basert på utmarksbeite i blå, gul og svart sone må forholde seg til at de driver 
næring i områder prioritert til de respektive rovviltartene». Hvorfor foreslår man da å utvide 
særlig gul sone så drastisk som det foreslås? 

Evenes og Tjeldsund beitelag støtter ikke utvidelse av gaupeområdet. Vi ønsker å beholde 
sonene slik de er i dag. Begrunnelsen er enkel: vi ønsker ikke å få gaupesonen nærmere oss. 
Vi kjenner til de store tapene i Narvik kommune og Ballangen kommune, og ønsker ikke dette 
i tillegg til de tapene vi allerede har.  

 Vi kan ikke se at det er samsvar mellom saksframlegget av 12.10.2016 og forslaget til 
forvaltningsplan for rovvilt. På side 5 i saksframlegget står det at «Vi foreslår å videreføre 
forvaltningspraksis om at det ikke skal være gaupe i Lofoten/Vesterålen (inkl. Tjeldøya). I 
forslaget til forvaltningsplan står det derimot på s. 9 i punkt 2.4.3.: «I Lofoten og Vesterålen 
skal det åpnes for kvotefri jakt».  Her er ikke Tjeldøya nevnt. Vi ber at dere retter opp denne 
feilen og endrer punktet til: I Lofoten, Vesterålen og på Tjeldøya skal det åpnes for kvotefri 
jakt».  



 Vi undrer oss over at man velger å bruke kun tall fra Organisert beitebruk i kartoversiktene, 
samtidig som man skriver at de dekker bare 70% av sauene. Kartmaterialet blir da direkte feil 
når 30% av dyrene mangler. Vi ber om at det lages nye og oppdaterte kart.  
 

 Vi ønsker jervesonen ut fra gammel plan.  
 

 På side 12 er det sakset fra rovviltforliket på Stortinget: «I prioriterte beiteområder skal uttak 
av dyr som gjør skade 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». 
På side 6 i forvaltningsplanen står det: «Utenfor rovdyrsoner skal man kunne forvente at det 
legges til rette for å redusere rovdyrbestandene gjennom jakt/lisensfelling, og det offentlige 
skal drive en aktiv forvaltning gjennom skadefelling og ekstraordinære uttak dersom det er 
nødvendig for å skyte rovdyr som utgjør et skadepotensiale». Det samme gjentas s. 9 i punkt 
2.4.4.: «Utenfor gul sone skal det som hovedregel gis tillatelse til uttak av gaupe som 
forventes å gjøre skade». Dette er hyggelig lesning, men vi føler oss ikke trygge på at det 
gjelder selv om bestandsmålet på f.eks. gaupe for Nordland ikke er nådd, så lenge det ikke 
står i forvaltningsplanen, men kun i gjengivelsen fra rovviltforliket på Stortinget. Vi foreslår 
derfor endringer i punkt 2.4.4. side 9 i forvaltningsplanen: «Utenfor gul sone skal det som 
hovedregel gis tillatelse til uttak av gaupe som forventes å gjøre skade, selv om 
bestandsmålet for Nordland ikke er nådd». Vi forventer at forvaltninga forholder seg til at 
samtlige gauper forventes å gjøre skade. Da må det være fri jakt utenfor gul sone.  
 

 Vi kan heller ikke se at det er prioritert beiteområder for sau i forslaget til forvaltningsplan, 
det er kun rovviltsoner for de ulike rovdyrene. Evenes og Tjeldsund beitelag ber om at 
kartene spesifiseres med egne farger/soner, og at det defineres i forvaltningsplanen hvor 
det er prioriterte beiteområder.  
 

 Kommentar til forslag til forvaltningsplan s. 4: Man kan ikke ha et bestandsmål for kongeørn 
for region 7 hvor det står «Opprettholde 2003-nivå». Dette er uklart og ikke noe bestandsmål 
i seg selv. Det står heller ikke forklart hva «Oppretteholde 2003-nivå» vil si. Evenes og 
Tjeldsund beitelag ber om at bestandsmål for kongeørn beskrives nærmere, og ikke minst 
tallfestes.  
 

 Side 4 i forvaltningsplanen: Evenes og Tjeldsund beitelag er i et område som er under 
forvaltning av Nordland, men der gaupejakta er samordnet med Troms. Vi registrerer at 
Rovviltnemda har myndighet til å fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe, 
«dersom bestandsmålene er nådd». Er det bestandsmålet for Nordland eller Troms som 
styrer fastsetting av kvotejakta i vårt område? Det viktigste spørsmålet for oss er: Hvis 
bestandsmålet er nådd i Troms men ikke i Nordland, kan man da jakte i Evenes og Tjeldsund 
(med unntak av Tjeldøya, som er åpnet for kvotefri jakt)? 
 
 

FKT-midler:  

 Ang. FKT-midlene så foreslår Evenes og Tjeldsund beitelag at disse midlene må følge 
konfliktnivået/tapsnivået, og ikke om du er i en av rovviltsonene eller i prioriterte 
beiteområder. Derfor må det selvfølgelig være mulig for alle å søke, ikke bare de som er i 
rovviltsonen.  



 Viser til punkt om FKT-midler øverst s. 16: «I områder hvor det de siste årene har vært 
betydelige tap pga rovvilt, er det ved registrerte tap aktuelt å innvilge midler til tilsyn selv om 
kriteriene for en akutt skadesituasjon ikke er oppfylt. Spesielt gjelder dette utenfor 
prioriterte rovviltområder». Vi støtter dette punktet fullt ut.  
 

 Vi er nysgjerrige på FKT-forskriftens §7 – Konfliktdempende tiltak (side 14 i 
forvaltningsplanen), hvor det står at tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.  

 

Vurdering av konsekvenser – Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 7 

 Kommentar til «Vurdering av konsekvenser – Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 7 
(Nordland): Det er påfallende at man bruker 2 sider på å kommentere konsekvensene for 
sauenæringa av ny forvaltningsplan – på regionnivå, mens man bruker hele 48 sider på 
konsekvenser for reindriftsnæringa av ny forvaltningsplan – reinbeitedistriksnivå. Det var 
219.000 sau og lam på beite i Nordland i 2015, mens det 01.01.2016 var 96.340 vinterfôra 
sau i Nordland. Det må et større detektivarbeid til for å finne antall rein i Nordland. Vi må til 
slutt summere opp tallene fra hvert reinbeitedistrikt for å finne ut at det er ca 19.000 rein i 
vårflokk, og dette tallet er ikke endelig; det er et gjennomsnittlig reintall i distriktet i 
perioden 2009 – 2015. Vi vet dermed ikke om tallet er på tur opp eller ned i dag. Hvorfor kan 
ikke reintallene oppgis slik sauenæringa er påkrevd? Vi finner kapittel 5: «Konsekvenser for 
sauenæringa av ny forvaltningsplan – på regionnivå» svært mangelfullt. Punkt 5.1. «Lofoten –
Vesterålen – Ofoten nord for Ofotfjorden» på to linjer (!), dekker 1/3 av alle sauer i fylket. 
Det er altså brukt to linjer på å utrede konsekvensene for oss som driver med ca 32.000 
vinterfôra sau i området her. Vi finner ikke beitetall, men vil anslå at vi snakker om ca. 90.000 
beitende sau og lam om sommeren. Tilsvarende har vi regnet oss fram til at det er ca. 2512 
rein i samme område (gjennomsnittlig reintall i distriktet i perioden 2009 – 2015). For Evenes 
og Tjeldsund beitelags del er gaupe en stor utfordring. Det er ikke nevnt her. Vi stiller 
spørsmål ved om det er jobbet seriøst med kapittel 5 «Konsekvenser for sauenæringa på 
forvaltningsplan – på regionnivå»? De 19.000 reinene i Nordland står for 10% av dyretallet, 
men 95 % av konsekvensutredninga! Har ikke Fylkesmannen i Nordlands landbruksavdeling  
vært involvert i arbeidet med konsekvensutredningen? 
 

 Evenes og Tjeldsund beitelag foreslår at det må inkluderes i forvaltningsplanen at området 
nord for Ofoten begrenset i øst til Rombaken, omfattes av samarbeidsavtalen mellom 
rovviltnemdene i region 7 og 8, og inngår i kvotejakt som styres fra rovviltnemda i Troms. 
Vi ser på s. 64 i «Vurdering av konsekvenser – Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 7 
(Nordland) at «Rovviltnemda i region 8 er ansvarlig for prioritering og tildeling av midler til 
tapsforebyggende tiltak for de reinbeitedistriktene som tilhører Troms reinbeiteområde. 
Grovfjord reinbeitedistrikt dekker hele Evenes kommune og Tjeldøy reinbeitedistrikt dekker 
hele Tjeldsund kommune, og begge disse tilhører Troms reinbeitedistrikt. Her må det være 
en samkjøring med sauenæringa slik at vi som er i samme kommuner søker til samme 
rovviltnemd om tapsforebyggende tiltak, FKT-midler. Vi finner ikke noe sted at det står at 
sauenæringa skal søke til rovviltnemdene i Troms eller Nordland. Vi er om at dette presiseres 
og samkjøres med reinnæringa.  

 



På bakgrunn av ovenfor nevnte mener Evenes og Tjeldsund Beitelag at forslaget til forvaltningsplan 
er så mangelfullt at det i sin helhet bør trekkes tilbake.  

Planen baserer seg på bakgrunnsdata som ikke er illustrerende for beitedyr situasjonen i Nordland, 
oppfyller ikke føringer fra departement om å redusere konfliktnivået, og konsekvensutredning for 
beitedyr, forutenom rein, er ikke eksisterende.    

 

Med vennlig hilsen 
 
Evenes og Tjeldsund beitelag 
v/leder Birgitte Rørvik Bruun



Fauske/Sørfold sauavlslag 

Uttalelse til revisjon av Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 

 

Forslaget til ny forvaltningsplan fra Fylkesmannen har soneforvaltning som en bærende ide. 
Vi bemerker at en effektiv soneforvaltning i utgangspunktet er mislykket i Nordland. På 
denne smale landstripa streifer rovdyra lett mellom riksgrensen og sjøen. I praksis er det 
meste av fastlandet i Nordland en randsone i forhold til rovviltbestandene i Sverige. Her er 
det ikke vidde til å skille rovdyr og beitedyr effektivt. Og rovviltet trekker dit mattilgangen er 
rikelig og lettvint, det vil si dit beitedyra er.  

I våre beiteområder har enkelte bruk levd med tap til rovdyr siden 1980-tallet og stadig nye 
er kommet med på tapsstatistikken. Noen områder er gitt opp som beite for sau. Vi leser 
Fylkesmannens forslag som et signal om ytterligere forverring, og om mer tap av beiter. Vårt 
svar er at vi har ingen beitebrukere og ingen beiteområder å ofre. 

Det som presenteres som et framskritt for beitebruket i FM`s forslag er at uttak av rovvilt i 
beiteprioriterte områder skal bli lettere. Dette burde være en unødvendig presisering. I 
Rovviltforliket av 2011 fastslår Stortinget at det «…skal ikke være rovdyr med tapspotensiale 
i beiteprioriterte områder og i kalvingsland for rein». – Det vi stadig opplever som 
hovedproblemet er at forvaltningen i departement, direktorat og hos Fylkesmannen synes å 
være fristilt fra det som er vedtatt politikk fra Stortinget. Stortinget vedtok at bestandene av 
rovvilt skal sikres, men også at beiting i utmark skal kunne drives uten utålelige tap. I praktisk 
forvaltning er det mest vanlig at hensynet til rovvilt bestemmer forvaltningens tiltak, mens 
beitedyra henvises til tilbaketrekking fra utmarka. 

Vi ser ikke noen fornuftig grunn til å gjøre halvdelen av utmarksarealene i Fauske og Sørfold 
til forvaltningssone for jerv og gaupe. Yngling av jerv har i mange år ligget over bestandsmål, 
bestanden er økende og godt nok sikret uten utvidelse av sonen. Gaupa er til stede i hele 
vårt område, i og utenfor forvaltningssonen. Sjøl om antall ynglinger for tiden synes å ligge 
under bestandsmål er jaktregimet tilstrekkelig til å sikre bestanden. 

Bjørn. En årlig yngling innebærer 20 til 30 bjørn i ynglesonen, med betydelig vandring av 
bjørn til beiteområdene omkring. Skulle det realiseres en bjørnestand av en slik størrelse i 
Salten vil det ha ødeleggende virkning for sauebeitene i de østlige områdene. Reindrifta vil 
ha tilsvarende problem. – For bjørnens overlevelse har en yngling i Nordland ingen 
betydning. Ynglende binner her må nødvendigvis rekrutteres fra en stor, livskraftig og 
jaktbar bestand i Sverige. - Vi ber om at yngleområde for bjørn i Salten strykes fra kartet. 

Kongeørna nevnes ikke i Fylkesmannens forslag. Vi bemerker at ørna gjør betydelig skade i 
forhold til lam og reinkalv. Det er behov for et regelverk som tillater uttak av ørn der den 
forårsaker tap av beitedyr. 



Uansett hvordan en framtidig forvaltningsplan kommer til å se ut vet vi at de målene som er 
satt for rovviltbestander i Nordland forutsetter at sau og rein er en betydelig del av 
livsgrunnlaget for rovvilt. Dersom vi i framtida skal kunne drive beiting med sau og rein på 
forsvarlig vis er det bare et virksomt tiltak: Systematisk uttak av rovvilt i de områdene der 
tapene er størst. 

Vi ber Rovviltnemda se til de føringene for forvaltning av rovvilt som er lagt av Stortinget, og 
gjøre noen presiseringer. Som før nevnt sier Rovviltforliket at rovvilt med tapspotensiale ikke 
skal være i prioriterte beiteområder og i kalvingsland for rein. Vi vet at mange bruk må slippe 
sauen i beiter der de vet at det er jerv og/eller gaupe. De akutte tapssituasjonene har vært 
imøtekommet med skadefellingstillatelser. Fellingsførsøkene i beitesesongen mislykkes med 
nesten 100%, og bør avløses av forhåndssikring av beitene. Ekstraordinære uttak i forkant av 
beitesesongen viser seg å ha god effekt, og bør være rutine i områder der ordinær jakt ikke 
tar ut de rovdyra som forventes å gjøre skade. 

Til sist minner vi Rovviltnemda om at mye av de beste beitene for sau og rein i Nordland 
allerede er avsatt som soner for rovviltforvaltning. Å øke arealet for rovvilt slik 
Fylkesmannen foreslår vil med sikkerhet øke problem, ekstraarbeid, stress og tap for 
beitedyr og beitebrukere, og føre til at beiteområder oppgis og bruk legges ned. Det betyr 
ikke bare nedleggelse av årsverk og produksjon i jordbruket. Det handler også om tap av 
kunnskap og tradisjon, dyrkingsjord og bosetting. I mange bygder er saueholdet den siste 
skansen mot total nedleggelse av jordbruket, og ofte av næringsaktivitet overhodet. 

 

 

                                    Underskrevet: 

 

Leivset og omegn sausankerlag       Fauske og Sørfold sauholdsforening   Østsida sausankerlag 

Trygve Leifseth                                    Egil M. Kristoffersen                               Johan Rødås 

 

Korken beitelag                                   Fauske og Sørfold bonde- og småbrukarlag 

Asbjørn Ørnes                                      Lars Morten Rødås 

 

Fauske og Sørfold sauavlslag 

Terje Nystabakk 



Til: Fylkesmannen i Nordland,

Fra: Fauske og Sørfold Bondelag

Uttalelse til Forvaltningsplan for rowilt i Nordland

Fauske og 5ørfold Bondelag viser til Fylkesmannens forslag til forvaltingsplan for rowilt i Nordland

som er sendt på høring. Lokallaget er svært kritisk til flrlkesmannens forslag som i stor grad vil berøre

bønder med dyr på beite, reindriftsnæringa og grunneiere i Fauske og Sørfold.

Stortinget har vedtatt at bestanden av rowilt skal sikres, men også at beiting i utmark skal drives
uten unødig tap. Vi kan ikke se at fylkesmannen har ivaretatt den todelte målsetningen i Stortingets
rowiltforlik. Den praksisen som har vært benyttet de senere år mener vi hensyn tar rovdyras
eksistens på bekostning av beitenæringa. I fremlagte forslag til ny forvaltningsplan ser vi at
fylkesmannen ønsker å videreføre samt styrke denne praksisen.

Utmarksbeitene er en betydelig resurs. Muligheten av å benytte utmarksbeite sikrer levedyktig
landbruksvirksomhet i områder som ikke har mulighet for annen type næringsvirksomhet.
Fylkesmannen foreslår en utvidelse av areal som skal prioriteres til rovdyr. Konfliktnivået rundt
beitebruk/rovdyr vil Øke. Det vil medføre økt ekstraarbeid, stress og tap for beitebrukerne.
Beiteområder oppgis og bruk legges ned. Det betyr ikke bare nedleggelse av årsverk og
produksjon ijordbruket, men også tap av dyrkingsjord og bosetting. I mange bygder er
saueholdet den siste skansen mot total nedleggelse av jordbruket.

Til grunn for planarbeidet som er gjort ligger bestandsmålsetninger. Vi mener at målsetningene som
er satt for Nordland Fylke er for høyt for både jerv og gaupe. Når det glelder bjørn mener vi at en
yngling ikke haravgiørende betydning for artens eksistens. Tap av rein og husdyr tiljerv og gaupe er i

dag alt for høyt. Dette må reduseres ved at bestandsmålene tas ned med påfølgende

bestandsregulering.

Dagens bestandsmål tiljerv er oppnådd. Det virker da urimelig at sonen for denne arten skal utvides.
Det samme må sies om gaupe. Forslaget om byrdfordeling virker noe uklart da det ikke fremkommer
hvordan en regulering av bestanden skal håndteres i og utenfor sonene. Konsekvensene med å

gjennomføre fremlagte forslag klarer vi ikke se er belyst.

Med dette som bakgrunn vilFauske og SØrfold Bondelag be om at Rowiltnemnda awiser det
fremlagte forslaget og ber om at Fylkesmannen utarbeider et nytt planforslag mer i tråd med
Stortingets vedtatte todelte målsetning.

Dersom Fylkesmannen på tross av påpekte forhold vil realitetsbehandle planforslaget vil Fauske og
Sørfold Bondelag på det sterkeste påpekte følgende:

- Det foreslåtte område for jerv og gaupe i planen reduseres slik at alle beitelag i Fauske og

SØrfold kommer utenfor rowiltsonen. En slik justering vil ikke medføre at sonene for jerv

og gaupe ikke blir sammenhengende.
- Foreslått sone for bjørn må fjernes eller flyttes til områder som ikke har beitedyr.

Foreslåtte bjørnesone vil ha katastrofale konsekvenser for beitebrukere i Saltdal med
påfølgende ringvirkning for Fauske og Sørfold.

Fauske, den 29. november 2016



 

Høringsinnspel på forvalting av store rovdyr i Nordland. 

 

Hattfjelldal bonde og småbrukarlag vil med dette komme med innspel i forbindelse med 
revisjon av forvaltingsplanen i Nordland. 

Indre deler av Nordland, som i forslaget er avsett til rovdyrprioriterte soner, har store 
beiteressursar i utmarka. Det er vanskeleg å sjå for seg at ei storstilt flytting av beitedyr frå 
innlandet ut til kysten, kan fungere i praksis. Dette vil vere ressurskrevjande og det er og eit 
spørsmål om det finnast område nok. Reindrifta som og vert ramma av forslaget vil ha heller 
små muligheiter å tilpasse seg.  

Det er særs viktig med ei føreseieleg forvalting på området, mange bønder har gjort store 
investeringar, då vert det vanskeleg når ein skal revidere og flytte på sonar med få års 
mellomrom.  

Sonebasert forvalting må, etter vår meining, skrotast i Nordland. Fylket vårt er langt og smalt 
og har ikkje terreng eller område som egnar seg.  Dagens forvaltingsplan viser og dette.  

Etter vårt syn må det innførast ei skadebasert forvalting, med ein viss sameksistens mellom 
både rovdyr og beitedyr. I Hattfjelldal har vi framleis, etter fleire år som prioritert 
beiteområde, førekomst av rovdyr. Dette kan vere til å leve med viss ein held bestandane på 
eit nivå der dei ikkje utgjer større skadepotensiale, samt at ein har et godt rammeverk for 
skadefelling og bestandsregulering. 

 

Hattfjelldal bonde og småbrukarlag 

Olav Elsvatn 

 

  

 



Fra: rune finseth[finseth.rune@gmail.com] Dato: 30.11.2016 23:09:54 Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i
Nordland Tittel: Høring på forvaltning av store rovdyr i Nordland.
Hattfjelldal bondelag har følgende kommentarer til forvaltning av store rovdyr i Nordland.

Vi utnytter utmarksbeite i Nordland på en veldig bra måte i dag. Sau og rein beiter store deler av fylkets areal, dette
takket være en fornuftig bestand av store rovdyr.
Sonebasert forvaltning er ikke veien videre, dagens forvaltning bør videreføres.

Vi skal ikke ha Ulv og ikke yngling av Bjørn i Nordland.
Jerv og gaupe forvaltes etter tapsprosent på  drepte beitedyr.

I dag har vi både rovdyr og beitedyr, det fungerer bra med dagens antall rovdyr. Vi vil fortsette slik og dermed utnytte
utmarka i hele fylket på en utmerket måte.

Hattfjelldal bondelag

Rune Finseth



Hattfjelldal Sau og Geit 
Leder Laila Hoff 
8690 Hattfjelldal 
Hattfjelldal 28.11.2016 
 
 

Høringssvar på Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan store rovdyr,  

samt arbeidsgruppas vedlegg. 

HSG opplever denne prosessen som både uklar og rotete utfra at det foreligger to utkast man skal 
forholde seg til. 

Når det gjelder arbeidsgruppas forslag, mener vi det er et forslag som i sin helhet forkastes utfra at 
det ser ut som gruppas sammensetning i kraft av sin posisjon har forskjøvet rovdyra til andre 
områder. Vi presiserer at det er helt uaktuelt å flytte bjørneområdet til Indre Helgeland. 

Indre Helgeland er det området i landet hvor det er tettes med beitedyr. Sau, storfe og rein. Dette 
berører mange enheter, og vil skape store konflikter. 

Til fylkesmannens forslag. 

Hattfjelldal er det største sau kommunen på Helgeland. Dette er ikke uten grunn. 

Vi har dokumenterte svært gode utmarksbeiter, Norges beste ifølge beitegranskninger. (Hersoug og 
Lyftingsmo bind 13.) og i tillegg er vi kjent med en ny rapport fra NIBIO, som klassifiserer Nordland 
som 2. beste beitefylke. 

Vi har i hattfjelldal gjort et formidabelt arbeid over langt tid i forhold til å blir en bærekraftig bestand 
av sau bønder med kvalitet på alle ledd. 

 Vi har over 40 bruk med sau. 
 Bøndene er unge. 
 Kompetanse og kunnskap som bedriftsledere på sauebruk er høy. 
 Vi har mange store bruk, med over 200-400 sau, og flere bygger ut. 

Vi har i følge Nortura (Finn Avdem) har Hattfjelldal levert 2016 levert lam 6132 middel slakt 19,4 kg 
hittil i år, og ligger helt i toppen på både kvalitet og tilførsel. 

Her er stor beitetetthet, godt samarbeid innad i sauenæringa og mellom beitenæringene sau og rein. 

I Hattfjelldal sysselsetter Landbruket og reindrift 100 personer, og er kommunens 
hjørnesteinsbedrift. Regner man da på hvilke ringvirkninger dette har i agro industriens 
arbeidsplasser er dette en betydelig arbeidsplass i distriktsnorge. 

Det er også et faktum at etter at uttak av bjørn ble iverksatt har tapene her gått betraktelig ned. 

Når det gjelder jerv, så har vi ikke registrerte ynglinger pr i dag, noe som burde tilsi at dette er et 
området hvor jerven ikke trives, muligens er det for mye ferdsel i utmarka. 

 

 

 



 

Hvorfor holde beitedyr i Hattfjelldal 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 nyttiggjør seg. Vi har sein start på sommeren men kvaliteten 
på graset ut over i beitesesongen er utmerket helt til snøen kommer om 
høsten.Vi har svært gode høstbeiter. 
 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 kjøttet 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 førfremtiden. En gård som avslutter driften vil ikke 
være ettertraktet for å starte opp driften senere. 
 Vi forvalter ett kulturlandskap hvor gjengroing 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 til tamme beitedyr. Konfliktnivået vil bli for stort for den enkelte beitebruker når 
tiltak ikke iverksettes pga sonering. 
Det er skandaløst at Fylkesmannen i Nordland ikke har arbeidet for å styrke bonden i nordland i 
forslaget til forvaltningsplanen, men har styrket rovviltets situasjon. Dette kan vi ikke se er økologisk 
bærekraftig tankegang. Både rovvilt og beitedyr er økologi, denne er ikke balansert i forslaget til 
forvaltningsplan. 
Forslaget til forvaltningsplanen er konfliktfremmende! 



 
Det skjer mye i dagens rovdyrpolitikk, det er ingen grunn til at vi i Hattfjelldal sau og geit, skal ha tillit 
til at det ikke settes strengere restriksjoner i morgendagens jervesoner.  
 
Hattfjelldal sau og geit krever at revisjon av ny forvaltningsplan utsettes til revisjon av regionale 
rovviltnemnder og nasjonale og regionale bestandsmål er gjennomgått. 
Og vi krever å få opprettholde vår status i Hattfjelldal som et kjerneområde for beitedyr. 
 
 
 
Med hilsen 
Hattfjelldal sau og geit 
Laila Hoff 
leder 
 
 



Høringsinnspill på forvaltning av store rovdyr i Nordland. 

Hattfjelldal Saubeitelag vil med dette komme med innspill i forbindelse med revisjon av 
forvaltningsplanen i Nordland. 

I forslaget er det satt av indre deler av Nordland til rovdyrprioriterte områder. Dette er områder 
som har store beiteressurser. Det er vanskelig og se for seg flytting av beitedyr til andre 
områder og dette tror vi kan bli vanskelig og få til å fungere. Reindrifta vil også bli rammet av 
forslaget og da vil ett spørsmål være om det finnes områder nok. 

Mange bønder har gjort store innvesteringer og derfor mener vi det er veldig viktig med ei god 
og forutsigbar forvaltning. Etter vår mening må forslag om sonebasert forvaltning i Nordland 
forkastes da dette ikke er holdbart for næringen.  

Hattfjelldal har etter flere år som prioritert beite område fortsatt stor forekomst av rovdyr. 
Dette er holdbart så lenge bestandene holdes nede på et slikt nivå at ikke utgjør større 
skadepotensiale. Derfor mener vi at det bør innførest ei skadebasert forvaltning med en 
fornuftig balanse av både rovdyr og beitedyr. 

 

 

 

For Hattfjelldal Saubeitelag 

Jan Erik Unkervatn-Leder.



Indre Ofoten sankelag 

Seinesveien 74 

8517 Narvik 

 

Fylkesmannen i Nordland 2015/1959 

Postboks 1405 

8002 Bodø 

         Dato 28.11.2016 

 

Høring – Revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 2015/1959 

Indre Ofoten Sankelag ser med bekymring på utviklingen i beiteområdet sitt og i Nordland 

som helhet. De siste 10-15 årene har beitalagets område stadig blitt redusert og det er bare 

5 år siden fylke «prøvde» og redusere det på nytt og dagens «grense» ble satt. Rovdyrtapet 

har de siste 20 årene økt selv om beitelagets område er et prioritert beiteområde der det 

ikke skal være rovdyr som kan forårsake et skadepotensiale. Jmf rovdyrforliket a 2011 

Enkeltbesetninger har vært oppe i over 50 % tap uten at det blir satt inn tiltak, hvordan skal 

dette bli når fylkesmannen nu ønsker å la store deler av beiteområdet bli prioritert 

rovdyrområde? 

Det hevdes videre at grunnen til at det prioriterte rovdyrområdet i Nordland må utvides er 

rovdyrenes biologi og utbredelsesområde. Vi kan ikke se at dette er av så stor betydning all 

den tid disse rovdyrene også er utbredt på svensk side av grensen mot Nordland, eller er det 

sånn at rovdyrene ikke krysser landegrensene? Gaupe og Jerv har i dag da beitelagene er 

bedre hensyntatt enn i forslaget fra fylkesmannens allerede store sammenhengende areal. 

jfr rovbase.no. Vi kan ut i fra dette ikke se at det er rett at beitenæringa skal pålegges en 

enda større ulempe med å få redusert beitearealet sitt noe som skjer ved at prioriter 

beiteområde blir til prioritert rovdyrområde. 

Jerv: 

Bestandsmålet for jerv er oppnådd og vel så det vi ser derfor ikke noen grunn til at området 

prioritert til jerv skal økes. 

Gaupe: 

Det hevdes at bestandsmålene for gaupe ikke er oppfylt, men det finnes ikke noe organisert 

sporing av gaupe, sporing i dag baserer seg på frivillighet og ikke alle innmeldte spor blir fulgt 

opp fra SNO. Dette mener vi fører til en stor underrapportering av antall dyr og ynglinger. 

Viser Videre til vedlegget vurdering av konsekvenser revidert forvaltningsplan for region 7. 

På side 61 hevdes det at det ikke er registrert yngling a gaupe i tidsrommet 2009 – 2016 i 



Narvik kommune nord for rombaksbrua. Dette er direkte feil da det i 2013 ble registrert og 

utbetalt dusør for dokumentert yngling på Seines. 

Hvordan henger forvaltningsplanen til fylkesmannen sammen med det nasjonale målet om 

økt matproduksjon? 

Forvaltningsplanen til fylkesmannen vil rasere beitenæringa i store deler av Nordland og den 

vil videre i et lengre perspektiv hindre de kommende generasjonene i å utnytte utmarka til 

matproduksjon. 

Indre Ofoten sankelag mener derfor en må forkaste fylkesmannens reviderte 

forvaltningsplan for rovvilt i Nordland da den ikke er i tråd med rovdyrforliket a 2011 og den 

er dyrevelferdsmessig «forkastelig» i forhold til lidelsene beitedyr blir påført på beite av 

rovdyr.  

Vi støtter arbeidsgruppas forvaltningsprinsipp. 

 

Indre Ofoten Sankelag 

 

Narvik Bondelag 

 

 



 

Fylkesmannen i Nordland 

 

 

Luokta Mavas sameby 
Box 200 
962 25 JOKKMOKK 
 
luokta.mavas@sameby.se 
 
 
 
    Jokkmokk 216-11-30 
 
 
 
Fylkesmannen i Nordland 
Postboks1405 
8002 Bodö 
 
Ref: 2015/1959 
fmnopost@fylkesmannen.no 
sivmos@nfk.no  
 
 
 

Yttrade över revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland , ref 
2015/1959.  

 

Samebyn inlämnar härmed ett yttrande över rubricerat ärende. Samebyn har 
varit kontakt med Semisjaur Njarg sameby och kommit överens om att göra ett 
gemensamt yttrande. Samebyarna inkommer under morgondagen den 1 
december 2016 med yttrandet i sin helhet.   

 

Lars-Anders Baer 

Ordf.  
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Fylkesmannen i Nordland 

Statens hus, Moloveien 10 

postboks 1405 

8002 BODØ 
 

 

Høringsinnspill til ny forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 

 
Rana Sau og Geit ønsker å komme med innspill til ny forvaltningsplan for rovvilt. 

Ifølge rovviltforliket av 2004 og 2011 forplikter Norge å ha både beitedyr og rovvilt i 

utmarka. Dette er vedtatt skal gjennomføres i praksis ved sonefordelingsprinsipp med 

beiteprioriterte, og rovdyrprioriterte områder. Nordland er et langt og smalt fylke med grense 

mot Sverige fra nord til sør.  Og en sonefordeling er ikke mulig å gjennomføre. Da det er 

beitebruk i alle utnyttbare områder og store soner vil få fatale konsekvenser for næringa. På et 

kart kan det se veldig fragmentert og delt ut, men ser vi på det i praksis utgjør de naturlige 

enheter. I Rana er det beitedyr over alt, og det er en naturlig sambeiting mellom sau, storfe og 

rein. I praksis er hele kommunen tatt i bruk som beite, med unntak av noen områder der 

topografien sier at det ikke er egnet som beitemark. I Rana kommune har vi ca 11 000 sau og 

tre store reinbeitedistrikter med flere enheter i hver. Og er dermed den viktigste bidragsyteren 

til å opprettholde mattilgangen og dermed rovdyrbestanden i Rana gjennom hele året. Og på 

grunn av denne store mattilgangen hele året igjennom, har vi en svært stor aktivitet av både 

jerv og gaupe. Det blir årlig dokumentert mange ynglinger av jerv og familiegrupper av gaupe 

i kommunen. Og vi vet at det som blir dokumentert er et absolutt minimum.  

Endringer i rovdyrplaner griper dypt inn i beitedyrnæringene, både for sau og rein. Og fører til 

strukturelle endringer som særlig påvirker utkantene av kommunen. Med omstilling vil mange 

få lang arbeidsvei inn til arbeidsplasser i sentrum. Endringene vil svekke næringsgrunnlaget 

for beitenæringa i bygdene. Dagens sauebruk har store variasjoner i driftsmåte, på samme 

måte som de naturgitte forskjellene er store. Per i dag transporteres noen besetninger til 

beiteområder som ikke ligger i umiddelbar nærhet av gården, til områder i indre strøk av Rana 



der det er svært gode beiteressurser. Det er mest vanlig at besetningene har beite i umiddelbar 

nærhet til gårdene. Dette gir en oversiktlighet når det gjelder tilsyn, observasjon av uro, 

observasjon av rovfugl, og er en bærekraftig utnyttelse av de ressursene som tilhører gårdene. 

I bygdene ser vi tydelig at det er beitedyr som påvirker kulturlandskapet. Vi kan kjøre en liten 

time i bil over grensen til Sverige der vises det tydelig hva som skjer med kulturlandskapet 

der det ikke lengre er beitedyr. Viktigheten av beiting blir i flere sammenhenger sett på som 

avgjørende bla for turistnæringen. Og i Rana som er en del av Helgeland reklameres det tungt 

ut i mot turistene. Vi har Marmorslottet, grottene, Svartisen og en variert natur som ikke vil 

være synlig hvis bygdene ble liggende øde.  Norsk matproduksjon må tilpasses de faktiske 

forhold vi har. Det er en illusjon å tro at små/middels store bruk med tjue til seksti søyer vil 

opprettholde drift når staten tvinger dem over i beiteområder milevis fra gård, nærmiljø og 

tilhørende bruksrettigheter. Dette er gambling med norsk matsikkerhet, og et effektivt 

mottiltak i målet om økt lokal matproduksjon på nordnorske ressurser. Nordland er et 

beitefylke, dvs at vi har de mest fantastiske beiteressursene til fri bruk. Hvis vi leser statistikk 

fra Sauekontrollen ligger vi i norgestoppen på slaktekvalitet. Med forslaget til ny 

forvaltningsplan presses beitebrukerne til å gi opp, og nyetablering innenfor rovdyrsoner blir 

umulig. Med forslaget til jervesoner øst og nord i Rana blir de mest frodige beiteområdene 

omgjort til rovdyrsone. Og når vi da skal ha gaupe i alle daler er det ikke områder igjen til 

beitedyr. 

Store rovdyrprioriterte soner ha betydelig tapsforskyvende effekt på beitebruk i utmarka, noe 

som dokumenteres i NIBIOs rapport om rovdyras effekt på landbruk og beitebesetninger 

(2016). 

Utredningen til forvaltningsplan står det at det ikke finnes tilfredsstillende beitegranskinger 

for Nordland. Dette er ikke riktig. Vefsningen Erling Lyftingsmo har utført slike 

beitegranskninger i regi av Norges Vel. NIBIO har også nylig laget vegetasjonskart over 

Nordland og konkluderer at fylket er ett av de to beste beitefylkene i Norge! Rapporten skal 

være ferdig til årsskiftet. Fylkesmannen skal ha fått de foreløpige tallene tilsendt.  

I brev av 12-10-16 til Klima- og miljødepartementet foreslår Miljødirektoratet å fjerne 

områder prioritert for gaupe i Norge. Samtidig legger Fylkesmannen i Nordland et stort arbeid 

i å innføre gaupesoner i Nordland. Høringen burde avventet til direktoratets forlag er 

behandlet av Klima- og miljødepartementet.  



Nordland har ikke ynglende bjørn per dags dato. Og slik bør det også fortsette med. 

Bestandsmålene for fylket må ned for å få konfliktnivået ned. Dette gjelder for jerv, gaupe og 

bjørn. Med en årlig ynglende binne, er det et absolutt minimum at Nordland har 7 binner og 7 

hanner. Noe som vil gi et betydelig konfliktnivå for både sau og rein. Vi etterlyser enda en 

gang et mer nøyaktig registreringssystem, da vi gang på gang ser at det næringa melder inn av 

observasjoner både som spor og synsobservasjoner blir underkjent som korrekte. 

Bestandsmålene som ble satt i 2004 er for lengst gått ut på dato, vi sitter i dag på en mye 

større kunnskap om hvor stor en bestand av jerv og gaupe må være for å være levedyktig. Så 

tiden er overmoden for å vedta nye bestandsmål. En halvering av dagens bestandsmål hadde 

allikevel gitt levedyktige bestander. Og levelige forhold for beitenæringene. 

Det legges opp til et rovdyrfritt beite langs kysten uten at kongeørn er utredet som konsekvens 

for beitenæringa. Dette fortoner seg som drømmetekning sett i lys av NINAs rapport om 

rovdyrvandringer og hva som kom fram i faginnleggene under seminaret i Bodø i september i 

år. Rovdyra flytter etter maten, og utvider områdene sine etter størrelse på bestand. For 20 år 

siden var det ikke jerv i ytre deler av fylket, det har vi i dag. Jerven er en så stor belastning for 

de som har jerv i sitt område at det burde vært praktisert byrdefordeling i Nordland. Vi ønsker 

beitedyr i hele fylket, og uttak av jerv der den gjør skade. Rovviltforvaltingsplanen omhandler 

gaupe, jerv og bjørn. I rovviltbegrepet ligger også kongeørn, men denne nevnes ikke. Vi har 

hekkende kongeørn i kommunen og det er enkeltindivider som gjør betydelig skade. Hvorfor 

er ikke denne nevnt i ny plan? Forvaltningsplanen vil medføre et totalt endret beitemønster i 

hele kommunen, og dette er ikke utredet i forhold til økonomiske-, juridiske- og 

bosettingspåvirkende konsekvenser. Utredningen mangler også vurdering av beitedyrenes 

virkning på kulturlandskap og Norges internasjonale forpliktelser av immaterielle verdier og 

kunnskap som finnes i området. Vi som bor og lever av å være i og med naturen har en 

kunnskap som ikke kan overføres boklig til neste generasjon. Det er erfaringer og kunnskap 

som erverves gjennom å leve med naturen. 

Rana Sau og Geit mener at med rovviltforliket som gjeldene instruks fra stortinget, er 

forslaget til revidert forvaltningsplan for Nordland ufullstendig og svært dårlig utredet. 

Beitebruken har ingen forankring i planarbeidet eller i forslaget som er presentert. Dersom det 

kun er Listhaugs ide` om forvaltningsmessig forenkling av forvaltningsplanen, og ingen andre 

positive effekter med denne endringen, stiller vi et stort spørsmålstegn med hvorfor planen i 

det hele tatt er sendt på høring. 



Rana Sau og Geit mener at Nordland fortsatt skal være et beitefylke, bestandstallene må 

reduseres, og arbeidet med ny forvaltningsplan må stoppes til alle vurderinger som 

rovviltforliket legger til grunn er vurdert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Anne Kari L Snefjellå,  

leder i Rana Sau og Geit. 

 



Sagfjord Beitelag 
v/Ragnhild Engan, Krokan gård, 8260  Innhavet 

tlf: 75 77 26 18 mobil: 9770 1895 epost: krokan@online.no 
 
 

Revisjon av Forvaltningsplan for rovvilt Nordland – innspill fra Sagfjord beitelag. 
 
Nordland er et fylke med store beiteressurser og vi er det 4. største fylket i landet når 
det gjelder antall sau. I tillegg har vi en betydelig reindriftsnæring. Nordlands geografi 
med sin lange og smale utstrekning gjør det vanskelig å skille rovdyr og beitedyr. 
Fylkesmannens forslaget til ny forvaltningsplan tar i svært liten grad hensyn til 
beitedyras behov. Vi kan heller ikke se at det er gjort vurderinger om konsekvensen 
for utmarksbeite slik rovviltnemnda har bedt om. Det er heller ingen vurderinger om 
lovligheten av å beslaglegge beiteretten i utmarka. En rett bønder har hatt i 
århundrer. 
 
Den nye forvaltningsplanen beslaglegger nesten 2/3 av alt utmarksareal, der uttak av 
rovvilt ved skade på beitedyr, vil ha en høyere terskel enn i dag. Vi kan ikke se at det 
nye forslaget vil bedre konfliktnivået, heller tvert imot. Med dagens plan har vi, med 
noen få unntak, ligget over bestandsmålet for jerv og da er det vanskelig å hevde at 
arealet i dag er for lite. På gaupe er registreringsmetodene så usikre at 
bestandstallene minimumstall. 
 
Sagfjord beitelag henviser til Arbeidsgruppas forslag til rovviltnemnda og Nordland 
bondelags innspill til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan og stiller oss bak de 
betraktninger som kommer fram på begge disse høringsuttalelsene, med ett unntak. 
Sagfjord beitelag kan ikke se at vi i Nordland har mulighet til å ha en bestand av 
bjørn. Med den begrunnelse at bjørnen på verdensbasis ikke er en utrydningstruet 
dyreart. Det er umulig i et så aktivt beitefylke som Nordland å ha store nok arealer til 
at det ikke blir  skader. Det er heller ikke dyreetisk forsvarlig, en bjørn som går til 
angrep på beitedyr forårsaker store lidelser på sau som kan vare i dager om en ikke 
finner de skadde dyra straks. Vi er klar over at vi ifølge bestandsplanen er tillagt en 
yngling av bjørn i fylket, men vi kan ikke være med å pålegge bønder den ekstra 
belastningen det er med bjørn verken i nord eller sørfylket. Bjørn i beiteområdet er en 
effektiv måte og få lagt ned beitebruken jevnfør det som skjedde i Lierene. 
 
Vi mener at med Fylkesmannens forslaget til forvaltningsplan så undergraves 
muligheten til å produsere mat på en bærekraftig og miljøvennlig måte. 
 
 

Innhavet 30.11.2016 
 
Hilsen 
Sagfjord beitelag 
 
Ragnhild Engan 
     leder 
 
 

mailto:krokan@online.no
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Saltdal Bonde og Småbrukerlag 

V/ Ann Guro Hansen 

Nestby 

8250 Rognan        Rognan, 30.11.2016 

 

Rovviltnemda i Nordland 

Statens hus 

8002 Bodø 

 

Uttalelse ang rullering av forvaltningsplan i region 7 

Viser til utsendt høring angående rullering av forvaltningsplan for rovdyr i region 7. 

Fylkesmannens forslag er ikke i tråd med Stortingets rovviltforliket av 2016, og må i sin 
helhet avvises.  Forvaltningsplan skal være kunnskapsbasert.  Fylkesmannens sitt forslag 
ivaretar kun rovvilt, og ivaretar ikke beitedyr.  Det har ikke vært fokus på dyrevelferd, 
konsekvenser for beitebrukere, rettigheter i utmark, bosetting, matproduksjon og levende 
bygder.   

Beitenæringa og brukere av utmarka skal tilpasse seg rovvilt.  I praksis vil det si beitedyr i 
gjerder, økt snylte- og medisinbruk, gjengroing av utmark, redusert høsting av naturen som 
jakt og sanking, mindre friluftsliv, og dårligere folkehelse.   

Som beitebrukere er vår samfunnskontrakt å produsere mat på fornybare ressurser i utmark, 
der hvor folk bor.  Det er uetisk i verdens sammenheng, å ha en politikk som baseres på 
importert dyrefôr, som soya, fra land som burde produsere mat til egen befolkning.  Våre 
beitedyr omdanner energi fra sola, gjennom fotosyntesen i planter, til kjøtt med en sunn 
fettsyresammensetning og som kan spises av oss.   

I en verden som sulter, er rovdyr som bjørn, jerv, gaupe og ørn et luksusgode for den rike 
delen av befolkningen.  Vi er ikke for en utrydning av arter, vi ønsker et mangfold og 
aksepterer Stortingets beslutning om bestandsmål.  MEN når forvaltningen ikke tar ansvar og 
gjør den jobben de er satt til å gjøre, er det vår samfunnsplikt å si ifra. 

I vår kommune har beitenæringa vært hardt presset i mange år.  Vi er en beiteprioritert 
kommune, med sau, storfe og rein i utmarka.  Store årlig tap er blitt en vane i beiteprioriterte 
område.  Beitenæringa har en viktig plass i vårt lokalsamfunn.  Den sørger for viktige 
arbeidsplasser, at jord holdes i hevd, at utmarka kan høstes av mange, at vi har viktige 
fagmiljøer, at vi har venner, naboer og kollegaer.   

Rovvilt som bjørn skaper stor utrygghet blant folk.  Den frykten som et enkelt menneske føler 
inni seg må tas på alvor, det er en naturlig frykt nedarvet gjennom generasjoner.  For de som 
ikke bor slik til at de kan oppleve bjørn tett på må ha respekt for denne frykten.  Når en mor er 
redd for å sende sine barn etter veien til skolebussen, etter at bjørn har drept en elg rett nedfor 
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huset, er det en høyst reel frykt.  Det begrenser livskvaliteten, og i verste fall gjør den folk 
syk. 

Sånn vil vi ikke ha det i Saltdal! Vi vil ikke være redd for å sende ungene til skolebussen. Vi 
vil ikke være redd for å sende dyra til fjells.  Vi vil ikke være redd for å bo i Saltdal!  Vi vil 
ikke ha bjørn i Saltdal! 

Vi har mer enn nok jerv.  Vi er langt over bestandsmål.  Det er dokumentert ynglinger hvert år 
i Solvågtind, både innenfor og utenfor sona. Forvaltninga sier området er så fragmentert og 
det vil ikke føre til tapsreduksjon å ta ut ynglinger, fordi det er så mye rovvilt i 
Saltdal…Hvem sitt ansvar er det?  Revirene er fulle sier SNO. Ja, hvor blir da ungene i 
jervekullene av? Jo, de vandrer til nye områder, de vandrer over E6, de vandrer over elva, de 
vandrer til vestsiden, til Skjerstad, til Misvær, til Beiarn, til Rana, til Sørfold. Og de dreper! 
90 % av det jerven i Nordland spiser er tamme beitedyr! Å ha en bestand jerv som skal 
baseres på å leve av tamme beitedyr er ikke etisk forsvarlig.  Vi har ikke naturlige byttedyr 
som hjort og villrein.   Bestandsmåla for jerv på reduseres til maks 5 ynglinger, med 
geografisk spredning og byrdefordeling jamfør arbeidsutvalget forslag. 

Gaupe er en rovdyrart som er underestimert.  Registrering av gaupe er basert på observasjoner 
fra frivillige.  Kriteriene for avstand og sporing er alt for streng og passer dårlig med vårt 
terreng.  Kriteriene er lagd for høyfjell uten trær.  Vi utfordrer rovviltnemda til å komme med 
endringsforslag til disse kriteriene, basert på lokalkunnskap og innenfor det som er praktisk 
mulig. Gaupebestand er under bestandsmål på grunn av kriteriene, mens det tapsmessig er 
langt over bestandsmålet.  Vi krever at bestandsmålet skal ned på 5 ynglinger, basert på at vi 
ikke har en naturlig nærings tilgang for ti ynglinger, da vi ikke har hjort i Nordland. 

Fylkesmannen vil ha ulv i forvaltningsplan.  Det skal ikke være ulv i Nordland.  Det må gis 
raske ekstraordinære uttak om det observeres ulv i Nordland.  Uttaket må gjøres av SNO. 

Det må så fort som mulig settes jakttid og lisensfelling på kongeørn i hele Nordland.  Den er 
ikke på rødlista og er klassifisert som levedyktig. 

FKT-midler må ikke brukes for å begrense bruken av utmarka.  De må heller ikke brukes til å 
endre beitemønster eller driftsstruktur.  Det må også kreves en større overføring, som gir 
100% dekningsgrad for beitebrukerne.  Forvaltninga må videre stole på beitebrukerne når de 
fremmer et behov for FKT, slik at man kan få tiltak som gir tapsreduksjon.  Prosjekter og 
virksomheter som ikke har tilknytning til næringa eller opptrer på bestilling fra næringa, skal 
ikke ha mulighet til å søke om FKT.  Det gjelder opplysningsprosjekter som gir 
feilinformasjon om beitenæringa og dermed øker konfliktnivået. 

Videre må fylkesmannen skaffe seg kompetanse om beitenæringa.  I forslaget som legges 
frem kan vi ikke se landbruks –og reindriftsavdelingens kompetanse.  Vi går derfor ut i fra at 
kompetansen er mangelfull.  

Avslutningsvis ønsker vi å støtte arbeidsutvalgets soner og forvaltningsprinsipp, med krav om 
bestandsreduksjon som beskrevet over. 

Lykke til med arbeidet! 

Ann Guro Hansen 

Saltdal Bonde- og Småbrukerlag



Saltdal Bondelag 

v/styreleder Tove H.M.Berg 

Nordnes 

8255 Røkland                                                                                            29.11.2016 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Postboks 1405 

8002 Bodø 

 

 

UTTALELSE TIL FORSLAG OM FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND. 

 

Saltdal Bondelag viser til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland som 

rovviltnemnda i region 7- Nordland har sendt på høring. Vi har og sett på forslaget til den utnevnte 

arbeidsgruppa. Lokallaget er svært kritisk til Fylkesmannens forslag, som i aller største grad berører 

bønder og grunneiere i Saltdal.  

Litt om landbruket i Saltdal, tall fra SSB og Landbruksdirektoratet: 

Saltdal har 573 landbrukseiendommer og 20,5 % av befolkningen i kommunen bor på disse. Aktive 

bønder har 10 208 da jordbruksareal i drift og en samlet verdiskapning gitt i 1000 kr.; på 12 818, som 

igjen utgjør 2708 pr innbygger. Av disse sto sauehold alene for 7539! Jordbruket i Saltdal sysselsetter 

51 årsverk med en samlet produksjonsinntekt på 31,4 mill.kr. Hver krone av denne produksjonen 

betyr igjen 23 øre i omsetning for andre bedrifter. 

 

Vi kan ikke på noen måte se at Stortingets rovviltforlik der den todelte målsettingen 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 erfaringsbasert 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 kalvingsområde for rein…..» 

- Vi i Saltdal bondelag ønsker at mulighetene for utmarksbeite må bestå for fremtidige 

generasjoner. 

- Elgjakt er en god inntektskilde for bønder og grunneiere. 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. 

- Fylkesmannens forslag betyr en rasering av beitebasert landbruk i hele fylket, inkludert 

reindrift. 

- Tror Fylkesmannen at bjørn spiser bare planter? Den er faktisk omnivor og går i perioder 

etter beitedyr. Det vil være fatalt for alt av beitedyr å slippe løs 14 bjørner i Saltdal! 

- Å utvide arealet til rovdyrene er tyveri av grunneierrettigheter. Hva er definisjonen på 

fascisme? 

- Forslaget som fremmes er forslag til systematisk dyremishandling. Dette burde vært anmeldt 

som all annen dyremishandling. 

- Bjørn; vi kan ikke godta et forslag om etablering av yngling i Saltdal. Forskere mener det 

trolig vil ta mellom 25-100 år før det er etablert en årlig yngling. Hvorfor skal det settes av 

areal til noe som kanskje ikke blir en realitet og hvor er demokratiet i så henseende? 

- Mat produsert fra beitenæringen en den mest miljøvennlige maten vi kan produsere. I tillegg 

er den minst konfliktskapende med tanke på miljø og infrastruktur. Mat produsert på våre 

egne beiteressurser gir stor legitimitet og troverdighet til produktenes renhet og 

produksjonsmetode kontra mat produsert på soya fra Brasil. 

 

 

Saltdal bondelag 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. Vi kan ikke på noen måte se at 

beitenæringa er tilstrekkelig hensyntatt i planforslaget- da sett i lys av de til dels betydelig nye 

områder som prioriteres som rovviltområder i Nordland. Da mener vi spesielt jerv og gaupe. Arealet 

trenger overhodet ikke utvides da bestandsmålene for begge disse artene er oppnådd! Og å foreslå 

rovviltområde for bjørn til Saltdal som allerede i dag er høyt belastet med tap av beitedyr til jerv og 

gaupe, og er et område med betydelige beiteinteresser kan overhodet ikke aksepteres. 

 

Mvh. Saltdal Bondelag 

v/lokallagsleder Tove H.M.Berg 



Saltdal Sau og Geit 

V/Ann Guro Hansen        Rognan, 30.11.16 

Nestby 

8250 Rognan 

 

Rovviltnemda i Nordland 

V/Siv Mossleth 

Statens hus 

8002 Bodø 

 

Høringsuttalelse ang rullering av forvaltningsplan i region 7 

 

Nordland er et viktig beitefylke med 217 000 sau og lam og 15 000 rein på beite.  

Beitekvaliteten i fylket er særdeles god.   

I Saltdal har vi tap til alle rovvilt utenom ulv.  Vi varsler gjennom brev, epost, telefon, møter 

og media om våre tap til fredet rovvilt gjennom beitesesongen, i områder forbeholdt beitedyr. 

1. Vi ber rovviltnemda om å forkaste Fylkesmannens forslag.  Forslaget er ikke i tråd 

med de føringen som Stortinget har satt gjennom Stortingsmeldinger og Rovviltforlik. 

2. Vi ber Rovviltnemda følge forslaget til arbeidsutvalget.  Dette er et mer balansert 

forslag, som ivaretar både rovvilt og beitedyr.  Prinsippene er tydelig og gir lite rom 

for å utøve skjønn. 

3. Vi ber Rovviltnemda jobbe aktivt for å påvirke Stortinget til en bestandsreduksjon på 

bjørn, jerv og gaupe.  

4. Ved neste rullering må KS og Mattilsynet få plass i arbeidsgruppa. 

5. Om Rovviltnemda følger arbeidsutvalgets forslag, må forvaltningen følges opp, slik at 

de gjør den jobben de blir satt til å gjøre. 

 

Ann Guro Hansen 

Saltdal Sau og Geit 
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Saltdal Sausankelag 

V/Per Arne Knædal 

Drageid 

8250 Rognan 

                  Saltdal, 30.11.2016 

       

 

Rovviltnemda i Nordland 

Postboks 1405 

Statens Hus 

8002 Bodø 

 

 

Høringsuttalelse: Rullering av forvaltningsplan i region 7 

Saltdal Sausankelag viser til dokumenter sendt ut på høring, med frist 30.november 2016.  

Rullering av forvaltningsplan er et stort og tidkrevende arbeid, som vi skulle hatt mer tid på.  

Vi er kjent med at det også er mye som skjer på nasjonalt nivå når det gjelder rovvilt. 

I forslaget til Fylkesmannen vil vårt beiteområde blir særlig berørt.  I dag er hele område 

prioritert til beite.  Det foreslås i Fylkesmannens forslag at hele vårt beiteområde skal bli 

rovdyrsone.  De to siste årene har Fylkesmannen sett bort i fra gjellende forvaltningsplan, 

hvilke garantier har vi for at den nye planen blir fulgt? Vi vil få en ekstrem belastning av jerv, 

gaupe, bjørn og ørn.  Allerede i dag har vi uakseptable tap til rovvilt, selv om vi er i en 

beitesone.  Forvaltningen har ikke gjort jobben sin.  Bare sist beitesesong har vi over 30 

dokumenterte kadaver, og skadefelling nesten hele beitesesongen.  Vi har i mange år vært 

over normaltapet på 2 % sau og 4 % lam, uten at forvaltningen har gjort nødvendige grep. 

Fagseminaret støttet den kunnskapen som beitenæringa har påstått lenge.  Bjørn er ikke 

forenelig med beitedyr.  Den svenske bjørneprosjektet var tydelig på at bjørn i kalvingsland, 

ga store tap av kalv.  Forskningen har ført til økt uttak av bjørn på svensk side, noe som på 

sikt vil øke avstanden til binnefronten og minke tilstrømningen av bjørn fra Sverige til Norge.  

Hele Nordland brukes i dag av beitedyr.  En yngling bjørn i Nordland vil ikke ha noe å si for 

bestandens overlevelse.  En yngling bjørn hver 22år vil ikke ha betydning for bestandens 

overlevelse. 

Kongeørn forvaltes per i dag ikke, selv om den er klassifisert LC, levedyktig.  Det må settes 

en jakt tid og startes forvaltning.  Vi ser at det har vært en økning av kongeørn i beite.  Det er 

så mange, at de eter opp et kadaver på få timer.  Dette gjør også at bevisene for 

dokumentasjon forsvinner.  Den er ikke tatt med i forslaget.  Prosjektene på Fosen og i Troms 

har påvist store følgeskade forårsaket av ørn.  Det må jobbes for å sette jakttid og 

lisensfelling, på lik linje med jerv og gaupe.  Kongeørn må inn i forvaltningsplan. 
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Gaupe gir beitedyra store utfordringer.  Den foretrekker skogkledde områder der sauen beiter, 

og trekker i høyfjellet om vinteren for å leve av rein.  I vår kommune har vi lite naturlig 

byttedyr for gaupe, spesielt om vinteren.  I hovedsak lever gaupa i vår kommune av sau om 

sommeren og rein resten av året.  Utfordringen med gaupe er estimering av bestand ut ifra 

dokumenterte ynglinger.  Strenge avstandskriterier og sporingsforhold gjør at vi får 

underestimering av gaupe. Ved kysten er det svært vanskelig å spore på grunn av snømangel, 

da får man heller ikke dokumentert gaupeynglinger.  Bestandsmålet for gaupe er ikke oppfylt 

i Nordland, og det skyldes avstandskriteriet og sporingsforhold.  Tapstallene tilsier at vi er 

langt over bestandsmåla.  Det svenske samarbeidet om overvåkning, vil føre til at vi får færre 

gauper, teoretisk, da de som vandrer en tur inn i Sverige blir telt som halve dyr.  

Bestandsmålet for gaupe må ned til 5 ynglinger. 

Jerv er langt over bestandsmål.  Når forslaget til Fylkesmannen vil øke sonen for jerv, er det 

lite forståelig.  Kritikken av dagens jervesone har vært at den er for fragmentert.  

Arbeidsutvalget foreslår ei jervesone som må sees i sammenheng med jerv på svensk side.  I 

tillegg er det viktig med byrdefordeling innen sonen.  I Saltdal har vi opplevd i fire ynglinger 

innenfor et lite geografisk område.  Det gir svært stor belastning på beitenæringa.  Når det i 

tillegg ikke blir gitt ekstraordinære uttak i beiteprioritert område, blir resultat høye tap til jerv. 

To av disse ynglingene la i beiteprioritert område, med kalvingsland for rein i nærheten, uten 

at forvaltninga tok grep for å forhindre tap. 

Ulv er gitt plass i forslaget til Fylkesmannen.  Det skal ikke være ulv i Nordland, og bør 

derfor tas ut av forvaltningsplan.  Det må være nulltoleranse for ulv, og det må sørges for 

raske uttak om det skulle dukke opp ulv.  Uttaket må utføres av SNO. 

Forebyggende- og konfliktdempende midler står det lite om i forslaget.  I dag bevilges det for 

lite midler, i forhold til det omsøkte.  Forslaget vil føre til store driftsendringer, som må 

finansieres av FKT-midler.     

 

Konklusjon 

Saltdal Sausankelag ber Rovviltnemda forkaste Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan, da 

den ikke er i tråd med Stortingets Rovviltforlik av 2011.  Vi støtter arbeidsutvalgets forslag til 

soner og forvaltningsprinsipp.  I tillegg må Rovviltnemda jobbe aktivt med å redusere 

bestandsmålene på jerv, gaupe og bjørn.  Det må også settes i gang et arbeid for å få kongeørn 

i forvaltning. 

For oss som yrkesutøvere og kulturbærere er det viktig at vi har forutsigbarhet og kan fortsette 

en bærekraftig beitenæring på fornybare ressurser.  Vi har et ansvar for fremtidige 

generasjoner, både de som vil drive med utmarksnæringer og de som skal spise mat.   

 

 

Per Arne Knædal 

 

 



Fra Saltdal Østre Beitelag 
V/leder Bjørn Olav Olsen 
Nordnes, 8255 Røkland         den 28.11.2016 
 
 
 
Til Fylkesmannen i Nordland 
 
 
 
 
 
Høringsuttalelse angående revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland.( 2015/1959) 
 
Saltdal Østre Beitelag har diskutert fylkesmannens forslag om forvaltningsplan region 7 og 
arbeidsutvalgets forslag. Fylkesmannens forslag er helt uakseptabelt i forhold til våre synspunkter. Vi er 
enige i og slutter oss til arbeidsgruppa sine soneinndelinger. 
 
Konklusjonen 

 Demokrati 
 Beiterettigheter/Beitepotensiale 
 Bo og driveplikt 
 Grunneierrettigheter ( jakt og fiske) 
 Rovdyrpopulasjon /lisensjakt 
 Reindrift/kulturfaktor 
  
Vi synes ikke våre demokratiske rettigheter i forbindelse med prosessen med ny forvaltningsplan for 
rovvilt er blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det er blitt gitt en for kort frist for å komme med 
en høringsuttalelse. Vi føler at hensikten har vært å få færrest mulige innspill. 
 
Saltdal Østre Beitelags medlemmer ønsker ikke å omstille seg eller slutte med utmarksbasert 
beitebruk. Mange grunneiere ønsker å drive /starte opp. Områdene øst for E6 har spesielle gode 
verdifulle beiteområder som har vært prioriterte beiteområder for rein, sau og storfe. Beite- 
potensialet er formidabelt og det er utmarksbeite på østsiden av Saltdalen for langt flere dyr enn i 
dag. Vegetasjonen og artsmangfoldet trenger beitedyr for å vedlikeholdes. 
 
På østsiden i Saltdal har vi mange gårdsbruk i tilknytning til utmarka som har blitt nedlagt på grunn 
av rovdyrsituasjonen og en ikke tilfredsstillende forvaltning av rovdyrene. Disse gårdsbrukene har nå 
fått unge eiere med pålegg om bo og driveplikt. Flere har virkelig et stort ønske om å drive med sau. 
Husdyrhold er en trivselsfaktor og en viktig inntektskilde i svært mange distrikter. 
 
Fylkesmannens forslag om ny rovviltforvaltning, mener vi vil føre til nedleggelse av gårdsbruk. 
Forslaget vil dermed ikke føre til økt næringsutvikling, noe vi trenger i vår kommune. Våre 
grunneierrettigheter vedrørende jakt og fiske vil også bli sterkt nedgradert. Elgjakt, rypejakt og 
lisensjakt blir skadelidende.  
 
Vi mener at rovdyrpopulasjonen i våre områder har vært alt for høy. Myndighetene har i mange år 
pålagt østsiden av Saltdal en stor byrde i forhold til å sikre spesielt jervebestanden i Nordland. Vi har 



opplevd opp til 4 ynglinger innenfor prioriterte beiteområder. Hiuttak om våren har blitt nektet med 
mange siders begrunnelser. Det har blitt vektlagt at det er viktig å ivareta bestanden av rovdyr. Det 
har visst ingen betydning at bestandsregisteringene har vist en fordobling i våre områder. 
Rovdyrforskerne mener at antall jerv i et område er lik antall ynglinger ganger 6,5. Med 4 
jerveynglinger vil det si at det er 26 jerv i vårt område. Dette er tydeligvis ikke nok for myndighetene. 
Det skal innføres en rovdyrsone i vårt område for ytterligere å øke antall rovdyr. Lisensjakt på bjørn 
har også blitt nektet i vårt område. Dette har ført til økt konfliktnivå. Hvis regjeringens rovviltforlik 
hadde blitt praktisert, hadde situasjonen innen rovviltforvaltningen ikke utagert slik som vi opplever i 
region 7. 
 
Når miljøavdelingen ønsker å nedlegge alt sauehold og all reindrift øst for E6, er dette et så drastisk 
tiltak at det er behov for en konsekvensutredning. Vi opplever at jerv og gaupe ikke bare tar rein og 
sau i beiteområdene på østsiden, men også tar for seg i beiteområdene vestover. Vi spør derfor 
hvordan kan fylkets reviderte plan bidra til å oppnå bestandsmålene når matforholdene svekkes av 
at sau forsvinner fra beiteområdene på østsiden? Erfaringene fra ulvesonen på Østlandet er at det er 
store rovdyrtap i grensesonen like utenfor ulveområdet. Dette vil med all sannsynlighet også skje på 
vestsiden av Saltdal hvis østsiden av dalen blir uten beitedyr. Det vil bli en helt umulig oppgave å 
regulere rovdyrbestanden på vestsiden av dalen. 
 
I dag har Balvatn reinbeitedistrikt helt uakseptabelt høye rovdyrtap. I 2014 hadde reinbeitedistriktet 
920 dyr i vårflokken. Reineieren søkte dette året om erstatning for 544 dyr som han mente ble tatt 
av rovdyr. Miljøvernmyndighetene gav erstatning for 297 dyr, som de mente etter all sannsynlighet 
ble tatt av rovdyr. Hvordan vil rovdyrtapene bli i reinbeitedistriktet, hvis det ikke lenger skal skytes 
noen rovdyr her og saueholdet er lagt ned? I det samiske samfunnet er reindrift viktig for kultur og 
identitet.  
 
Potensialet for utmarkbasert beitebruk er som nevnt formidabelt stort i vårt område. 
I Saltdal har det vært en økning fra 2275 vinterfora sau i 2006, til 3464 vinterfora sau 2016. Denne 
økningen viser at folk har tro på økonomien i næringen og at sauehold kan gi et viktig bidrag til 
brukerfamiliens samlede inntekter. 
 
Kalkyler viser at å legge om fra sauehold til ammekyr, vil gi et betydelig dårligere driftsoverskudd. I et 
bjørneområde vil det også bli dårlige /urolige beiteforhold. Kyrne rømmer ned fra fjellet når bjørnen 
kommer inn i beiteområdene. Sauene har tildels samme adferd. 
 
Bestandsmålene på jerv og gaupe må ned. I og med at Nordland fylke er så smalt, ser vi på det som 
en dårlig løsning å dele fylket på langs for å gjennomføre soneinndeling på rovvilt. Når rovdyrene 
tvinger beitedyra ned fra beiteområdene, og mattilsynet nekter beiting på grunn av rovdyr- 
populasjonen og rovdyrtap, mister vi beiteretten. Hvordan kan dette behandles juridisk? Er dette 
juridisk korrekt behandling? Vi synes ikke det er ansvarlig politikk å nedgradere rettigheter for 
grunneiere på østsiden av E6. Trivselsfaktorer som jakt og fiske og utmaksbasert næring vil gå tapt 
i dette planforslaget som fylkesmannens byråkrater har lagt opp til. 
 
Rettsprinsippet om en byrdefordeling synes vi samsvarer med demokratiske rettningslinjer. Derfor 
synes vi arbeidsgruppa i rovviltnemdas forslag er det beste alternativet. 
 
 
Med vennlig hilsen 



Saltdal Østre Beitelag  
 
Bjørn Olav Olsen, 
Britt og Dagfinn Strøm, Anne og Trond Olsen, Tove Bentsen, Gotfred Labakk, Anne Lise Stornes og Lill 
Turid Evensgård, Per kristian Helgesen. 
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Saltfjellet Reinbeitedistrikt 

V/ Per Ole Oskal 

Lønsdal 

8255 Røkland                 Lønsdal, 30.11.2016

        

 

Rovviltnemda i Nordland 

Postboks 1405 

Statens Hus 

8002 Bodø 

 

 

Høringsuttalelse: Rullering av forvaltningsplan i region 7 

 

Saltfjellet Reinbeitedistrikt er det største reinbeitedistriktet i Nordland.  Distriktet strekker seg 

fra øyene ved kysten til høyfjellet ved svenskegrensen, og omfatter 6 kommuner. 

 

Kart 1. viser Saltfjellet reinbeitedistrikt (rosa), skraverte grønne felt er kalvingsland 
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I forslaget til Fylkesmannen vil vårt distrikt blir særlig berørt.  Det foreslås at store deler av 

vårt distrikt skal bli rovdyrsone, også områdene som er kalvingsland. Ved kysten er det et 

område som vil være prioritert beitedyr, men her vil det også være både havørn og kongeørn.  

Kongeørn forvaltes per i dag ikke, selv om den er klassifisert LC, levedyktig.  Forslaget gjør 

vårt beiteland i sin helhet til et rovviltområde.   

Saltfjellet reinbeitedistrikt blir i Fylkesmannens sitt forslag belastet med jerv, gaupe, ørn og 

bjørn.  Dette er ikke forenelig med god dyrevelferd eller en samisk bærekraftig reindrift.  Selv 

om vi har særdeles gode utmarksbeiter i vårt distrikt, har vi lav kalvetilgang.  Det har 

konsekvenser for antall dyr til slakt og simler til produksjon.  Av dyr til slakt har vi svært god 

kvalitet og gode vekter.  

Fagseminaret støttet den kunnskapen som reindrifta har påstått lenge.  Bjørn er ikke forenelig 

med kalvingsland for rein.  Den svenske bjørneprosjektet var tydelig på at bjørn i 

kalvingsland, ga store tap av kalv.  Forskningen har ført til økt uttak av bjørn på svensk side, 

noe som på sikt vil øke avstanden til binnefronten og minke tilstrømningen av bjørn fra 

Sverige til Norge.  Hele Nordland brukes i dag av beitedyr.  En yngling bjørn i Nordland vil 

ikke ha noe å si for bestandens overlevelse. 

Gaupe gir reindrifta store utfordringer.  Den foretrekker skogkledde områder, men trekker i 

høyfjellet om vinteren for å leve av rein.  I vårt distrikt har vi lite naturlig byttedyr for gaupe, 

spesielt om vinteren.  I hovedsak lever gaupa i vårt distrikt av sau om sommeren og rein 

resten av året.  Utfordringen med gaupe er estimering av bestand ut ifra dokumenterte 

ynglinger.  Strenge avstandskriterier og sporingsforhold gjør at vi får underestimering av 

gaupe. Ved kysten er det svært vanskelig å spore på grunn av snømangel, da får man heller 

ikke dokumentert gaupeynglinger.  Bestandsmålet for gaupe er ikke oppfylt i Nordland, og det 

skyldes avstandskriteriet og sporingsforhold.  Tapstallene tilsier at vi er langt over 

bestandsmåla.  Det svenske samarbeidet om overvåkning, vil føre til at vi får færre gauper, 

teoretisk, da de som vandrer en tur inn i Sverige blir telt som halve dyr. 

Jerv er langt over bestandsmål.  Når forslaget vil øke sonen for jerv, er det lite forståelig.  

Kritikken av dagens jervesone har vært at den er for fragmentert.  Arbeidsutvalget foreslår ei 

jervesone som må sees i sammenheng med jerv på svensk side.  I tillegg er det viktig med 

byrdefordeling innen sonen.  I Saltdal har vi opplevd i fire ynglinger innenfor et lite 

geografisk område.  Det gir svært stor belastning på reindrifta.  Når det i tillegg ikke blir gitt 

ekstraordinære uttak i beiteprioritert område, blir resultat høye tap til jerv.  

Ulv er gitt plass i forslaget til Fylkesmannen.  Det skal ikke være ulv i Nordland, og bør 

derfor tas ut av forvaltningsplan.  Det må være nulltoleranse for ulv, og det må sørges for 

raske uttak om det skulle dukke opp ulv. 

Kongeørn er klassifisert som levedyktig.  Den er ikke tatt med i forslaget.  Prosjektene på 

Fosen og i Troms har påvist store følgeskade forårsaket av ørn.  Det må jobbes for å sette 

jakttid og lisensfelling, på lik linje med jerv og gaupe.  Kongeørn må inn i forvaltningsplan. 

Forebyggende- og konfliktdempende midler står det lite om i forslaget.  I dag bevilges det for 

lite midler, i forhold til det omsøkte.  Forslaget vil føre til store driftsendringer, som må 

finansieres av FKT-midler.  Erfaringer vi har gjort er at utbetalingene er i utakt med når på 

året tiltakene utføres i reindrifta.  Det må forskutteres store beløper av reindriftsutøveren selv.  
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Dette må også sees i sammenheng med en eventuell ny erstatningsordning for reindrift.  Det 

står heller ikke nevn i forslaget.   

 

Konklusjon 

Saltfjellet Reinbeitedistrikt ber Rovviltnemda forkaste Fylkesmannens forslag til 

forvaltningsplan, da den ikke er i tråd med Stortingets Rovviltforlik av 2011.  Vi støtter 

arbeidsutvalgets forslag til soner og forvaltningsprinsipp.  I tillegg må Rovviltnemda jobbe 

aktivt med å redusere bestandsmålene på jerv, gaupe og bjørn.  Det må også settes i gang et 

arbeid for å få kongeørn i forvaltning. 

For oss som yrkesutøvere og kulturbærere er det viktig at vi har forutsigbarhet og kan fortsette 

en bærekraftig reindrift på fornybare ressurser.  Vi har et ansvar for fremtidige generasjoner, 

både de som vil drive med utmarksnæringer og de som skal spise mat.   

 

 

Per Ole Oskal 

Saltfjellet Reinbeitedistrikt 

 

    



Høringsuttalelse, revisjon av Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 

Viser til vedtak i Rovviltnemnda i Nordland 19.10.2016, ang høring, Revisjon av 
forvaltningsplan for rovvilt i Nordland, «2015/1959» 

Dette er en felles uttalelse fra Vefsn sau og Geit og Vefsn Bondelag, i uttalelsen omtalt som 
«Lagene». 

Jerv: 

Lagene støtter Arbeidsgruppas forslag til arealsonering for jerv, dvs langs grensa til 
Sverige, øst for E6, og er dermed uenige i Fylkesmannens forslag om å la Lomsdal-Visten 
nasjonalpark være Jervesone.  

Dette fordi det tyngste beiteområdet for sau i Vefsn ligger rett nord for nasjonalparken i 
Vesterfjella, med ca 3000 sau/lam på sommerbeite. De siste årene har det vært store tap av 
sau og lam på beite i Vesterfjella pga jerv, og på tross av stor innsats fra lokalt rovviltlag og 
Rovviltforvaltning, har det ikke lyktes å ta ut skadedyr eller få ei nøyaktig kartlegging av hvor 
mange jerv som egentlig opererer i dette fjellområdet. Lagene mener derfor at det er 
uheldig å opprettholde en jervesone i kystnære fjellområder med usikre snøforhold og 
vanskelig topografi, ettersom det fører til dårlige sporingsforhold, mangel på kontroll med 
jervebestanden og uholdbare tap for beitebrukerne. Området er også et viktig beiteområde 
og kalvingsland for Jillen Njarke reinbeitedistrikt.  

Dette er et næringssvakt område med få alternative arbeidsplasser, og det er derfor svært 
viktig å legge til rette for en best mulig bruk av de ressursene som er i dette området, nemlig 
beiteressursene.  

Gaupe: 

Lagene mener at eksisterende system for bestandsregistrering på gaupe er alt for unøyaktig, 
og kan ikke brukes som grunnlag for å trekke konklusjonen om at gaupebestanden i 
Nordland er under vedtatt bestandsnivå.  

Men ut fra prinsippet om byrdefordeling støtter Lagene Fylkesmannens forslag til 
arealsonering for Gaupe under forutsetning av at det bevilges nok ressurser til et 
bestandsregistreringssystem som næringa har tillit til. Det må raskt settes i verk tiltak for å 
ta ut skadedyr ved store tap av beitedyr, og kvotejakt må brukes målbevisst for å ta ut dyr 
i områder med store tap pga gaupe. 

Bjørn: 

Lagene støtter Fylkesmannens forslag til arealsonering for bjørn, og går dermed mot 
forslaget fra Arbeidsgruppa om å flytte bjørnesonen til Hattfjelldal-Grane.  



Helgeland har større tetthet av sau/lam og rein enn Salten, og ei gjeninnføring av bjørnen på 
Indre Helgeland vil bety store konflikter mellom beitenæring og forvaltning, og vil gi svært 
alvorlige konsekvenser for beitenæringa. Erfaringer fra sist sommer viser at bjørnen opererer 
på et stort område i løpet av sommeren, der samme bjørn var både i Svenningdalen og i 
Hunnålvassfjella på samme uke. Dette viser at dersom bjørnen skal gjeninnføres på Indre 
Helgeland, så vil dette føre til negative konsekvenser for beitenæringa på store deler av 
Helgeland. 

Ørn: 

Det er viktig at beitenæringa blir tatt på alvor i forhold til skadeomfanget på beitedyr pga 
ørn. Ørnebestanden (Både Havørn og Kongeørn) på Helgeland har vokst kraftig de seinere 
åra, og det er viktig at ørn som gjør skade blir tatt ut raskt. Ettersom ørna tar dyr både på 
heimebeite og på utmarksbeite, er det vanskelig for beitebrukeren å beskytte dyra sine mot 
ørneangrep med forebyggende tiltak. Det må derfor føres ei aktiv forvaltning av ørn. 

Bestandsnivå på de store rovdyra i Nordland. 

Nordland er et beitefylke med stor tetthet av sau og rein på beite, og konfliktnivået pga 
store tap av dyr på beite pga rovdyr er svært høgt i enkelte områder. Vefsn Sau og Geit og 
Vefsn Bondelag mener det er svært viktig at ny kunnskap om arealbehov og skadeomfang for 
de enkelte rovdyra må resultere i at det jobbes aktivt for å redusere bestandsnivået på både 
bjørn, jerv og gaupe i Nordland. Det er ikke mulig, hverken i Vefsn eller i andre kommuner, å 
opprettholde en aktiv bruk av utmarksbeiteressursene over tid med et så stort konfliktnivå 
og rovdyrtap. Det er heller ikke mulig å oppnå den todelte målsettinga i Rovviltforliket med 
plass til både beitedyr og rovdyr i vår natur, med en så høg tetthet av rovdyr.  

Dersom vi skal kunne nå målet om økt matproduksjon i Nordland med grunnlag i egne 
ressurser, må de flotte utmarksbeiteressursene i vårt fylke utnyttes enda bedre! 

 

Mosjøen 23.11.2016 

Vefsn Bondelag:                                                                                   Vefsn Sau og Geit: 

Roger Eliassen, leder (sign)                                                                 Frode Bjørnå, leder(sign) 

Opland                                                                                                    Vefsnv. 631 B 

8666 Mosjøen                                                                                        8658 Mosjøen 

Tlf. 75089703                                                                                         75173963 

 

Berit Hundåla, sekretær 
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