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Plan og ressursutvalget behandlet i møte 24.11.2016 sak 75 / 16 .

Følgende vedtak ble fattet:

Plan - og ressursutvalget i Beiarn kommune har følgende uttalelse til fylkesmannens forslag til
ny forvaltningsplan for rovvilt i rovviltregion 7 Nordland.

Høringsuttalelsen er bygd opp etter samme mal som saksframlegget til fylkesmannen i
Nordland

Jerv:

Beiarn kommune går inn for fylkesmannens forslag nr 2. for prioritert forvaltningsområde for
jerv i Nordland.

Kommunen ser dette som et riktig og viktig forvaltningstrekk for å sikre beitenæringen i
Beiarn og kunne opprettholde utnyttelsen av utm arksbeite som en næringsressurs i
kommunen.

Beiarn er klar over at det alltid vil være både streifdyr og tilsig (naturlig utvandring) fra
prioritert forvaltningsområde av jerv, men mener at det bør være store muligheter for å kunne
ta ut jerv som potensielt kan gjøre betydelig skad e på beitedyr i Beiarn kommune.

Gaupe:

Beiarn kommune går inn for arbeidsgruppas forslag om «sonefri» forvaltning av gaupe i
Nordland.

http://www.beiarn.kommune.no/
mailto:post@beiarn.kommune.no
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Tilslaget til forslaget er basert på at kommunen ser det som en mer real istisk og fremtidig,
mer forutsigbar forvaltningsmetodikk for gaupe i regionen.

Beiarn kommune vil påpeke et par punkter som forvaltningen bør ta med seg i den fremtidige
forvaltningen dersom den jevne byrdefordelingen vedtas som forvaltningsmodell for ga upe i
Nordland.

1. Det bør være lav terskel for å gi tillatelse til skadefelling i forbindelse med akutt
dokumenterte tap der gaupe er skadegjører.

2. Kvotene for kvotejakta må differensieres og rettes mot områder som er hardest
rammet av skade på bufe/tamrein der gaupe er dokumenter skadegjører.

3. I belastede områder som har større tetthet av gaupeyngling enn områdets grenser
tilsier bør det åpnes for kvotejakt i områdene selv om bes tandsmålet totalt for
regionen ikke er oppnådd, jfr jevn byrdeforde ling.

Bjørn:

Beiarn kommune støtter arbeidgruppas forslag til prioritert forvaltningsområde for bjørn.

Beiarn kommune vurderer det slik at for å kunne oppnå bestandsmålet for bjørn i Nordland (1
årlig yngling) er det mer hensiktsmessig å plassere prior itert forvaltningsområde for bjørn i
sammenheng med det avsatt område for bjørn i rovviltregion 6 (figur 7).

Dette for å kunne etablere et større sammenhengende prioritert for valtningsområde for bjørn
på tvers av rovviltregionenes grenser.

Ulv:

Det er vedtatt at det ikke skal være etablering av ulv i Nordland. Streifdyr og utvandring fra
tilgrensende naboland, Sverige, Finland og Russland kan man derimot ikke sikre seg mot.

I den sammenheng vil Beiarn kommune påpeke noen viktige momenter i situasjoner d ersom
slike individer skal komme inn i forvaltningsregionen.

Beiarn kommune mener at:

Ulv som oppdagens innenfor forvaltningsregionen (rovviltregion 7 Nordland) bør ses
på som potensielle skadegjører på landbruks - og reindriftsnæringen.
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Det bør være en veldig lav terskel for å foreta uttak på slike individ der de befinner
seg i område med beitedyr.

Slike uttak bør forvaltningen (Miljødirektorat, FM, SNO) stå for slik at det kan foregå
på en mest mulig effektiv og human måte.

I tilfell er der forvaltningen mener det er nødvendig å få bekreftet opprinnelsen og
betydningen av den innvandrende ulv for den sørskandinaviske ulvebestanden skal
slike undersøkelser gjøres uten unødig opphold. Det skal om nødvendig igangsettes
akutttiltak som hin drer/forebygger mot tap av beitedyr i slike situasjoner.

Kongeørn:

Det finnes per dags dato ingen hjemmel for å kunne drive bestandsregulerende tiltak (lisens -
eller kvotejakt) på kongeørn. Det foreligger dermed hjemmel for FM i rovviltforskriftens § 12
til å gi tillatelse til felling av enkeltindivider av kongeørnsom volder vesentlig skade på bufe
eller tamrein.

Utfordringen med en slik ordning er vanskeligheten ved identifisering og verifisering av
skadegjører når dyrene er tatt/drept av kongeørn. Kong eørn og havørn er stor på å finne og
spise på kadaver som den selv eller andre har drept. Det blir vanskelig å få dokumentert at
kongeørna er skadegjører å dermed vanskeligere å få skadefellingstillatelse til felling av
enkeltindivider av kongeørn som gjør skade på bufe og /eller tamrein.

Beiarn kommune vil gjerne komme med et par kommentarer til forvaltningsorganenen i
forbindelse med denne høringen.

Beiarn kommune registrerer at bestandene av både kongeørn og havørn i vårt distrikt
har økt (synsobserv asjoner). Flere har påpekt at bestanden bør kunne reguleres på lik
linje som de øvrige rovviltartene (jerv, bjørn, gaupe og ulv).

Beiarn kommune stille spørsmål, med en slik bestandsutvikling som har vært, om det
ikke bør kunne åpnes for en lignende forva ltning for kongeørn som for de andre
artene, bestandsregulerende tiltak?

FKT - midler

Beiarn kommune støtter prioriteringsregimet som foreslås i fylkesmannens høringsforslag til
ny forvaltningsplan for rovvilt i Nordland.
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Det påpekes at det er viktig å k unne prioritere de mest belastede områdene med midler til
forebyggende tiltak mot rovviltskader. Spesielt de områdene som ligger innenfor prioritert
forvaltningsområde for flere av rovviltartene.

Lisens - og kvotejakt:

Beiarn kommune har ingen uttalelse e l l er innspill til fylkesmannens forslag til
jaktsone inndelin g. Kommunen sier seg også fornøyd med den differensierte tildeling av
fellingstillatelser ut fra hvordan landbruks - og reindriftsnæringen påvirkes i de mest belastede
rovviltområdene .

Enstemmig vedtatt.

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune

Edvard Emblem Lund
fagleder skog, utmark og miljø

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Vedlegg:

Kopi til:
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Fra: Thor Arne Nesje[Thor.Arne.Nesje@bodo.kommune.no]
Dato: 01.12.2016 12:32:23
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: Skogstad, Øyvind
Tittel: Høring av forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. Merkes 2015/1959

Oversender saksframlegget til Formannskapet som har møte 15.desember, jf. vedlegg.
Rådmannens forslag kan i møtet ble endret, dersom dette skjer vil dette bli formidlet Fylkesmannen v/ Øyvind
Skogstad 16.desember.
 
 
 
Med vennlig hilsen

         
Thor Arne Nesje
Skogbruksjef / Viltforvalter

Næring og utvikling
 
75 55 4492 / 976 36 290
thor.arne.nesje@bodo.kommune.no
www.bodo.kommune.no 

 
Fra: Thor Arne Nesje [mailto:Thor.Arne.Nesje@bodo.kommune.no] 
Sendt: 1. desember 2016 12:19
Til: Thor Arne Nesje
Emne: Skannet dokument
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Fylkesmannen i Nordland 
 

 
 
 

2015/1959 Høringsuttalelse til forslag ny forvaltningsplan for 
rovvilt i Nordland 
 
 
Erfaringen med gjeldene plan er at forvaltningen blir for lite tydelig på anvendelse av 
virkemiddel i og utenfor soneinndeling. Den fragmenterte oppdeling i soner for beitedyr og 
rovdyr gjør det utfordrende i forvaltningen av rovdyr med å ivareta vedtatte bestandsmål og 
begrense skadeomfang til beitenæring.  
Høringsdokumentets viktige presiseringer fra overordnet myndighet gir klare signaler om at 
ny plan for rovviltforvaltning må legge større vekt på sammenhengende områder som er 
gode leveområder for de ulike artene.  
Fauske kommune ser at fylkesmannens forslag i større grad enn Arbeidsutvalget legger opp 
til mer byrdefordeling av belastningen med å ha rovdyr i områder som også benyttes til beite. 
Fylkesmannen sitt for forslag beslaglegger større arealer til avsatt sone for rovdyr, basert på 
kunnskap om rovdyrenes biologi og arealbehov. Arbeidsutvalgets (AU) vurderinger og 
synspunkter er ikke blant høringsdokumenten, kun jaktrelaterte innspill fra NJFF og kart med 
AU sitt forslag til soner for rovdyr er vedlagt. Det blir derfor ikke mulig å vurdere forskjellene i 
prinsippene på de to foreslåtte alternativer. 
 
Jerv og Gaupe 
Den nye forvaltningsplan må bli et godt styringsverktøy i forvaltningen av artene jerv og 
gaupe. En større og sammenhengende sone av tilstrekkelig størrelse gir mulgheter for 
spredning av yngleområder. Slik forslaget beskrives gis forvaltningen mulighet til å skjerme 
enkeltbrukere mot for stor belastning med å ha for mange hilokaliteter i nærområdet. Om et 
større soneområde avsatt for jerv og gaupe vil gi mindre totale tap/konflikter til beitenæring 
gir høringsdokumentene ingen klare svar på. Men vi ser det som særs viktig med en aktiv 
forvaltning i områder som har nådd sine bestandsmål. Fauske kommune forholder seg til at 
faginstanser hos Fylkesmannen gjør vurderinger ut fra et beste skjønn i avveining mellom 
soneinndeling for prioritering beitenæring og jerv/gaupe.  
 
Bjørn 
For Fauske kommune er forslaget i ny forvaltningsplan størst for arten bjørn. Nordland fylke 
har i dag ingen bestand av bjørn. I forslaget til ny plan er store arealer i kommunen blitt 
innlemmet i forvaltningsområdet for bjørn. Områder som er viktige for beitenæringen er 
innlemmet i prioritert område for bjørn. Slik Fylkesmannen beskriver situasjonen i dag og at 
det forventes å ta lang tid å etablere vedtatt bestandsmål anses ikke disse områder å være 
vesentlig berørt på kort sikt.  
Når Fylkesmannen vurderer det avsatte område til antatt å være for lite til å huse 
bestandsmålet for bjørn i Nordland går vi ut fra at prioritert yngleområde for bjørn vil bli 
gjenstand for revisjon etter hvert som bestanden av bjørn vokser. Det er vektlagt at ny plan 
skal være forutsigbar for beitebrukere og at planen skal være langsiktig. Vi kan vanskelig se 
at forslaget i ny plan ivaretar hensynet til forutsigbarhet og langsiktighet på en god nok måte. 
Arealet som AU foreslår på Helgeland er i utstrekning mindre enn forslaget til Fylkesmannen 
sitt forslag i Indre Salten. Om området på Helgeland er stort nok til å huse bestandsmålet 
opplyses ikke i høringsdokumentene. Men området har nærhet til avsatt område for bjørn i 



 

 

Nord Trondelag og som sådan oppfyller det bedre kriteriene for sammenhengende arealer 
for bjørn i Norge. Men vi kan ikke foreslå mer sammenhengende arealer for bjørn på 
Helgeland uten å berøre viktig kalvingsland for reindrift. Nærliggende områder er begrenset 
av kalvingsland og riksgrensen. Konflikten mellom områder for  beitenæringer og områder 
prioritert for bjørn er den samme også i Indre Salten. Innenfor Balvatn reinbeitedistrikt i 
Fauske kommune finnes det ikke alternativt kalvingsland utenfor prioritert rovdyrsone. Om 
Indre Salten blir kjerneområde for bjørn i Nordland kan det medføre avvikling av reindrift i 
Balvatnområdet. Fylkesmannen som også har ansvar for reindrift oppfordres da til å se på 
distriktsinndelingen for om mulig å tilføre Balvatn reinbeitedistrikt nye områder for 
kalvingsland. 
 
Kongeørn 
I forslaget til ny forvaltningsplan vies kongeørn liten oppmerksomhet. Fauske kommune 
mener forvaltning av kongeørn må gis større oppmerksomhet i revidert forvaltningsplan for 
rovdyr. I vedlegget bestandssituasjon for rovvilt fremgår at det ikke finnes noen god oversikt 
på bestanden i fylket. Mangelfull kartlegging og/eller manglende datagrunnlag i Rovbase 
oppgis som årsak. En god bestandsoversikt for hele regionen og arealbruken må kartlegges 
tilfredsstillende slik at kunnskapsgrunnlaget kan være basis for en god forvaltning av arten. 
På samme måte som for bjørn, jerv og gaupe settes måltall på antall hekkende par innenfor 
rovviltregionen og en arealfordeling av reirområder. Byrdefordelingsprinsippet må være 
førende også i geografisk spredning av kongeørnbestanden. 
 
Oppsummering 
For beitenæringer i Fauske blir det viktig at den totale belastning med å huse tre rovdyrarter 
ikke endres vesentlig i forhold til dagens situasjon med kun jerv og gaupe. Etablering av en 
bjørnebestand i indre Salten bør medføre en reduksjon i antall ynglinger av jerv og gaupe 
innenfor sammenfallende prioriterte forvaltningsareal. 
For en allmenn aksept av større forvaltningssoner til rovdyr vil det være viktig med en tydelig 
forskjell i forvaltning av rovdyr mellom prioriterte beiteområder og områder prioritert for 
rovdyr. Når bestandsmål i regionen er oppnådd for en art må bestandsregulering innenfor 
forvatningssonen fortrinnsvis gjennomføres ved ordinær jakt. Uttak utenom ordinær jakt må 
gjennomføres innenfor forvaltningssonen for å holde bestanden på vedtatt bestandsmål om 
ordinær jakt ikke gir tilstrekkelig uttak. Utenfor forvaltningssonen må kvoter ikke være en 
begrensende faktor. 
Samtidig blir det viktig med styrking av konfliktforebyggende tiltak for beitenæringen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Georg de Besche d.y. 
Ingeniør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Melding om vedtak
Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune,

vedtatti kommunestyret 19.05.10

Fylkesmannen  i  Nordland .; ;

Molovn. 10 , 7

8002 BODØ '

Høring -  Forvaltningsplan for rovvilt i region  7  — Nordland - 2015/1959

Nærin s—o naturforvaltnin skomite hari møte 07.12.2016 sak 069 16 "ort føl ende vedtak:

Høring — Forvaltningsplan for rowilt i region 7 —Nordland

Grane kommune gir følgende høringsuttalelse vedr. forslaget til revidert forvaltningsplan for rovvilt i

region 7  -  Nordland:

Grane kommune er en kommune i Nordland somhar høye tapstall på sau og tamrein. Grane kommune

er derfor svært kritisk til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan. Forvaltningen bør i større grad sørge

for at man regulerer bestandsmålene slik at beitenæringer i hele fylket har gode vilkår i stede for

åforflytte/sonere rovdyrsoner da det medfører at enkelte områder i fylket får langt høyere belastning

når det gjelder rovdyr.

Grane kommune mener at man først i forbindelse med NINAs evalueringsrapport om den regionale

rovviltforvaltningen (2016) har fått forskernes ord påutfordringen: Nordland har en umulig oppgave i å

sikre beitenæringen samtidig som man gir rovviltet store soner, med tydelige grenser, der de årlige

bestandsmålene skal nås.

Rapporten peker på mange utfordringer i dagens inndeling av rovdyrprioriterte og beiteprioriterte

områder. Forvaltningsområdene for rovvilt er i flere tilfeller for fragmenterte og med stor grenseflate

mot beiteområder, de tar ikke alltid hensyn til biologiske forutsetninger for rovdyrene, og også her

peker rapporten påavgrensninger sombærer mer preg av byrdefordeling enn av flerartssoner.

Disse utfordringene er særlig tydelig i region 7 og 8. Dagens gaupesoner ogjervesoner i Nordland er så

små og fragmentert at det ikke er mulig å opprettholde en bestand innenfor grensene påsonene. Det er

faktisk usikkert om et eneste gaupeindivid kan leve kun innenfor sonene avsatt for gaupe.

Grane kommune har følgende innspill til rovviltnemdas arbeid fremover:

-  det bør ikke være mål om yngling av bjørn i Nordland

-bestandsmålet for gaupe bør reduseres i Nordland

-  bestandsmålet for jerv bør reduseres i Nordland

-det bør arbeides for å innføre kvotejakt på kongeørn da bestanden i Norge regnes som levedyktig

-  punktet om lisensfelling av ulv bør tas ut da det  IKKE  skal etableres ulv i regionen og all ulv skal

tas ut gjennom skadefelling.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 75 18 22 20 Bank: 4530 05 00491

Industriveien 2 Telefaks: 75 18 12 63 Org.nr.: 940 643 112

8680 Trofors 8680 Trofors E—post: post@grane.kommune.no Internett: www.grane.kommune.no



Grane kommune mener at forslaget slik det foreligger, med de konsekvenser det kan gi bør utsettes slik

at man kan fåen grundig evaluering av den gjeldende forvaltningsplanen fra 2011 og kan utnytte de

erfaringene man har. Dette med bakgrunn i vedtaket iStortingets rovdyrforlik fra 2011

(Representantforlag 163 S (2010-2011) der framgår det av punkt 2.1.9

følgende: «Forlikspartene er enige om at den regionale forvaltningen og de regionale

bestandsmålene av rowilt skal evalueres innen fem år». Innen dette er avklart mener Grane

kommuneat det er SV/ERT UHELDIG at rovviltnemnda i Nordland forserer arbeidet med

forvaltningsplanene. Vi finner det fullstendig uakseptabelt at vi kan havne i den situasjonen at

rovviltnemnda lager en plan med mål om jerveynglinger i beiteområder under den forutsetning at det

fortsatt skal være muligheter for tradisjonell utmarksbeiting der og så kommer Miljødirektoratet om et

år eller to og bestemmer at i områder som er prioritert forjerv og bjørn skal all beitebruk omstilles!!!

Men uansett. Grane kommune mener at slik situasjonen står i dag så må rovviltnemnda stanse arbeidet i

påvente av avklaringer fra sentrale myndigheter om hva et gaupeområde, et jerveområde og et

bjørneområde skal være i framtida.

Saksbehandler i saken: Torgar Eggen, 75182276

Med hilsen
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Fylkesmannen i Nordland 
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8002 BODØ 
 
 
Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 
16/813-3/TO V09 «2015/1959» 01.12.2016 
 
 
MELDING OM POLITISK VEDTAK - ROVVILTFORVALTNING - HØRING - REVIDERT 
FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND  
 
Formannskapet  behandlet  i møte 01.12.2016 sak 136/16.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Hamarøy formannskap ser en utvikling til det bedre i vårt område i foreslått endring av 
jervesone.     
Formannskapet er imidlertid svært bekymret for den foreslåtte soneinndeling med hensyn til 
forvaltning av gaupebestanden. Denne gir for Hamarøy kommune en dramatisk forverring, hvor 
sauenæringa kommer dårlig ut. Formannskapet er imot en slik utvidelse av gaupesonen.  

Hamarøy formannskap vil vise til tidligere uttalelse til Fylkesmannen i Nordland ang. utviklingen 
i beitenæringen i Hamarøy behandlet 19.04.2013 i sak 34/13 (Se bakgrunn). " 

 

 

Bakgrunn: 

Dette har tidligere vært et svært aktuelt tema i Hamarøy kommune. Det vises til vedtak og 
uttalelser i forbindelse med rovvilt forvaltning for Hamarøy kommune: 

Hamarøy kommunes formannskap den 19.04.2013 i sak 34/13: 

34/13 UTTALELSE TIL FYLKESMANNEN I NORDLAND ANG. UTVIKLINGEN I BEITENÆRINGEN I 
HAMARØY : 

 
Hamarøy formannskap viser til brev fra Sagfjorden Sau og Geit til Direktoratet for 
Naturforvaltning og Fylkesmannen i Nordland, datert 6. april 2013.  

Det er med bekymring formannskapet i Hamarøy følger utviklingen i beitenæringen i Hamarøy. 
Slik vi oppfatter det preges forvaltningen av Stortingets rovviltforlik av en ulik forståelse av 
selve forliket og en til dels manglende samhandling mellom miljøforvaltningen og 
landbruksforvaltningen/Mattilsynet.  



 

 

 

 

 
2 

Som det lokale beitelaget i Hamarøy påpeker i sitt brev, er Sagfjorden et prioritert 
beiteområde. Formannskapet har vanskelig for å forstå hvordan dette området kan oppfattes å 
være prioritert som beiteområde når miljømyndigheten velger å avslå beitelagets anmodning om 
uttak av enkeltdyr i en voksende jervebestand i forkant av beitesesongen. Med bekymring 
registrerer vi også at gaupebestanden er i ferd med å ta seg opp, noe som allerede har påført 
lokale sauebønder store tap.  

Hamarøy formannskap kan som følge av dette ikke se at den etablerte soneinndelingen mellom 
beitedyr og rovvilt følges tilstrekkelig opp i Sagfjorden beiteområde.  

Vi kan heller ikke se at rovviltforlikets åpning for å effektivisere uttaket av skadedyr følges opp. 
Den manglende oppfølgingen truer etter formannskapets mening selve forlikets formål og 
troverdighet – at det ikke skal være rovdyr som representerer skadepotensial i prioriterte 
beiteområder for husdyr og kalvingsområder for tamrein.  

Det vises også til Fylkesmannen i Nordlands rovviltmøte i Saltdal 18. januar 2013, der 
Fylkesmannen erkjente at konfliktene mellom rovvilt- og beitedyrsinteressene er stor flere 
steder i Nordland. Mens Stortingets intensjon våren 2011 var å redusere konfliktene og tapene, 
har dette ikke skjedd i Nordland, iflg fylkesmannen. Fylkesmannen ga på møtet et klart uttrykk 
for det uheldige ved at miljømyndighetene og landbruksmyndighetene gir ulike signaler om 
hvordan rovviltforliket skal fortolkes.  

På denne bakgrunn ber formannskapet i Hamarøy Fylkesmannen i Nordland om å følge opp saken 
overfor de respektive miljø- og landbruksmyndighetene slik at de berørte beiteaktørene i vår 
kommune, så vel som andre steder i fylket, får den nødvendige tryggheten de trenger for å 
fortsette i næringen. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Hamarøy kommune 
 
Trine Olvik 
Politisk sekretær 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 
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Høring - Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 30.11.2016 076/16 

 
Rådmannens innstilling 
 
Hattfjelldal kommune ønsker å gi følgende høringsuttalelse vedr. forslaget til revidert 
forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland: 
 
Foreslåtte plan er ikke i henhold til Miljødirektoratets anbefaling og Stortingets vedtak nr. 
687. Kartet må endres slik at viktige beiteområder på innlandet blir synliggjort som prioriterte 
beiteområder. 
 
Forslaget fra Fylkesmannen om etablering av kun ett prioritert område for bjørn støttes, og 
etter kommunens vurdering kan ikke dette lokaliseres til indre Helgeland, av hensyn til 
omfanget av beitedyr.     
 
Kommunen gir sin tilslutning til foreslåtte forvaltningsprinsipper for jerv, gaupe og bjørn, samt 
for bruk av FKT-midler i region 7 – Nordland. 
 
 
 
Stian Skjærvik 
Rådmann 
 
 
 
 
 
Formannskapet 30.11.2016: 
 
Møtebehandling: 
Tilleggsforslag fra SP/BL, foreslått av Harald Lie, Senterpartiet 
Hattfjelldal kommune ønsker å gi følgende høringsuttalelse vedr. forslaget til revidert 
forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland:  
 
1. Forslaget til forvaltningsplan for rovvilt er i strid med rovdyrforliket fra Stortinget og 
Stortingsmelding 9. Velkommen til bords, det bør utarbeides et nytt forslag som følger 
rovdyrforliket og den todelte målsetningen med angivelse av prioriterte beiteområder. Det må 
i tillegg utredes økonomiske, biologiske og samfunnsmessige konsekvenser som endring i 
beitebruk vil medføre. 
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Forslag til forvaltningsplan for rovvilt må derfor utredes mer i forhold til nasjonale føringer og 
sendes på høring når den synliggjør prioriterte beiteområder og konsekvenser, dersom det er 
endringer i forhold til dagens prioriterte områder. 
 
2. Hvis første punkt ikke blir tatt til følge vil Hattfjelldal Kommune presisere følgende i forhold 
til fylkesmannens forslag. 
 
a. Hattfjelldal kommune gir sin tilslutning til foreslåtte generelle forvaltningsprinsipper med 
unntak av punkt 2.2.3 der vi har følgende endring. 
 
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 til de respektive rovviltartene.  
Tapsforebyggende tiltak skal prioriteres til beitebrukere i prioriterte beiteområder innenfor 
rovviltsonene slik at drifta kan tilpasses forekomsten av rovvilt i beiteområdet.  
 
b. Hattfjelldal kommune mener at forrige plan må stå i forhold til den nye og at når 
bestandsmål på bjørn går ned bør det være nok med ett areal for ynglende bjørn. Etter 
kommunens vurdering kan ikke dette lokaliseres til indre Helgeland, av hensyn til omfanget 
av beitedyr.  Prioriterte beiteområder og kalvingsland må videreføres i ny plan. Blant annet 
for å ivareta sørsamiske rettigheter, og andre grunneieres lovfestede rettigheter og plikter.  
 
c. Hattfjelldal kommune vil at kvoter på uttak av rovvilt står i forhold til dokumenterte 
ynglinger og bestandsmål. 
 
d. Hattfjelldal Kommune krever lisens - / kvotejakt på ulv og kongeørn i Nordland, for å 
kontrollere kongeørnbestanden og hindre etablering av ulv. 
 
e. Det må settes av midler til å forske på ny teknologi som kan være med å hjelpe til med 
gjeting og forebyggende tiltak mot rovvilt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SP/BL sitt forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FS- 076/16 Vedtak: 

Hattfjelldal kommune ønsker å gi følgende høringsuttalelse vedr. forslaget til revidert 
forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland:  
 
1. Forslaget til forvaltningsplan for rovvilt er i strid med rovdyrforliket fra Stortinget og 
Stortingsmelding 9. Velkommen til bords, det bør utarbeides et nytt forslag som 
følger rovdyrforliket og den todelte målsetningen med angivelse av prioriterte 
beiteområder. Det må i tillegg utredes økonomiske, biologiske og samfunnsmessige 
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konsekvenser som endring i beitebruk vil medføre. 
 
Forslag til forvaltningsplan for rovvilt må derfor utredes mer i forhold til nasjonale 
føringer og sendes på høring når den synliggjør prioriterte beiteområder og 
konsekvenser, dersom det er endringer i forhold til dagens prioriterte områder. 
 
2. Hvis første punkt ikke blir tatt til følge vil Hattfjelldal Kommune presisere følgende i 
forhold til fylkesmannens forslag. 
 
a. Hattfjelldal kommune gir sin tilslutning til foreslåtte generelle forvaltningsprinsipper 
med unntak av punkt 2.2.3 der vi har følgende endring. 
 
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 til de respektive 
rovviltartene.  
Tapsforebyggende tiltak skal prioriteres til beitebrukere i prioriterte beiteområder 
innenfor rovviltsonene slik at drifta kan tilpasses forekomsten av rovvilt i 
beiteområdet.  
 
b. Hattfjelldal kommune mener at forrige plan må stå i forhold til den nye og at når 
bestandsmål på bjørn går ned bør det være nok med ett areal for ynglende bjørn. 
Etter kommunens vurdering kan ikke dette lokaliseres til indre Helgeland, av hensyn 
til omfanget av beitedyr.  Prioriterte beiteområder og kalvingsland må videreføres i ny 
plan. Blant annet for å ivareta sørsamiske rettigheter, og andre grunneieres 
lovfestede rettigheter og plikter.  
 
c. Hattfjelldal kommune vil at kvoter på uttak av rovvilt står i forhold til dokumenterte 
ynglinger og bestandsmål. 
 
d. Hattfjelldal Kommune krever lisens - / kvotejakt på ulv og kongeørn i Nordland, for 
å kontrollere kongeørnbestanden og hindre etablering av ulv. 
 
e. Det må settes av midler til å forske på ny teknologi som kan være med å hjelpe til 
med gjeting og forebyggende tiltak mot rovvilt. 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

23.11.2016 117509 Jervekull 2016 
23.11.2016 117510 Konsekvenser jerv 
24.11.2016 117589 Forvaltningsprinsipper og kart 
24.11.2016 117592 Sau og lam på beite 
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
23.11.2016 Representantforslag 163 S 
23.11.2016 Rovviltforliket 2011 
23.11.2016 NINA 1268 Evaluering av regional forvaltning 2016 
23.11.2016 Evaluering av regional rovviltforvaltning - Miljødirekroratets anbefalinger 
30.10.2016 Høring - revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

 
 
Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
Fylkesmannen i Nordland har på oppdrag fra rovviltnemnda utarbeidet forslag til ny 
Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland.  Rovviltnemnda har valgt å sende 
Fylkesmannens forslag på høring for å få innspill til nemndas sluttbehandling av planen.  
Gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland ble vedtatt 9. mars 2011.  Det er denne 
planen som nå skal revideres. Høringsfristen er satt til 30. november 2016. 

I begynnelsen av planarbeidet ble det nedsatt et partssammensatt arbeidsutvalg (AU) som 
skulle gi råd til nemnda i forbindelse med planarbeidet.  AU har medlemmer som 
representerer sauenæringa, reindriftsnæringa, verneorganisasjoner og jeger- og 
fiskerforeninger.  Beitenæringenes representanter har levert en anbefaling til mulig sonering 
og forvaltningsprinsipper.  Det er flere prinsipielle forskjeller mellom Fylkesmannens forslag 
og Arbeidsutvalgets forslag, særlig knyttet til sonering. Det bes særskilt om tilbakemelding på 
forslag til prioritert område for bjørn, der Fylkesmannen foreslår et område i Salten, mens 
Arbeidsutvalget foreslår et område på Helgeland. 

Norge er delt inn i 8 forvaltningsområder for rovvilt.  Innenfor hver region er det egne 
bestandsmål for gaupe, jerv, bjørn og ulv.  Hver region styres av en regional rovviltnemnd 
som har hovedansvaret for forvaltningen av dette rovviltet i sin forvaltningsregion.   

Det viktigste forvaltningsverktøyet til nemnda er regional forvaltningsplan for rovvilt, hvor 
nemnda skal fastsette en geografisk differensiert forvaltning.  Det vil si at hensynet til rovvilt 
og utnytting av utmarks-ressursene skal vektlegges forskjellig i ulike deler av regionen og 
eventuelt for ulike rovviltarter. Av rovviltforliket i 2011 fremgår det at soneinndelingen skal 
forvaltes tydelig. Det vil si at det skal være forvaltningsmessig ulik praksis i henhold til 
prioriterte rovviltområder og prioriterte beiteområder. Rovviltforvaltningen 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 konflikten og motvirke 
utrygghet. 
 
Planforslaget fra Fylkesmannen kan leses på 
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-
Nordland1/Horing---forslag-til-revidert-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-Nordland/ 
 
Saksopplysninger: 
Status for sauenæringa i Nordland 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-Nordland1/Horing---forslag-til-revidert-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-Nordland/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-Nordland1/Horing---forslag-til-revidert-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-Nordland/
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Saueproduksjonen i Nordland har vært ganske stabil de siste 10 årene.  Antall vinterfôra 
sauer er 96.340 den 01.01.2016. Dette betyr at nesten 300 000 sau og lam slippes på beite i 
fylket. Dette er en økning på 3,3 % på 10 år.  I de hardest belastede områder med tap til 
rovvilt har vi følgende utvikling i antall vinterfora sau på 10 år:  Saltdal opp 47 %, Grane opp 
28 %, Hattfjelldal opp 16 %, Beiarn og Rana har en svak nedgang og Hemnes har en 
nedgang på 13 %.  

 
I Hattfjelldal slippes årlig rundt 15 000 sau og lam på beite og sammen med kommunene 
Grane, Vefsn, Hemnes og Rana er det totalt nesten 100 000 beitedyr i området, her inkludert 
rein. 

 
Status for reindriftsnæringa i Nordland 
Reindrifta i Nordland har hatt en markant nedgang i kalvetilgang etter tap, med en stabil 
nedgang de siste 10 år, fra rundt 60 % i driftsåret 2006/2007 til rundt 40 % for 2014/2015.  
Slakteuttaket har gått ned i samme periode, fra rundt 25 % av reintallet ved driftsårets start i 
2005/2006 til rundt 15 % av reintallet i 2014/2015.  Antallet rein erstattet og søkt erstattet har 
i samme periode gradvis økt, med en mer markant økning fra driftsåret 2007/2008 og fram til 
i dag.  Rovvilt antas å være den største enkeltfaktoren for tap i reindrifta i Nordland.    
 
Forebyggende tiltak mot rovviltskader 
Iverksetting av tapsforebyggende tiltak i beitenæringene er et viktig virkemiddel som en del 
av en tydelig soneforvaltning.  Det framgår av rovviltforliket at:  
 
«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.» 
 
Dette innebærer at FKT-midlene skal forvaltes i samsvar med arealdifferensieringen mellom 
rovdyr og beitedyr. Miljødirektoratet fordeler midlene til den enkelte rovviltregion. 
Rovviltnemnda fordeler midlene til Fylkesmannen og gir føringer til Fylkesmannen for bruken 
av midlene. De enkelte søknadene behandles av Fylkesmannen.  
 
Miljødirektoratets anbefalinger i forbindelse med evaluering av rovviltforvaltning 
Miljødirektoratet viser til NINAs rapport 1268 «Evaluering av regional rovviltforvaltning» og 
mener rapporten synliggjør de ulike aspekter ved den regionale rovviltforvaltningen på en 
oversiktlig og god måte, Miljødirektoratet anbefaler oppfølging av følgende punkter: 

· Økt fokus på flerartsforvaltning i videreføringen av geografisk differensiert 
forvaltning 

· Økt krav til utforming og plassering av forvaltningsområdene gjennom arbeidet med 
regionale forvaltningsplaner 

· Samordnet forvaltning av jerv i Sør-Norge 
· Å fjerne forvaltningsområde for gaupe i hele lande og bruke kvotejaktområder til å 

styre gaupebestanden og redusere tap. 

 
Miljødirektoratet mener at måloppnåelsen i den regionale forvaltningen kan bedres med 
tydeligere krav til utforming og plassering av forvaltningsområdene. Dette gjelder både 
måloppnåelsen knyttet til bestandsmål og måloppnåelsen knyttet til å redusere tap av husdyr 
og tamrein. Rovviltnemdene må også hensynta andre ønsker for arealdisponering i regionen 
når forvaltningsområder for rovvilt skal utformes og plasseres. 
 
Miljødirektoratet anbefaler av dagens system med tydelige grenser for forvaltningsområder 
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for jerv, bjørn og ulv videreføres. 

 
Forvaltning av jerv 
Etter NINAs vurdering av jervområder i region 7 er denne for liten og fragmentert slik at det 
ikke er mulig å opprettholde en bestand innenfor grensene i sonen. Måloppnåelse vil best 
sikres med store sammenhengende arealer plassert inntil Sverige med tilgrensene områder i 
region 6 og 8. 

 
Bestandsmålet for jerv er nådd. I 2016 er at det er registrert 50 valpekull og det nasjonale 
bestandsmålet er 39 årlige kull. Hvor i lander disse er lokalisert er vist i vedlagt kart 
«Jervekull 2016».  

 
Fylkesmannen foreslår to ulike alternativer til jervesonering.  En større sone (jerv1, både 
mørk og lys blåfarge på kartet) og en noe mindre sone (jerv2, mørk blåfarge).  Begge 
alternativene har fordeler og ulemper både med hensyn til bestandsmåloppnåelse og hensyn 
til tapsomfang for beitenæringene.   
 
Fylkesmannen presiserer at det i arbeidet er lagt vekt på å avgrense begge jerveområdene 
så mye som mulig av hensyn til beitenæringene.  Dersom nemnda ønsker å ta ut noen deler 
av jerveområdet, bør man derfor samtidig kompensere med å innlemme andre egnede 
arealer for jerv.  Videre påpeker fylkesmannen at muligheten for å gjennomføre en tydelig 
soneforvaltning betinger at det har blitt avsatt tilstrekkelig med egnet jervehabitat til 
måloppnåelse.  Blir jervesonen for liten, og det ikke blir mulig å oppnå bestandsmålene 
innafor sonen, vil hele planen bli svekket og planen blir et dårligere styringsverktøy for 
forvaltningen. 
 
For beitebrukerne i Hattfjelldal betyr forslag 2 (mørk blå) at beitebrukere ved Famvatnet blir 
berørt av jervsonen. Ellers ligger jervsonen i sør (Børgefjell, Simskardet, øvre Fiplingvatn) i 
umiddelbar nærhet av, og delvis i, områder som er vårbeite og kalvingsområde for rein. 
Ved alternativ 1 (lys og mørk blå sone) vil nesten hele Hattfjelldal kommune bli berørt. 
 
Forvaltning av gaupe 
Fylkesmannen ser ingen annen mulighet enn en forvaltning med fokus på byrdefordeling for 
store deler av fastlandet, hvor gaupebestanden forvaltes slik at man oppnår bestandsmålet 
innenfor forholdsvis store areal.  Kvotejakt og skadefelling vil være viktige virkemidler for å 
regulere bestanden og målstyre uttak til områder med størst tapsproblematikk.  
 
Videre foreslår fylkesmannen at flere kystområder i sin helhet kan prioriteres til beitedyr. 
Dette er områder som vurderes som mindre viktige for måloppnåelse for gaupebestanden, 
og flere av disse områdene er vinterbeite for reindrifta.  Det er også lagt vekt på å samkjøre 
soneforvaltningen av gaupe i Nordland med sonering i nabofylkene.  

 
Gjennom å skille mellom innland og kyst kan man, i mye større grad enn i forrige 
forvaltningsplan, ha egne kvoter for jakt på gaupe på kysten hvor man gjerne må bruke 
lengre tid på gaupejakta på grunn av vanskelige føreforhold.  Dette vil gi et mer målstyrt 
uttak, der gaupebestanden langs kysten kan holdes svært lav, mens uttak i 
innlandsområdene kan styres mot de områdene med størst tapsproblematikk. 
 
I forslaget er 100 % av Hattfjelldal kommune berørt av rovviltsonen. 
 
Forvaltning av bjørn 
Nordland er i yttergrensen av den Skandinaviske bjørnepopulasjonen.  For å oppnå 
bestandsmålet er man avhengig av innvandring fra binneområdene i Sverige.  Ved 
fastsetting av forvaltningsområde for bjørn i Nordland må man derfor i tillegg til egnet habitat, 
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ta utgangspunkt i nærhet til binneområder hvor det kan forventes innvandring til Nordland. 
 
Det skandinaviske bjørneprosjektet peker på tre egnede områder i Nordland: Indre Salten 
(Sulis/Saltdal), indre Nord-Helgeland (Rana) og indre Sør-Helgeland (Hattfjelldal).  Av disse 
er det Indre Salten og Indre Sør-Helgeland som har korteste avstand til binneområder i 
Sverige.  
 
Fylkesmannen har vurdert de aktuelle områdene som Det skandinaviske bjørneprosjektet 
peker på. Man har konkludert med at den samlede belastningen for beitenæringene blir 
lavest dersom man kun etablerer ett område prioritert til bjørn.  Av hensyn til omfanget av 
beitedyr på indre Helgeland, velger Fylkesmannen å anbefale bjørneområde i indre Salten.  
Analyser gjort av Det skandinaviske bjørneprosjektet viser at det er tilstrekkelig med egnet 
habitat (skog og skognært fjell) for binner innenfor foreslått forvaltningsgrense i Salten.  
 
Vurdering: 
De overordnede rammene for rovviltforvaltningen er gitt i Stortingsmelding nr 15 (2002-2003) 
- Om rovvilt i norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom Innstilling S.nr. 174 
som er førende for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge.  Føringene i 
disse dokumentene er fulgt opp gjennom forskrift om forvaltning av rovvilt.  Rovviltforskrifta 
er hjemlet i naturmangfoldloven og viltloven. 
I Stortingets vedtak nr. 687, 17.juni 2011 ble representantforslag Dokument 8:163 S (2010-
2011) behandlet og vedtatt (heretter dok 8:163 S).  
 
Norge har etter Bern-konvensjonen en forpliktelse til å sikre overlevelsen til alle de store 
rovviltartene i norsk natur. 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. 
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 utrygghet innenfor den todelte målsettingen. 
 
Geografisk differensiert forvaltning med soner for hhv. beitedyr og rovdyr er et sentralt 
verktøy i norsk rovviltforvaltning.  Det er en klar politisk målsetting at soneinndelingen skal 
forvaltes tydelig. Dette for å muliggjøre den todelte målsettingen, skape forutsigbarhet og 
tapsreduksjon i beitenæringene og sikre oppnåelse av bestandsmål for rovvilt.  Dette 
forutsetter at inndelingen i prioriterte beite- og rovvilt-områder er slik at det er mulig å følge 
opp med forutsigbarhet i den praktiske forvaltningen. 
 
Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan må vurderes med utgangspunkt i de overordnede 
rammene for rovviltforvaltningen.  Den todelte målsetningen er et krevende utgangspunkt, og 
det er etter administrasjonens vurdering gjort noen gode betraktninger i høringsdokumentet, 
da med tanke på forvaltningsprinsippene som skal tilhøre de ulike sonene.  
 
Det er ifølge Fylkesmannen ikke mulig å unngå at flere beiteområder blir liggende i 
rovviltsoner, men gjennom tydelige forvaltnings-prinsipper skal planen bidra til bedre 
forutsigbarhet både for beitebrukere innenfor og utenfor areal som er definert som 
yngleområder for en eller flere rovviltarter. 
 
Arealsonering mellom rovvilt og beitedyr er svært krevende i Nordland. Alle løsninger vil 
innebære avgjørelser som utvilsomt vil være upopulære hos ulike brukergrupper. Aktivt 
beitebruk i store deler av fylket og rovdyrartenes store leveområder gjør at det fort kan 
komme rovdyr inn i viktige beiteområder.  Gjennom tydelige forvaltningsprinsipper skal 
forvaltningsplanen gi best mulig forutsigbarhet for beitebrukere i fylket.  
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Fylkesmannen beskriver at aktiv byrdefordeling gjennom jakt/lisensfelling skal så langt det er 
mulig bidra til at enkeltbrukere ikke får for stor totalbelastning.  Likevel kan det, særlig i 
prioriterte områder for jerv og bjørn, være behov for betydelige tilpasninger av drifta for å 
unngå uakseptabelt store tap. 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 forvalting gjennom skadefelling og ekstraordinære uttak dersom det er nødvendig for 
å skyte rovdyr som utgjør et skadepotensiale. Utenfor forvaltningsområdene for jerv og bjørn 
skal planen gi grunnlag for en forvaltning som kan resultere i lavere tap av beitedyr.  
 
I dok 8:163 S er det i punkt. 2.2.4 beskrevet at 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. 
 
Prioriterte beiteområder i innlandet er helt tatt ut av planforslaget, noe som i ytterste 
konsekvens kan føre til at mattilsynet innfører beitenekt for brukere som blir hardest rammet 
av tap til rovvilt. Dette betyr at brukere blir fratatt en rett som de har. Det legges så mange 
restriksjoner på beitebrukere i rovviltsoner at det kan ødelegge næringsgrunnlaget.  
 
To alternativer til arealsonering for jerv 
Det er sendt ut to alternativer til arealsonering for jerv på høring.  Alternativ 1 foreslår et 
større areal til prioritert område for jerv (blå sone). Alternativ 2 innskrenker grensene for blå 
sone i noen områder. Tabellene i vedlagte «Konsekvenser jerv» oppsummerer positive og 
negative konsekvenser av de to alternativene satt opp mot hverandre. 
For gul (gaupe) og svart (bjørn) sone foreslås det bare ett alternativ til sonering. 
 
Saksbehandlers vurdering:  Dersom kommunen må velge alternativ vil minste område være 
eneste aktuelle da dette berører færrest brukere i Hattfjelldal, Jerv 2 (kun mørk blåfarge).  
 
Forvaltningsprinsipper for jerv (blå sone) jf. vedlegg «Forvaltningsprinsipper og kart» 
Saksbehandlers vurdering: Prinsippene er tydelige og konkrete, og punkt 3 og 7 vurderes 
som spesielt viktige. Saksbehandler savner at beitelag for sau ikke er nevn med tanke på 
antall jervyngligner i saubesetninger, jf. pkt. 1.   
 
Forvaltningsprinsipper for gaupe (gul sone) jf. vedlegg «Forvaltningsprinsipper og kart» 
Saksbehandlers vurdering: Forvaltningsprinsippene godt utarbeidet, men det mangler også 
her at saunæringa nevnet under pkt. 1. 
 
Hattfjelldal er et av de områdene i Nordland med høyest tetthet av beitedyr, best kvalitet på 
beiteområdene og har i plan av 2011 hatt status som beitekommune. Kommunen vil aldri bli 
rovdyrfri, og det er derfor avgjørende at rovdyr som utgjør skadepotensiale tas ut. 
Forvaltnings-prinsipper for gaupe forsøker å ivareta beitebrukernes interesser ved å tillate 
skadefelling av rovvilt ved akutte skadesituasjoner og å åpne for målstyrt kvotejakt selv om 
beståndsmålet ikke er oppnådd. Dersom kommunen nå blir rovviltområde gir ikke 
forvaltningsprinsippene god nok forutsigbarhet for næringa.  
 
Ingen områder, unntatt kystområdene, er i denne planen helt «fritatt» for rovvilt. Beitebrukere 
i Nordland lever med rovvilt uansett hvilken sone de befinner seg i, så derfor er det spesielt 
viktig at de områdene med høyest tetthet av beitedyr får mulighet til å ta ut rovvilt som utgjør 
skadepotensiale, uavhengig av om bestandsmål er oppnådd.  
 
Det står i dok 8:163 S at i prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre 
produksjoner basert på utmarksnæring tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling. 
Det står også at i beiteprioriterte områder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres 
raskt. 
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Fylkesmannen følger heller ikke miljødirektoratets anbefaling om å fjerne forvaltningsområde 
for gaupe i hele landet, men de har forsøkt i forvaltningsprinsippene å bruke 
kvotejaktområder til å styre gaupebestanden og redusere tap. Det er avgjørende for 
forutsigbarhet for næringa at viktige beiteområder blir avsatt som prioritert beiteområde i 
forvaltningsplanen, og at kvotejaktområder brukes til å styre gaupebestanden og redusere 
tap.   
 
Når det gjelder plassering av områder for rovvilt og beitedyr må dette gjøres ut fra en 
kalkulering av best mulig plassering gitt vekting av ulike hensyn. Her må vektingen være 
verdibasert og gjøres av politikerne. I rovviltforliket står det at dyr på beite har mange positive 
kvaliteter, og det er viktig å sikre levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med 
rovvilt. Uttak av rovvilt må prioriteres i områder avsatt som beiteområde.   
 
Forvaltningsprinsipper for bjørn (svart sone) jf. vedlegg «Forvaltningsprinsipper og kart» 
Saksbehandlers vurdering:  Forvaltningsprinsippene godt utarbeidet, ingen kommentar. 
 
Saksbehandler mener at Fylkesmannens anbefaling mht. plassering av område for bjørn i 
indre Salten er eneste reelle alternativ, dette av hensyn til omfanget av beitedyr på indre 
Helgeland. Dette er også eneste området i Nordland hvor det er registret binner. Forslaget 
om etablering av kun ett område prioritert for bjørn støttes.     
 
Arbeidsutvalgets forslag om bjørneområde på indre Helgeland anses som et partsinnlegg og 
vil derfor ikke vurderes ytterligere. Forslaget vil trolig innebære en betydelig økning av 
bjørneforekomster i flere viktige beiteområder for både sau og rein, noe som vil føre til økte 
tap av beitedyr, økte dyrelidelser og store utfordringer for landbruks- og reindrifts-næringa i 
de berørte områdene.  I forhold til ivaretakelse av næringsinteresser og dyrevelferd, vil det 
ikke være forsvarlig å etablere et bjørneområde på indre Helgeland.   
 
Overordna forvaltningsprinsipper for bruk av FKT-midler, jf. vedlegg 
«Forvaltningsprinsipper og kart» 
Saksbehandlers vurdering: Fylkesmannens forslag til overordna forvaltnings-prinsipper for 
bruk av FKT-midler støttes. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Forvaltningsplanen for rovvilt av 2011 hadde noen gode sider, men flere dårlige. Deriblandt 
ga ikke planen mulighet til å følge opp med forutsigbarhet i den praktiske forvaltningen. 
Saksbehandler er klar over at mange beitebrukere ønsker en endring i rovviltpolitikken, men 
dette er et tema som må tas opp på en annen arena. Ny forvaltningsplan for rovvilt må på 
plass.  Forslaget som foreligger inneholder klare og tydelige rammer for hvordan 
forvaltningen skal praktiseres. Dette er positivt.  
 
Administrasjonen fremlegger følgende alternativ til vedtak: 
 
Alternativ 1: 
Hattfjelldal kommune ønsker å gi følgende høringsuttalelse vedr. forslaget til revidert 
forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland: 
 
Foreslåtte plan er ikke i henhold til Miljødirektoratets anbefaling og Stortingets vedtak nr. 
687. Kartet må endres slik at viktige beiteområder på innlandet blir synliggjort som prioriterte 
beiteområder. 
 
Forslaget fra Fylkesmannen om etablering av kun ett prioritert område for bjørn støttes, og 
etter kommunens vurdering kan ikke dette lokaliseres til indre Helgeland, av hensyn til 
omfanget av beitedyr.     
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Kommunen gir sin tilslutning til foreslåtte forvaltningsprinsipper for jerv, gaupe og bjørn, samt 
for bruk av FKT-midler i region 7 – Nordland. 
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Melding om vedtak: Høring regional forvaltningssak for rovvilt

Formannskapet har behandlet saken i møte 08.12.2016 sak 99/16

Vedtak
Formannskapet i Hemnes Kommune gir følgende høringsuttalelse:

1. Forslaget til forvaltningsplan for rovvilt er i strid med rovdyrforliket fra Stortinget, det bør
utarbeides et nytt forslag som følger rovdyrforliket med angivelse av prioriterte
beiteområder.

2. Hvis Fylkesmannens forslag blir vedtatt uten prioriterte beiteområder, ønsker Hemnes
Kommune å fjerne yngleområdene for rovvilt. Rovviltet blir forvaltet der det oppstår
problemer.

3. Hvis første punkt ikke blir tatt til følge vil Hemnes Kommune i hovedsak støtte
hoveddelen av arbeidsutvalgets forslag til plan, med unntak av plasserin g av
bjørnesonen som bør være i Salten.

4. Hemnes Kommune støtter prinsippet om felling av jerv og gaupe utenfor rovdyrsonene.
5. Hemnes Kommune krever lisens - / kvotejakt på ulv og kongeørn i Norland, for å

kontrollere kongeørnbestanden og hindre etablering av u lv.
6. Hvis forslaget fra fylkesmannen blir vedtatt krever Hemnes Kommune at området jerv 2

blir gjeldene.

Med vennlig hilsen

Jon Arne Leirvik
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SAKSPROTOKOLL

Arkivsak - dok. 16/00962
Arkivkode
Saksbehandler Jon Arne Leirvik

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Landbruksnemnda 29.11.2016 13/16
2 Formannskapet 08.12.2016

Høringssvar på revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland

Landbruksnemnda har behandlet saken i møte 29.11.2016 sak 13/16

Møtebehandling
Spørsmål fra Sverre Storbæk:
Hvem bestemmer bestandsmål for jerv, og hvem avgjør når disse er oppfyllt?
Svar fra Jon Arne Leirvik:
Bestandsmålet for den enkelte rovviltart må være oppfylt før kvote - / lisensjakt starter i
rovviltområdene . Miljødirektoratet har det faglige ansvaret, og leverer anbefalinger til
Stortinget. SNO (Statens Naturoppsyn) har ansvar f or registrering av ynglinger.

Olav Oldernes r eagerer på at det er egne soner for gauper.

Sverre Storbæk ser det er et problem å forvalte rovdyr innen avgrensede soner. Han
mener rovvilt bør beskattes og forvaltes der problemer oppstår uavhengig av soner.
Sverre er også skeptisk til å foreslå bjørnesone i Salten. Foreslår at den
formuleringen tas ut.

Landbruksnemnda satte frem følgende forslag:

Rådmannens innstilling med følgende tillegg:
Tilleggs punkt som settes som nummer 2.:
2. Hvis Fylkesmanne ns forslag blir vedtatt uten prioriterte beiteområder, ønsker
Hemnes Kommune å fjerne yngleområdene for rovvilt. Rovviltet blir forvaltet der det
oppstår problemer.
Punkt 2 i rådmannens innstilling blir punkt 3 osv.

Votering
Landbruksnemnda sitt forslag t il innstilling til Formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Formannskapet i Hemnes Kommune gir følgende høringsuttalelse:
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1. Forslaget til forvaltningsplan for rovvilt er i strid med rovdyrforliket fra
Stortinget, det bør utarbeides et nytt forslag som følger rovdyrforliket med
angivelse av prioriterte beiteområder.

2. Hvis Fylkesmannens forslag blir vedtatt uten prioriterte beiteområder, ønsker
Hemnes Kommune å fjerne yngleområdene for rovvilt. Rovviltet blir forvaltet
der det oppstår problemer.

3. Hvis først e punkt ikke blir tatt til følge vil Hemnes Kommune i hovedsak støtte
hoveddelen av arbeidsutvalgets forslag til plan, med unntak av plassering av
bjørnesonen som bør være i Salten.

4. Hemnes Kommune støtter prinsippet om felling av jerv og gaupe utenfor
rovdyrsonene.

5. Hemnes Kommune krever lisens - / kvotejakt på ulv og kongeørn i Norland, for
å kontrollere kongeørnbestanden og hindre etablering av ulv.

6. Hvis forslaget fra fylkesmannen blir vedtatt kreve r Hemnes Kommune at
området jerv 2 blir gjeldene.
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Arkivsak - dok. 16/00962 - 6
Saksbehandler Jon Arne Leirvik
Arkivkode: ---

Saksgang Møtedato
Landbruksnemnda

HØRINGSSVAR PÅ REVIS JON AV FORVALTNINGSP LAN FOR
ROVVILT I NORDLAND

Rådmannens innstilling:
Landbruksnemda i Hemnes Kommune gir følgende høringsuttalelse:

1. Forslaget til forvaltningsplan for rovvilt er i strid med rovdyrforliket fra
Stortinget, det bør utarbeides et nytt forslag som følger rovdyrforliket med
angivelse av prioriterte beiteområder.

2. H vis første punkt ikke blir tatt til følge vil Hemnes Kommune i hovedsak støtte
hoved d elen av arbeidsutvalgets forslag til plan, med unntak av plassering av
bjørnesonen som bør være i Salten.

3. Hemnes Kommune støtter prinsippet om felling av jerv og gaupe utenfor
rovdyrsonene.

4. Hemnes Kommune krever lisens - / kvotejakt på ulv og kongeørn i Norland, for
å kontrollere kongeørnbestanden og hindre etablering av ulv.

5. Hvis forslaget fra fylkesmannen blir vedtatt krever Hemnes Kommune at
området jerv 2 blir gjeldene.

Bakgrunn for saken:

Rovviltnemda i Region 7 har lagt ut forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt i
Nordland til høring. Høringsfrist er 30.11.2016.

Hele høringsforslaget med vedlegg kan leses på Fylkesmannens hjemmeside .

Rovviltnemnda i region 7 – Nordland fattet i møte 19. oktob er følgende vedtak:

1. Rovviltnemnda vedtar å sende Fylkesmannens forslag til revidert forvaltningsplan på
høring. Høringsfristen settes til 30. november 2016.

http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Bakgrunn
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-Nordland1/Horing---forslag-til-revidert-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-Nordland/
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2. Arbeidsutvalgets forslag vedlegges. Høringspartene gjøres oppmerksom på at det er
prinsipielle for skjeller mellom Fylkesmannens forslag og Arbeidsutvalgets forslag,
særlig knyttet til sonering.

3. Det bes særskilt om tilbakemelding på forslag til prioritert område for bjørn, der
Fylkesmannen foreslår et område i Salten, mens Arbeidsutvalget foreslår et o mråde
på Helgeland.

Saksutredning:

I følge rovviltforskrifta § 6 skal rovviltnemndene utarbeide en regional
forvaltningsplan for rovvilt. Forvaltningsplanen skal bygge på de nasjonale
bestan dsmål for de enkelte rovviltartene i regionen. Rovviltnemnda skal i
forvaltningsplanen legge vekt på en langsiktig geografisk differensiering som
innebærer et best mulig skille mellom beitedyr og faste forekomster av rovvilt basert
på en avveining av de k ryssende hensyn som skal ivaretas.

Forvaltningsplanen skal vise hvordan rovviltnemnden vil prioritere midler til
forebyggende og konfliktdempende tiltak innenfor regionen i tråd med prinsippet om
en geografisk differensiert forvaltning. Planen skal også gi anbefalinger om bruken
av landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innenfor regionen for å bidra til
en samordnet virkemiddelbruk og reduserte tap og konflikter. Rovviltnemnda skal ha
nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor reg ionen ved utformingen av
forvaltningsplanen.

Hovedprinsippet i de nasjonale føringene om rovviltforvalting er at man skal legge til
rette for å oppnå den todelte målsettinga ved at forvaltningen skal være differensiert,
med områder prioritert til hhv. beitedyr og de ulike rovdyrartene. Det innebærer at
bruken av ulike tiltak og virkemidler skal legges opp på en måte som så langt det er
mulig differensierer mellom de ulike interesser i ulike geografiske områder. Det er
imidlertid en forutsetning at for valtningen av rovvilt ikke må true bestandens
overlevelse.

Fylkesmannen i Nordland har på oppdrag fra rovviltnemnda utarbeidet forslag til ny
forvaltningsplan for rovvilt. Rovviltnemnda har valgt å sende Fylkesmannens forslag
på høring for å få innspill til nemndas sluttbehandling av planen.

I begynnelsen av planarbeidet ble det nedsatt et partssammensatt arbeidsutvalg
(AU) som skulle gi råd til nemnda i forbindelse med planarbeidet. AU har
medlemmer som representerer sauenæringa, reindriftsnæringa, ver neorganisasjoner
og jeger - og fiskerforeninger.
Beitenæringenes representanter har levert en anbefaling til mulig sonering og
forvaltningsprinsipper. Videre har Nordland jeger - og fiskerforening levert en
anbefaling knyttet til jakt - og fellingsrelaterte tema. Rovviltnemnda sender ut disse
dokumentene sammen med Fylkesmannens planforslag. Det er flere prinsipielle
forskjeller mellom Fylkesmannens forslag og Arbeidsutvalgets forslag, særlig knyttet
til sonering.

http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Saksutredning
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Saksutredning
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Vurdering:

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.
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 pr ioriterte beiteområder i de enkelte
regionene blir prioritert.

Det virker som om Fylkesmannen 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.

Det som er positivt i Fylkesmannens forslag til rovviltplan er uttak av jerv og gaupe
ved lisens - og kvotejakt utenfor rovviltsonens, der skal kvotene settes så høyt at det
nærmest er fri jakt.

Arbeidsutvalgets forslag er et bedre forslag til rovviltplan, med unntak av
bjørnesonen som er foreslått på Helgeland .

De forskjellige artene
Jerv:

- Hemnes kommune har lite areal i ynglesonen for jerv, men det er en
sauebruker som er i sonealternativ 2 og to sauebrukere i sonealternativ 1,
samt kalvingslandet til Ildgruben reinbeitedistreikt.

- Hvis man må velge mellom de to alternativene vil Hemnes kommune gå inn
for jerv 2.

- Antallet årlige ynglinger av jerv som skal være i Nordland er over 25 % av den
tota le ynglingen som skal være i Norge. Dette er helt uholdbart i et smalt fylke
som Nordland med en stor utmarksbeitenæring. Det burde arbeides for å få
redusert antallet årlige ynglinger av jerv i Nordland.

Gaupe:
- Ynglingssonen for gaupe ligger nesten i hele kommunen, 92 % av alle

beitende sau og lam i Hemnes og hele Røssåsiidaen i Røssåga/ Toven
reinbeitedistrikt og Ildgruben reinbeitedistrikt er i gaupesonen. Dette er en
uholdbar situasjon for beitenæringen.

- Når b estandsmålet for gaupe er oppnådd vil det åpnes for kvotejakt på gaupe i
sonen. Bestanden av ynglende gaupe r har i mange år ligget under
bestandsmålet, usikkert av hvilken grunn. Med de takseringsmetodene som
benyttes i dag er det store områder som aldri b lir undersøkt for yngling av
gaupe, så antallet registrerte ynglinger er sannsynligvis veldig lavt i forhold til
det reelle antallet ynglinger. Med et så lavt antall registrerte gaupeynglinger vil
det kun bli en redusert kvotejakt i sonen der det er store registrerte tap. Det vil

http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Vurdering
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si at så lenge gaupebestanden er under bestandsmålet, og det ikke kan
dokumenteres tap av beitedyr til gaupe vil det ikke bli kvotejakt i store deler av
kommunen.

Bjørn:
- Bjørnesonen er plassert i nord for Saltfjellet, det er det e neste stedet som har

dokumentert yngling av bjørn, dette er nok det riktige stedet for en bjørnesone.
En årlig yngling av bjørn i Nordland vil føre en stor mengde bjørn i
Nordlandsområdet. Det skulle heller være et samarbeid med Sverige slik at
det var en dokumentert yngling i Nordland tredje hvert år.

Ulv:
- Det skal ikke være ulv i Nordland annet enn streifdyr. Det burde i så måte

være åpnet for lisensjakt på ulv i Nordland for å unngå at det etableres en
bestand i fylket.

Kongeørn:
- Bestandsmålet for Kong eørn er nådd i Nordland. Det bør derfor åpnes for

bestandsregulering av bestanden i form av kvotejakt/ lisensfelling av kongeørn
i fylket for å begrense tap av beitedyr.

Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader (FKT):

De fleste tiltakene som gir tilskudd er beiterestriksjoner, dette er det samme som å si
fra seg hele eller deler av beiteretten som ligger hos beitebrukerne.
Hvis uttak av rovdyr skal brukes som tapsforebyggende tiltak i områdene som er
utenfor sonen, må alle hjelpemidler t as i bruk. O rdinær kvote - og lisensjakt er
ineffektiv , det må være rovviltforvaltningens ansvar å ta ut rovviltet.
Søknadsfristen for FKT - midler bør endres, det er ingen som har problemer i januar.
En større del av midlene må overføres til akuttiltak.
Hvi s forvaltningen i kommunene fått innsyn til alle kadavrene som er registret i
Rovbasen, kunne dette hjulpet mye i arbeidet med konfliktdempende tiltak.

Økonomi:

Ingen direkte økonomiske konsekve nser for Hemnes Kommune

Lovhjemmel:
Kommuneloven

Hvem som skal involveres/høres:

http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Økonomi
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597
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Innsyn:

Vilkår:

Varighet:

Kompetanse til å fatte vedtak:

Landbruksnemda

Klagerettigheter:

Iverksetting av vedtak

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

Ekspedering:
Saksbehandler

http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Innsyn
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Vilkår
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Varighet
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Vedtakskompetanse
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Klagerettigheter
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Iverksetting
http://www.hemnes.kommune.no/index.php?cat=316597#Ekspedering
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Fylkesmannen i Nordland
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Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato Gradering
l6/898-5 K47 LEO 30.11.2016

MELDING  OM  POLITISK VEDTAK  -  HØRING  -  REVIDERT

FORVALTNINGSPLAN  FOR  ROVVILT I NORDLAND

DERES REFERANSE 2015/1959

Plan- og næringsutvalget har i møte 29.11.2016, sak 63/16 fattet følgende vedtak:

Forslaget til revidertforvaltningsplan innebærer at store deler avfylket som i dag beites av

husdyr og tamrein. skal omgjøres til leveområder for jerv og gaupe.

Det er i flere sammenhenger påpeke! viktigheten av  å  bruke de enorme beiteressursene vi har.

Dette lar seg vanskelig-forene medforvaltningsplanen.

Leir/jord kommune kan derfor ikke stille seg bak Fylkesmannen sitt forslag og Ønsker ikke en

utvidelse av arealene tiltenkt rovdyr.

Saksutredningen som ligger til grunn for vedtaket følger vedlagt.

Med hilsen
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ve O. Olsän/
Skog- og utmarksforvalter
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Skoledalsveien 39 Leland Kommnekasssen: Bankgiro 451627951 16

8890  Leirtjord 8890 Leirfjord Hjemmeside

Telefon 75 07 40 00 Telefaks 75 07 40 01 wwwleirfmrd.kommune.no



LEIRFJORD KOMMUNE
SAMLET SAKSFRAMSTILLING

HØRING  -  REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND

Saksbehandler:  Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 16/898-4

Arkivkode: K47

Klageadgang:  Nei

Saksnr.: 63/16 Utval  Plan-0  nærin sutval et Møtedato  29.11.16

HØRING - REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND

Rådmannens innstilling:

Leirfjord kommune stiller seg bak, og støtter Fylkesmannen i Nordland sitt forslag til

forvaltningsplan for rovvilt.

Behandling/vedtak i Plan- og næringsutvalget den 29.11.2016 sak 63/16

Behandling:

Sigvald Meisfjord la fram følgende forslag:

Forslaget til revidert forvaltningsplan innebærer at store deler av fylket som i dag beites av

husdyr og tamrein, skal omgjøres til leveområder for jerv og gaupe.

Det er i flere sammenhenger påpeket viktigheten av  å  bruke de enorme beiteressursene vi har.

Dette lar seg vanskelig forene med forvaltningsplanen.

Leirfjord kommune kan derfor ikke stille seg bak Fylkesmannen sitt forslag og ønsker ikke en

utvidelse av arealene tiltenkt rovdyr.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Forslaget til revidert forvaltningsplan innebærer at store deler av fylket som i dag beites av

husdyr og tamrein, skal omgjøres til leveområder for jerv og gaupe.

Det er i flere sammenhenger påpeket viktigheten av å bruke de enorme beiteressursene vi har.

Dette lar seg vanskelig forene med forvaltningsplanen.

Leirfjord kommune kan derfor ikke stille seg bak Fylkesmannen sitt forslag og ønsker ikke en

utvidelse av arealene tiltenkt rovdyr.

Saksutredning:

Rovviltnemnda i Nordland har vedtatt å sende Fylkesmannens forslag til revidert

forvaltningsplan for rovvilt på høring.

Den enkleste måten å sette seg inn i planforslaget er å gå igjennom vedlagt dokument

«Presentasjon av Fylkesmannens planforslag».

Alle plandokumentene finner man samlet på følgende nettadresse:

htt s://www.  lkesmannen.no/Nordland/Mi1'0—0 -k1ima/Rovvilt/Rovviltnemnda-i-

Nordlandl/Horin  ---forsla -til-revidert-forvaltnin s lan-for-rovvilt—i-Nordland/
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Vedlagt saksfremlegget ligger presentasjon av Fylkesmannens planforslag, Fylkesmannens

saksfremlegg til forvaltningsplanforslaget samt Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan.
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Korte trekk om endringene og hvordan de påvirker Leirfjord kommune

Jerv

Jerv, gammel'plan ,; Jerv, .nytt forelag "" ..

;14»,

”l I

 

I  nytt forslag er det  lagt  opp til to mulige alternativer, kun mørkeblått område eller både mørk

og lys blåfarge. I begge tilfellene ligger Røssåga/Toven reinbeitedistrikt og hele Leirfjord

kommune utenfor jervesona. Dette betyr at i vår kommune skal beitedyr være prioritert og man

får en potensiell bedring i problematikken mellom rovvilt og beitedyr.

Fylkesmannen mener at det er mulig å nå bestandsmålene for jerv i vår rovviltsone i begge

tilfellene og det spiller dermed ingen rolle for Leirfjord kommuen hvilket alternativ som

velges. Ved å velge størst mulig område, vil man letter kunne nå bestandsmålenen. Dette vil

gjøre det letter å få fellingstillatelse på jerv utenfor området i eventuelle skadesituasjoner.
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Fylkesmannen foreslår å slå sammen alle områdene som i gammel plan var prioritert for gaupe

til ett sammenhengende område. 31 % av sauen i fylket er innenfor foreslått gaupesone. Gul

sone omfatter store deler av Nordland beiteområde, og alle distrik blir i stor grad berørt.

Leirfjord kommune er en av de kommunene som blir minst berørt med tanke på sau.

Avgrensingen på område for gaupe går over Toven i rett strek fra kommunegrense mot Vefsn

ved fjorden og over til Leirvika. Dette området er det området hvor det er minst sau i Leirfjord
kommune, og er i så måte en forbedring for sauenæringa i Leirfjord kommune, kontra gammel
avgrensing. Røssåga/Toven reinbeitedistrikt blir mer berørt.
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Større sammenhengende områder for rovvilt gjør det lettere å nå bestandsmålene som er satt i

rovviltforliket. Oppnådde bestandsmål gjør at det blir lettere å få fellingstillatelse ved en

eventuell skadesituasjon. Det er også med på å fordele byrdene med rovvilt i beiteområder.
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Bj ømesonen er trekt sammen og konsentrert rundt område Saltdal mot Svenskegrensa.

Beitenæringa i Leirfjord kommune påvirkes ikke av endringen.

Ulv

Det er ikke fastsatt bestandsmål om yngling av ulv i region 7, Nordland. Rovviltnemnda

ønsker ikke en fast forekomst av ulv i Nordland.

Kongeørn
Fylkesmannen har forvaltningsansvaretfor kongeørn. Rovviltnernndas omtale av kongeørn i

forvaltningsplanen vil være remingsgivende for Fylkesmannens forvaltning. Rovviltforskrifta åpner

ikke for bestandsregulering av kongeørn, kun for skadefelling:

«Fylkesmannen kan gi tillatelse til felling av enkeltindivider av kongeørn som volder vesentlig skade

på bufe eller tamrein, forutsatt at felling kan rettes mot bestemte individer, if. l.n'ltloven § lå. Vedtak

om felling skal være begrenset til et bestemt område og tidsrom. Det kan knyttes vilkår til

fellingstillatelsen. »

Forvaltningsprinsipper:

2.6.1 Rovviltforskrifna åpner ikke for soneforvaltning av kongeørn. Detvil si at bestandsmålet kan

oppnåsi hele fylket
2.6.2 Når vilkår for skadefelling etter rovviltforskrifta er oppfylt anbefaler Rovviltnemnda at

Fvlkesm annen iverksetter skadefellingsforsøk.
2.6.3  Midler til tapsforebvggende tiltak som har som mål  å  redusere kongeørnskader, kan

prioriteres til søkere i områder med årvisse tap Ul kongeørn.

2.6.4 Belastning av kongeørn skal vurderes ved byrdefordeling avjerv, gaupe og bjørn.

Ingen endringer som påvirker Leirfjord kommune.

Vedlegg:
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Presentasjon av Fylkesmannens planforslag

Fylkesmannens saksfremlegg til forvaltningsplanforslaget

Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan







   

   
 

Mattilsynet 
Seksjon dyr og slakteritilsyn Helgeland 
 

 
 

Saksbehandler: Berit Elisabeth Gjerstad 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 

 
        
        
 
 

 

 
 

HØRING - REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND 
 
Mattilsynet Region Nord viser til brev av 28.10.2016 om å gi innspill til Fylkesmannens forslag til revidering 

av forvaltningsplan for rovvilt i region 7.  

 

Mattilsynet er opptatt av at det skal være god dyrevelferd for beitedyrene i Nordland. Dette innebærer at 

beitene dyrene benytter skal ha liten skaderisiko og gode beiteforhold.  

 

Mattilsynet forventer at en revidert forvaltningsplan har som klart mål å redusere tap og lidelse hos beitedyr 

vesentlig ut fra dagens situasjon.  

 

Mattilsynet tar utgangspunkt i at det skal tas hensyn til Dyrevelferdslovens bestemmelser i all forvaltning. 

Det grunnleggende kravet i Dyrevelferdsloven er at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for 

unødige påkjenninger og belastninger. Beitedrift innebærer risiko for lidelse for enkeltdyr, likevel regner en 

med at dette oppveies av at dyrene får anledning til å utøve naturlig adferd. Det er likevel en grense for hva 

som regnes som akseptabelt dyrevelferdsmessig. Tap på beite er alltid forbundet med lidelse, uansett årsak til 

tapene.  

 

Mattilsynet går ikke inn i diskusjonene om hvor grensene for soneringa skal være, men er opptatt at det ved 

fastsetting av disse grensene tas hensyn til beitedyras velferd og mulighetene for å kunne beskytte beitedyr 

mot rovvilt.  

 

Mattilsynet ser at med Nordlands topografi holdt opp mot den tettheten Nordland skal ha av rovvilt, i tillegg 

til utbredelsen av beitedyr i fylke, vil det i dag være umulig å skille beitedyr og rovvilt i tid eller rom, slik det 

er ønskelig. 

 
Mattilsynet ønsker som innledning å fremheve følgende hovedpunkter med tanke på utfordringene mellom 

beitedyr og rovvilt i fylket. 

  

Hovedpunkter: 

 

 Velferden til viktige byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 

19.6.2009 om dyrevelferd med tilhørende forskrifter. 

 Beitebruk er ønskelig og naturlig i alt hold av småfe og storfe, og en helt nødvendig del av 

tamreindriften. 

Fylkesmannen i Nordland  
 
     
 
 
 

Deres ref:    

Vår ref: 2016/232194     

Dato: 30.11.2016   

Org.nr: 985 399 077  

 

mailto:postmottak@mattilsynet.no
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 Tap til rovvilt er et stort dyrevelferdsmessig problem i fylket. 

 Rovvilt er den største enkeltårsak til tap av beitedyr. 

 Skille mellom beitedyr og rovvilt i tid eller rom er det mest effektive tiltaket for å redusere 

risikoen for tap og lidelse. 

 Arealdifferensieringen bør ha som mål at størst mulig del av beitedyrene i Nordland gis 

nødvendig beskyttelse mot rovvilt.  

 Skadepotensial; ethvert rovdyr i områder med beitedyr utgjør et skadepotensial. 

 

 

OPPSUMMERING  

Mattilsynet Region Nord vil framheve følgende synspunkter i vurderingen av forslag til ny forvaltningsplan 

for rovvilt i Nordland:  

 

 Slik Mattilsynet ser det bidrar ikke det nye utkastet til å skille beitedyr og rovvilt, men innlemmer 

derimot flere beiteområder inn i rovviltområder. 

 Det er viktige beiteområder som vil få belastning av både bjørn, jerv og gaupe. I tillegg vil 

kongeørna utgjøre et skadepotensial i de fleste områder. 

 I rovviltområdene vil alltid hensynet til rovviltet veie tyngst, og ikke hensynet til beitedyrenes 

velferd. Dette er slik Mattilsynet vurderer det, dyrevelferdsmessig uakseptabelt. 

 Mattilsynet mener at man innenfor dyrevelferdslovgivningen i Norge ikke kan akseptere store tap av 

beitedyr til rovvilt, heller ikke innenfor et prioritert rovviltområde. Skal det holdes beitedyr i disse 

områdene må de forebyggende tiltak vurderes å være så effektiv at man ikke risikerer høge tap av 

beitedyr til rovvilt 

 Mattilsynet mener at store og tydelige soner prioritert for beitedyr, som håndheves effektivt, vil ha 

størst effekt for dyrevelferden.  

 I prioriterte beiteområder skal beitedyr i prinsippet gis beskyttelse mot rovviltangrep. Mattilsynet 

mener at en størst mulig andel av viktige beiteområder for sau og rein bør gis denne statusen, spesielt 

gjelder dette også kalvingsområdene for tamrein.  

 Et effektivt skadefellingsregime er en viktig forutsetning for å kunne gi beitedyrene i områder med 

store rovvilt beskyttelse, men pr. i dag er det svært sjelden skadefellingene blir effektuert, spesielt 

med tanke på jerv og gaupe. 

 Byrdefordelingsprinsippet som i stor grad er lagt til grunn for gjeldende forvaltningsplan, har slik 

Mattilsynet vurderer det ikke primært fokus på å redusere tap, men å fordele tapene mest mulig 

geografisk.  

 Sammenfall mellom rovviltområder og områdene reinen bruker når de er på det mest sårbare, 

vinterbeiter/kalvingsområder, er dyrevelferdsmessig uakseptabelt. 

 I henhold til vedlegg B, Vurderinger av konsekvenser, så vil ny forvaltningsplan i de fleste 

reinbeiteområdene ikke endre tapssituasjonen vesentlig og det vil være behov for driftstilpasninger 

og tapsforebyggende tiltak. 

 Mattilsynet mener at man innenfor dyrevelferdslovgivningen i Norge ikke kan akseptere store tap av 

beitedyr til rovvilt, heller ikke innenfor et prioritert rovviltområde. Skal det holdes beitedyr i disse 

områdene må de forebyggende tiltak vurderes å være så effektiv at man ikke risikerer høge tap av 

beitedyr til rovvilt. 

 Mattilsynet erfaring tilsier at man i dag ikke har gode nok forebyggende tiltak til å kunne beskytte 

beitedyrene godt nok mot lidelser i områder hvor det er fast forekomst av store rovvilt. 

 I Nordland er det i dag svært utfordrende, omtrent umulig å få til en tilfredsstillende 

arealdifferensiering sett ut fra kravene til bestandsmål av stor rovvilt og det at det i Nordland beiter 

sau og/eller rein over tilnærmet hele fylket. 
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Generelt  
Utkast til forvaltningsplan for rovvilt i region 7 Nordland er et nyttig dokument med mye god informasjon og 

grundig dokumentasjon.  

 

Selve forvaltningsplanen er lettlest, men Mattilsynet det er ugunstig at mener et så førende dokument 

inneholder svært mange viktige momenter i vedlegg. Dette kan medføre at momentene i vedleggene vil bli 

«usynlig». Mattilsynets oppfatning er at det vil være mer ryddig og korrekt at de viktigste vedleggene 

innlemmes i planen, dvs at vedlegg A, C, D, E og F innlemmes i planen mens vedlegg B fortsatt kan ligge 

som et vedlegg. 

 

Mattilsynet mener det er uheldig at Arbeidsutvalgets(AU) forslag til sonering og forvaltningsprinsipper 

sendes ut som et vedlegg til forslag til forvaltningsplan og ikke som en del av rovviltnemdas endelige 

forslag. Dette kan medføre at AUs forslag blir «glemt» av høringsinstansene. 

 

Mattilsynets vurdering er at forslag til arealdifferensiering i hovedsak kun tar hensyn til ett av målene i den 

todelte målsetningen; at det skal sikres bærekraftige rovviltbestander. Mens målsetningen om fortsatt aktiv 

bruk av utmarksressursene og reduserte tap av husdyr og tamrein i mindre grad er vektlagt. Dette med 

bakgrunn i at mange beiteområder for sau og tamrein, i tillegg til kalvingsområder for rein er innlemmet i 

rovviltsoner eller randsoner hvor det i henhold til Nibio sin vurdering av antatt rovviltbelastning vil kunne 

være betydelig.  

 

Det er svært viktig at dyrevelferdslovens bestemmelser oppfylles også i rovviltforvaltningen. Slik situasjonen 

er i dag, er Mattilsynet av den oppfatning at man ikke har gode nok forebyggende tiltak til å kunne beskytte 

beitedyrene godt nok mot lidelser i områder hvor det er fast forekomst av store rovvilt. 

 

Mattilsynet mener at man innenfor dyrevelferdslovgivningen i Norge ikke kan akseptere store tap av beitedyr 

til rovvilt, heller ikke innenfor et prioritert rovviltområde. Skal det holdes beitedyr i disse områdene må de 

forebyggende tiltak vurderes å være så effektiv at man ikke risikerer høge tap av beitedyr til rovvilt. 

 

Mattilsynet mener at det største problemet i Nordland i dag er alt for høye tap av sau og tamrein til rovvilt, 

ikke det å oppnå bestandsmålene. For jerv og gaupe har Nordland i hovedsak oppnådd bestandsmålene, sett 

over tid. Mens når det gjelder bjørn er ennå ikke bestandsmålet på en yngling hvert år oppnådd.  

 

 

Innledning  
Slik Mattilsynet ser det har ikke det nye utkastet bidratt til å skille beitedyr og rovvilt, men derimot 

innlemmet flere beiteområder inn i rovviltområder. 

 

I rovviltområdene vil alltid hensynet til rovviltet veie tyngst, og ikke hensynet til beitedyrenes velferd. Dette 

er slik Mattilsynet vurderer det, dyrevelferdsmessig uakseptabelt. 

 

Det sies også i samme avsnitt at «Den nye arealsoneringen i større grad enn i forrige plan har tatt hensyn til 

rovdyrenes biologi, utbredelsesområde og hvor det finnes gode leveområder for de ulike artene.» Mattilsynet 

mener at det i for liten grad er tatt hensyn til beiteområdene til sau og tamrein, spesielt med tanke på 

mulighetene for å kunne iverksette effektive tiltak for å beskytte beitedyrene. Det sies i siste setning avsnitt 

4; «..-prioritere tilskuddsmidler til driftstilpasninger innenfor rovviltsoner.» Innebærer dette at det legges opp 

til at beitebruken innenfor rovviltsonene i stor grad forventes opphørt?  

 

På forslag til arealdifferensiering er det kun Vesterålen og Lofoten og kyststrøkene i Nordland som er 

prioritert til beitedyr. I disse områdene er det likevel kongeørn, noe som i enkelte områder oppleves som 

utfordrende i forhold til tap i hovedsak av lam og reinkalver. 

 

 

1.2. Myndighets- og ansvarsfordeling 

 

Mattilsynet 

Tilføyelse: Mattilsynet har hjemmel i dyrevelferdsregelverket til å fatte vedtak om beiterestriksjoner ved 

akutte tap. 

 



 

 

 
Side 4 av 6 

 

 

2.1. Geografisk differensiering 

Mattilsynet mener at store og tydelige soner prioritert for beitedyr, som håndheves effektivt, vil ha størst 

effekt for dyrevelferden. Ei tydelig og god arealdifferensiering vil kunne bidra til en bedre dyrevelferd i 

beiteområdene, i og med at det mest effektive tiltaket for å forhindre tap av beitedyr til rovvilt er skille disse i 

tid og rom.  De prioriterte beiteområdene må også være hensiktsmessige i forhold til hvor det er godt beite 

for dyrene og hvor dyrene er kjent innenfor beiteområdene.  

 

Det er svært uheldig at beiteområder/kalvingsland blir liggende innenfor prioritert rovviltområde eller 

innenfor randsonen til disse.  Dersom man skal oppnå god dyrevelferd og forutsigbarhet bør det ikke være 

ynglende rovvilt innenfor områder med beitedyr.  

 
Mattilsynet er kritisk til prinsippet byrdefordeling. Slik Mattilsynet vurderer det bidrar dette kun til å spre 

tapene til rovvilt over flere områder. Det vil ikke medføre at færre dyr blir utsatt for fare for lidelse eller 

direkte lidelse, eller motsatt. Flere dyr vil stå i fare for å bli utsatt for rovviltangrep, noe som medfører at 

flere dyr utsettes for angst og stress og flere dyr vil sannsynligvis også bli skadet og drept. Det vil si at det vil 

føre til en betydelig økning av risiko for rovviltskader i disse områdene. Og en betydelig økning av risiko og 

en større andel dyr som vil bli utsatt for lidelse vil føre til en økning også i konfliktnivået. 

 
Mattilsynet er enig i at dersom det skal holdes beitedyr innenfor forvaltningsområdene for jerv og bjørn, vil 

det være behov for betydelige tilpasninger av drifta for å unngå uakseptabelt store tap. Dette er svært viktig 

at dette blir gjennomført, med tanke på dyrevelferden.  

 
Mattilsynet mener også at sameksistens mellom gaupe og beitedyr er problematisk dyrevelferdsmessig, og at 

også innenfor en forvaltningssone for gaupe må det forventes tilpasninger av beitebruken slik at 

dyrevelferden er innenfor det akseptable. Tap av beitedyr til gaupe er dyrevelferdsmessig uakseptabelt høye. 

Også innenfor gaupesonene bør prinsippet om at beitedyr og rovvilt skal skilles i rom og tid gjelde. 

 

 

2.5. Forvaltningsprinsipper for bjørn.  
Mattilsynets vurdering er at å ha ynglende bjørn innenfor beiteområder til sau og kalvingsområdet til rein er 

dyrevelferdsmessig uakseptabelt. Dersom det legges en bjørnesone til områder hvor det er slik aktivitet, så 

må det tas stilling til hva som skal gjøres med beitedyrene i området. Det er også et vesentlig 

dyrevelferdsmessig problem med utvandrende hannbjørn i en relativt stor randsone rundt selve bjørnesonen. 

Slik det er i dag er også skadefelling på barmark på bjørn utfordrende, noe som må vektlegges når man 

fastsetter bjørnesonen i Nordland. Dette også med tanke på randsonene som kan oppleve en vesentlig økning 

i streifende hannbjørner. 

 
Mattilsynets holdning er at å legge en bjørnesone i viktige beiteområder for rein og sau må unngås. Dette vil 

føre til en økning i bjørneforekomster i tette beiteområder noe som igjen vil være det samme som å planlegge 

en økning i dyrelidelse og en økning i tap av sau og rein, noe som strider mot dyrevelferdsloven. Mattilsynet 

mener at det eneste som kan forsvares dyreetisk sett er at forvaltningsområdene for ynglende bjørn legges til 

områder med lite eller ingen beitedyr. Her må også randsonene tas med i vurderingene. 

Mattilsynet støtter forslaget om lav terskel for skadefelling av unge hannbjørner. Disse kan gjøre store skader 

på sau og rein. Også her mener Mattilsynet at det dyrevelferdsmessige for beitedyrene bør veie tyngre enn 

bestandssituasjonen.  

 

 

2.6. Forvaltningsprinsipper for kongeørn  
Mattilsynet erfaring er at tap av sau og rein til kongeørn er omfattende i enkelte områder. 

Mattilsynet mener at det bør være en lav terskel for skadefelling av kongeørn som gjør skader i rein- og 

saueflokken. Det bør også legges opp til en begrensing av kongeørnbestanden i beiteområder med store tap 

til kongeørn.  

 

 

2.7. Forvaltningsprinsipper for ulv. 
MT støtter fullt og helt at det ikke skal være en fast forekomst av ulv i Nordland og at terskelen for 

skadefelling må være svært lav. Ved vurdering av en eventuell skadefellingstillatelse må dyrevelferd 



 

 

 
Side 5 av 6 

 

vektlegges. Mattilsynet mener at det dyrevelferdsmessige i situasjonen bør telle tyngre enn ulvens genetiske 

verdi.  

 

 

3. Forebyggende tiltak 

 

Noen hovedprinsipp i forhold til tiltak som Mattilsynet vektlegger tungt: 

Hovedformålet med forebyggende tiltak mot rovviltskader er å redusere muligheten for kontakt mellom 

husdyr og rovvilt. Tiltakene må ikke virke skadeforskyvende og må også være forsvarlig ut fra 

dyrevelferdsmessig hensyn. 

Ut fra et dyrevelferdsperspektiv vil målrettet uttak av rovvilt i viktige beiteområder, ha betydelig mer 

skadeforebyggende effekt enn kvotejakt hvor tilfeldige dyr blir avlivet.  

 

Mattilsynet er av den oppfatning at tapsforebyggende tiltak ikke i tilstrekkelig grad har redusert tapene av 

beitedyr til rovvilt. Dette er svært betenkelig dyrevelferdsmessig sett og må hensyntas ved fastsettelse av 

hvor rovviltsonene skal være. Erfaring viser at de mest effektive forebyggende tiltakene er de som skiller 

beitedyr og rovdyr i tid og/eller rom, noe som også er Mattilsynets holdning. Beitedyr og rovvilt i samme 

område medfører ofte uakseptable lidelser.  

 

Mattilsynet savner bruken av elektronisk overvåkning i oversikten over tapsforebyggende tiltak. Vår 

vurdering er at særlig bruken av radiobjeller kan ha en indirekte skadeforebyggende effekt. En utstrakt bruk 

av radiobjeller vil medføre et mer effektivt og målrettet tilsyn. I tillegg vil ei eventuell akutt sanking av 

dyrene kunne utføres raskere. Det samme vil gjelde når det gjelder normal sanking på høsten.  

 

 

Midlertidig flytting av flokken til mindre rovviltutsatte områder. Flytting av rein til rovviltfrie områder 

er det godt alternativ der det finnes tilgjengelige gode beiter og det lar seg gjennomføre uten for stor 

belastning på dyra. 

 

 

3.3. Forebyggende tiltak i akutte tapssituasjoner 

Mattilsynets erfaring er at ekstraordinært tilsyn og akutt nedsanking er de tiltakene som har vist seg mest 

effektive i praksis. Ved vurdering av om en skadesituasjon er akutt bør historiske tap vektlegges. Mattilsynet 

mener at akutt nedsanking må også kunne vurderes før den 15. august dersom situasjonen er kritisk nok i 

forhold til tap og man ikke har andre effektive tiltak å benytte.  

 

Om det foreligger en akutt tapssituasjon vil bli vurdert ut i fra: 

Erfaringsmessig vet man at det kan være svært vanskelig å dokumentere tap av sau og rein i mange 

beiteområder. Mattilsynet ønsker å poengtere at krav til dokumentasjon må ikke bli så høye at tiltak kommer 

for sent i gang og dyrelidelser blir resultatet. Historiske tap bør vektlegges ved en akutt tapssituasjon.  

 

Tidlig sanking av sau er et tiltak ved en akutt skadesituasjon med betydelig tap av sau til rovdyr. Ved tidlig 

nedsanking av sau er det ofte en i utfordring å ha nok tilgjengelig areal for sauene. Benyttes dette arealet 

over noe tid må det ofte tilleggfôres. Dessuten vil det å holde mange sau på et relativt begrenset område ofte 

føre til ekstra stor parasittbelastning. Dette medfører at det må foretas parasittbehandling mot innvollsnyltere.  

Et begrensa inngjerda areal for sauene vil ofte medføre vesentlig dårligere dyrevelferd enn sauene vil ha i et 

egnet utmarksbeite. Det å holde flere sauebesetninger innenfor samme inngjerda areal vil som regel stride 

mot forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer pga skrapesjukeregelverket.  

Men dersom tap av sau til rovvilt er uakseptable i utmark vil det å sanke sauene tidlig ned være et tiltak som 

vil begrense både tap og lidelser hos dyrene. 
 

Planlagt tidlig nedsanking, som også kan være et aktuelt tiltak, resulterer i at utmarksbeite ikke kan benyttes 

så lenge som ønskelig. I forskrift om velferd for småfe er det krav om at sau skal holdes minimum 16 uker på 

egnet beite.  

 

 

4.1. Skadefelling 

En skadefelling utgjør en mulighet for å fjerne den konkrete årsaken til tapene i den flokken og vil derfor 

kunne ha stor betydning for dyrevelferden i et område. Men i den grad skadefelling skal regnes som et reelt 
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virkemiddel for å bedre dyrevelferden, må sannsynligheten for å effektuere en skadefelling økes betydelig fra 

det som er tilfelle i dag. Når det gjelder prioriterte beiteområder/kalvingsland er det svært viktig at terskelen 

for skadefelling er lav. Ett hvert rovvilt utgjør en svært sannsynlig risiko for skade på sau eller rein.  

Ved vurdering av om skadefellingstillatelse skal gis eller ikke, bør tapene av beitedyr være det avgjørende. 

Det vil ta lang tid og gjøre skadefellingen vanskeligere å effektuere dersom mange andre tiltak skal være 

utprøvd i forkant. Bestandssituasjonen bør være underordnet ut fra et dyrevelferdsmessig synspunkt.  

 

 
Innspill til vedlegg: Nasjonal politikk og rammevilkår. 

 

Det bør tas inn et avsnitt om rein og «normaltap» innenfor reindriften. 

Reinen er på utmarksbeite hele året og er bedre tilpasset naturgrunnlaget enn andre beitedyr i regionen, de er 

også et vanskeligere byttedyr for rovvilt enn for eksempel sau. Likevel er det store tap av rein til rovvilt. 

”Normaltapene” i reindrifta varierer ut fra vær - og snøforhold. Det er imidlertid uvanlig at ”normaltapet”, 

dvs tap pga. andre årsaker enn rovvilt, overstiger 6-8 %. Det må forventes et noe høyere normaltap i 

tamreindriften enn i saueholdet, i og med at reinen går ute hele året. Mattilsynet mener at under 4 % totaltap i 

ei beitenæring som drives utendørs hele året er sannsynligvis urealistisk, men tapene må betydelig ned fra 

dagens nivå for å få ei bærekraftig dyreetisk næring igjen. Totaltapet bør ikke overskride 10 % og det må 

jobbes aktivt for å få dette ned 

 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Berit Elisabeth Gjerstad  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 

 
 
Kopi til: 
Avdeling Helgeland  
Avdeling Midtre Hålogaland  
Avdeling Salten  
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Saksnr.-dok.nr. Arkivkode                          Avd/Saksb Deres ref. 
2015/1564-4  K47                                           LANDBRUK/TJA  
    
Høring - Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 
Saken er behandlet i Utvalg for miljø, plan og ressurs - 24.11.2016 - sak 85/16.  Følgende vedtak 
ble fattet: 
 
Vedtak: 
Rana kommune er bekymret for framtida til beitenæringen og mener framlagt forslag til revidert 
forvaltningsplan for rovvilt i Region 7 – Nordland bidrar til negativ utvikling.  Fylkesmannens 
forslag til soneinndeling er for omfattende, og indre deler av Nordland vil bli hardt belastet. 
Rana kommune støtter Arbeidsgruppas anbefaling til nemda.   
En god forvalting av dagens rovdyrbestand og oppnåelse av bestandsmål forutsetter et bedre 
kunnskapsgrunnlag om bestandsnivået på særlig gaupe og ørn, og bestandsregistrering av disse 
må økes. 
 
Behandling:  
Forslag fra repr. Mats Hansen (V): 
Rana kommune støtter fylkesmannens forslag til revidert forvaltningsplan. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (V) 
Forslag fra repr. Mats Hansen (V) falt. 
 
Med hilsen 
Landbrukskontoret 
 
 
Torhild Jakobsen 
landbrukssjef 
Tlf.: 75 14 52 94  
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.     

http://www.rana.kommune.no/
mailto:postmottak@rana.kommune.no


%! ROVVILTNEMNDA I  REGION 6
”” %» Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord- -Trøndelag  

Deres  ref.:  2015/1959 Vår dato: 29.11.2016

Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11

Rovviltnemnda region 7

c/o Fylkesmannen i Nordland

Moloveien 10

8002  Bodø

Uttalelse til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region  7  Nordland

Rovviltnemnda i region  6  Midt-Norge viser til rovviltnemnda i region 7 Nordland sitt brev

datert 28. oktober  2016  der forslag til revidert forvaltningsplan sendes ut på offentlig høring,

med høringsfrist 30. november  2016.  Rovviltnemnda i region 7 Nordland har valgt å sende

både Fylkesmannen i Nordland sitt forslag og arbeidsutvalgets forslag ut på offentlig høring.

Det er en del forskjeller på de to forslagene, spesielt i forhold til sonering.

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge uttaler seg kun om de deler av forvaltningsplanen som

direkte berører region 6 sine områder. I dette tilfellet vil det si yngleområdene for bjørn,

gaupe og jerv i grenseområdet mellom Nordland og Nord-Trøndelag.

Når det gjelder yngleområde for gaupe er det samsvar mellom Fylkesmannen i Nordland sitt

forslag til avgrensning og dagens yngleområde for gaupe i region 6 i grenseområdene mellom

Nordland og Nord—Trøndelag, mens arbeidsutvalget foreslår i praksis å gå bort fra sonering i

forvaltningen av gaupe.

Når det gjelder jerv foreslår arbeidsutvalget at områdene på Nordlandssiden av fylkesgrensen

er prioritert for beitedyr, mens vi i region  6  har yngleområde for jerv øst for E6. Dette vil

medføre at vi får en «kunstig» administrativ forvaltningsgrense for jerv i Børgefjell. I

Fylkesmannen i Nordland sitt forslag til yngleområde for jerv er det skissert to alternativer,

der begge alternativene har yngleområde for jerv på grensen mot Nord-Trøndelag øst for E6,

men det ene alternativet trekker grensen for yngleområdet vest for E6. Denne delen av

yngleområdet for jerv i Nordland vil grense til et område uten mål om yngling i Nord-

Trøndelag.

For bjørn er det arbeidsutvalgets forslag til sone som grenser opp mot yngleområdet for bjørn

i region  6  (Nord-Trøndelag), mens Fylkesmannen i Nordland sitt forslag til yngleområde for

bjørn ligger vesentlig lengre nord. Etter rovviltnemnda i region  6  sin vurdering vil ingen av de

to foreslåtte yngleområdene ha direkte påvirkning på situasjonen i region 6.

Konklusjon:

. Ved erzdeligfastsettelse avyngleområdenefor bjørn, jerv og gaupe i region 7

Nordland er der, etter  rovviltnemnda  i region  6  sin vurdering, viktig at det er

sammenfall mellom sonene i grenseområdene mellom Nordland og Nord-Trøndelag.

Dette-for  å  unngå «unaturlige» administrativeforvaltningsgrense)” på tvers av

Postadresse: Leder for  rovviltnemnda: Saksbehandler:

Rovviltnemnda i region  6 Gunnar Alstad lnge Hafstad

c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 974 89 360 74 16  80  66

Postboks  2600 goalstadQLXmlineno fmntiha(a«1fylkesmannen.no

7734 STEINKJER
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fjellområder somf. eks. Børgejj'ell. Slikeforvaltningsgrenser vil medføre atfeks. jerv

i sannnejjellområde blirforirailer—forskjellig, avhengig av hvilken side av

. [fv/kesgrensen den oppholder seg.

Rovviltnemnda i region  6  har også startet arbeidet med  å  revidere vår forvaltningsplan. Et

arbeid som  skal  være ferdigstilt innen utgangen av  2017.

Med hilsen

Gunnar Alstad
Leder

lnge Hafstad
Sekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrifter
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E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   

Fylkesmannen i Nordland 
Moloveien 10 
8002  Bodø 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2016/75 Lillian Martinussen, 756 85000 29.11.2016 

 

Høringssvar iforbindelse med Forvaltningsplan for rovvilt region 7 - Nordland 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.11.2016  

Vedtak 
Høringssvar fra Sørfold formannskap med endringsforslag fra Sørfold Sv ved Terje Nystabakk: 
 
Formannskapet (næringsstyret) i Sørfold gir følgende høringsuttalelse  til Forslag til forvaltningsplan for 
rovvilt region 7 – Nordland: 

Innledning:  
Sørfold kommune har mottatt og gjennomgått forslag til ny forvaltningsplan rovvilt region 7 . Nordland.  
 
Sørfold kommune har de siste årene hatt en betydelig nedgang i antall bruk som har sau på beite.  
Brukene både innenfor og utenfor dagens rovviltprioriterte soner har over år hatt betydelige tap til rovvilt. 
Over år har en hatt store tap til både jerv, gaupe og kongeørn.  
 
Sørfold ligger innenfor to reinbeitedistrikt, også for denne næringen skaper rovviltbelastningen betydelige 
utfordringer.  
 
Utmarksbeitene i Sørfold ligger både innenfor og utenfor de områder som er foreslått prioritert som 
«rovdyrfrie» områder og områder som er satt av som kjerneområder for rovvilt. De områder som er satt av 
til jerv, gaupe og bjørn overlapper hverandre i stor grad. Dette medfører at brukene innenfor disse 
områdene får ekstra stor rovviltbelastning.  
 
Også bruk som ligger utenfor sonene som er prioritert til rovvilt og som ligger i nærområdet har stor 
rovviltbelastning.  
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Sørfold har bruk med forholdsvis små besetninger, dette gjør disse brukene spesielt sårbare i en 
tapssituasjon.  
 
Sørfold kommunes uttalelse forvaltningsplan rovvilt region 7 – Nordland:  

Vårt overordna synspunkt i forhold til revisjon av Forvaltningsplan for rovvilt er at problem og tap som 
beitenæringene opplever ikke skal øke, og at beiteområder ikke skal gjøres ubrukbare ved ytterligere vekst 
av rovviltbestandene. I Fylkesmannens forslag ligger store deler av Sørfold kommune innenfor 
forvaltningsområdene for 3 av de 4 store rovdyra. Vår mening er at arealene som prioriteres til rovdyr 
ikke skal økes, og at bjørnesonen i Salten strykes fra kartet. Vi unnlater ikke å anføre at soneforvaltning 
av rovdyr i Nordland er et tvilsomt prinsipp, landet er så smalt her at rovdyra kan bevege seg mellom 
riksgrensen og sjøen på et døgn. I praksis er det meste av fylket en randsone i forhold til rovdyrbestandene 
på svensk side. 

Jerv. 
Bestanden er økende, og antall ynglinger har ligget over bestandsmål i mange år. Da er det ingen logisk 
grunn til å øke forvaltningsområdet for jerv. 

 

Gaupe. 
Sjøl om antall ynglende gaupe for tiden synes å ligge under bestandsmålet ser vi at gaupa er til stede og 
forårsaker tap av sau og rein over hele fylket. Vi ser ikke behovet for å gjøre forvaltningssonen større. 
Jaktregimet bør være tilstrekkelig til å sikre bestanden. 

Bjørn. 
En årlig yngling av bjørn betyr mellom 20 og 30 bjørn, og i det foreslåtte forvaltningsområdet for bjørn 
vil det være sterke restriksjoner på uttak. I sonen er det både beiteområder for sau og kalvingsland for 
rein, og det må påregnes store problem og skader ved å legge til rette for en bjørneyngling. En 
forvaltningssone for bjørn garanterer heller ikke noen yngling. Vi ser ikke at målet på noe vis står i 
forhold til kostnader og problem en bjørnesone vil medføre. Vi ber om at forvaltningssone for bjørn i 
Salten strykes fra kartet. For bestandens overlevelse har en yngling i Nordland ingen betydning. En 
ynglende bjørn her må nødvendigvis rekrutteres fra en stor, livskraftig og jaktbar bestand i Sverige. 

Vi ber til sist Rovviltnemda fastsette noen prinsipper for videre forvaltning av rovvilt: 

I Fylkesmannens forslag står det: «Utenfor rovviltsonene skal det som hovedregel gis tillatelse til uttak av 
rovdyr som forventes å gjøre skade.» Stortingets rovviltforlik fra 2011 fastslår at … «det skal ikke være 
rovdyr med skadepotensiale i prioriterte beiteområder eller i kalvingsland for rein». Vi opplever at 
forvaltningen er svært restriktiv i forhold til uttak av rovdyr i områder der en vet at tap vil oppstå. Vi har 
også sett god effekt av ekstraordinær felling før beitesesongen. Det er utvilsomt bedre og billigere å 
forhåndssikre beiteområdene enn å sette i verk skadefelling på sommeren, da nesten 100 % av 
fellingsforsøkene mislykkes. 

 
Høringssvar med endringsforslag fra Sørfold Sv ved Terje Nystabakk enstemmig vedtatt. 
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Med hilsen 
 
 
 
Lillian Martinussen 
Stabsleder personal og organisasjonsavdelingen 
 
 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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Melding om politisk vedtak - Høring-Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 
- Nordland  
 
 Formannskapet  behandlet  i møte 29.11.2016 sak 150/16 
 
Vefsn kommune gir følgende høringsuttalelse vedrørende forslag til revidert 
forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland: 
 
Jerv: 
Vefsn kommune støtter ikke Fylkesmannens høringsforslag til jervesone 1 eller 2 slik 
den foreligger. Foreslåtte område vest for Vefsna/E-6 i Grane og Vefsn kommuner 
må tas ut.  
 
Begrunnelse:  
Vesterfjella er et særdeles viktig beiteområde og kalvingsland for rein. Innenfor 
Vefsn kommune er det på elektronisk kart i høringsdokumenter oppgitt 1733 
sau/lam på utmarksbeite. Riktig antall på utmarksbeite innenfor markert område er 
2942 sau/lam beitesesongen 2016. Dvs ca 1200 flere sau og lam på beite enn 
oppgitt i høringsdokument.   
 
Foreslåtte område for jerv 1 og 2 berører flere saubesetninger vest for E-6 i Grane 
kommune og kommer nært inn til det viktigste beiteområdet for sau i Vefsn 
kommune med ca 2900 dyr på beite. Foreslåtte områder for jerv berører også viktige 
kalvingsområder for rein.   
 
Vesterfjella er et sammenhengende fjellmassiv som går fra Vefsna/E-6 og ut mot 
kysten med svært ulent og uveisomt terreng. Området kan defineres som 
kystområde med svært krevende terreng hvor det er hyppig skifte i vær/føre og 
sporingsforhold. Dette gir utslag i dårlige/usikre bestandsdata og dokumenterte 
ynglinger. Dokumentasjon har stor betydning i forvaltninga av jervebestanden og for 
å iverksette tiltak for å redusere tap av sau og rein. Dette gjør at det har vært, og at 
det fortsatt vil bli store utfordringer med å forvalte jerven i området vest for 
Vefsna/E-6.   
 
Ordinær jakt gjennom lisensfelling og forsøk på ekstraordinære uttak i regi av 
Statens naturoppsyn (SNO) har vist seg å være vanskelig i Vesterfjella. Forsøk på 



uttak har stort sett misslyktes. Topografi og ustabile vær og sporingsforhold er mest 
sansynlig hovedårsaken til at man sjelden lykkes med uttak i regi av SNO. Det har 
tidvis vært ekstremt store tap av lam på beite i Vesterfjella som er forårsaket av 
jerv. Videre har Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt hatt uforholdsmessig stor belastning 
med flere jerv og gaupeynglinger innenfor reinbeitedistriktet. Ut fra prinsippet om 
byrdefordeling kan ikke beitenæringa overleve på sikt med foreslåtte jervesone 1 
eller 2 slik den foreligger i høringsutkastet. Foreslåtte jervområde vest for Vefsna/E-
6 må derfor tas ut av planen.    
 
Ut fra inntegning på kart kan det se ut som om at prioritert område for jerv vest for 
Vefsna/E-6 stort sett avgrenses etter nasjonalparkgrense Lomsdal-Visten. Det må 
understrekes at ved opprettelsen av Lomsdal-Visten nasjonalpark var det ingen 
føringer eller noe som skulle tilsi at nasjonalparken skulle være prioritert 
yngleområde for jerv. Det ble derimot gitt forsikringer om at det fortsatt skulle være 
mulig å drive tradisjonell beitenæring og uttak av rovdyr som før. Ved flere 
anledninger har Lomsdal-Visten nasjonalpark blitt nevnt som prioritert område for 
blant annet jerv uten at det er gitt politiske føringer på dette. Beitenæringa i 
Vesterfjella har ved flere anledninger stilt spørsmål og etterlyst svar på 
problemstillinga uten å få noe klart svar hvorfor det har blitt slik.   
 
Hvis behov for andre egnede arealer som erstatning for areal som trekkes ut fra 
Vesterfjella må disse legges til innlandet langs svenskegrensa. Dette er også gode 
lokaliteter for jerv, bedre terreng for å ta seg frem i og stabile sporingsforhold som 
vil gi mer presis forvaltning ut fra gjeldende målsetting for bestandstørrelse osv. 
Kalvingsområder for rein og viktige beiteområder for sau må skånes mest mulig når 
disse områdene legges ut 
 
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 utmarksbeite, er det vanskelig for beitebrukeren å 
beskytte dyra sine mot ørneangrep med forebyggende tiltak. Derfor må det 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 er svært høg i enkelte områder. Fagnemnd for 
landbruk 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 utmarksressursene 
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 og Vefsn med 
grunnlag i egne ressurser, må de flotte utmarksbeiteressursene i vårt fylke og vår 



kommune utnyttes enda bedre. 
 
Gaupe: 
Ut fra prinsippet om byrdefordeling støtter Vefsn kommune Fylkesmannens forslag til 
arealsonering for gaupe under følgende forutsetning: 
 
Gaupeynglinger må fordeles mellom beiteområder med størst mulig geografisk 
spredning og ut fra samlet belastning med alle rovdyr i det enkelte beiteområde/ 
reinbeitedistrikt. Det må bevilges midler og ressurser til registreringarbeidet for å 
opparbeide tillit til bestandsdata som blir brukt i forvaltninga ved fastsetting av 
kvoter og ved søknader om ekstraordinære uttak..  
 
Bjørn: 
Vefsn kommune støtter Fylkesmannens forslag til arealsonering for bjørn. 
 
Begrunnelse:  
Forslaget om etablering av kun ett prioritert område for bjørn i indre Salten vurderes 
som riktig ut fra hensyn til omfanget av beitedyr på Helgeland og kalvingsområder 
for rein. Etablering av bjørenområde på Helgeland vil gi store konsekvenser for 
beitenæringene og skape større konflikt mellom forvaltninga og beitenæringa.  
 
Forvaltningsprinsipper: 
Vefsn kommune er enig i at det legges stor vekt på byrdefordeling når det gjelder 
forvaltningsprinsipp for alle rovdyrarter som er nevnt i planen. Det vil si at ynglinger 
må fordeles mellom beiteområdene med størst mulig geografisk fordeling. Ved 
fordeling av ynglinger må samlet belastning av rovvilt vurderes for det enkelte 
reinbeitedistrikt og beiteområde for sau.  
 
 
 
 
Forebyggende tiltak mot rovviltskader (FKT): 
Forslag til forvaltningsprinsipper for bruk av FKT-midler legger opp til at bruk av FKT-
midler primært skal prioriteres til brukere innenfor forvaltningsområder for en eller 
flere rovdyrarter. Beiteområder som ligger i nærheten av eller i tilknytning til 
forvaltningsområder for rovdyrarter må på lik linje med beitebruk innenfor området 
prioriteres og få ta del i midler til forebyggende tiltak ved dokumenterte tap.  
 
FKT-midler til større/tyngre driftstilpasninger bør utvides til også å gjelde søkere som 
ligger i nærheten eller inntil områder som er prioritert til jerv og/eller bjørn ved 
vedvarende store tap forårsaket av nevnte arter.  
 
 
Du kan klage på vedtaket. Klagen sendes da til Vefsn kommune innen 3 uker etter at 
du har mottatt  brevet. 
 
 



Med vennlig hilsen 
 
Rigmor Jenssen Leknes 
formannskapssekretær 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og derfor ikke signert 
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