
Fra: Anne Bratten Erlandsen[anne.erlandsen@gmail.com] Dato: 14.01.2017 11:40:58 Til: FMNO Postmottak
Fylkesmannen i Nordland Tittel: Høring - forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
Ikke rart at SP går framover for tiden, for mat må en ha! Dyr må en ha! Men nå er jeg lei av å fore alle disse
rovdyrene her i Hattfjelldal.
Hvorfor i all verden skal en ha bjørnereservat ??? Jeg har så vidt smakt bjørnekjøtt en gang i Sverige, men det var
ikke godt ! Men kalv/ku, sau,rein, og elgekjøtt er jo kjempegodt, 
Nå gir flere bønder i Hattfjelldal opp, for de vil ikke mate rovdyr. Dette får ringvirkninger for hele bygda! Ku- og sau-
stiene blir gjengrodd, ja hele skogen blir gjengrodd. 
Folk trives ikke lenger, og må flytte. Det er jo ikke annet enn naturen,"fjella og vatna" som trekker folk hit.Men hvis
det blir flere bjørner, er jeg redd det blir ei "dau" bygd her. Har aldri sett bjørn, men ferske spor. Det var nok! 
Historien forteller at det tok flere hundre år for å bli kvitt disse bjørnene som var til stor plage for folk og fe!!!

                                                         Med hilsen

                                                Anne Bratten Erlandsen



Høringsuttalelse til forslag om bjørneområde i Hattfjelldal 

 

Jeg overtok gården Øveråsen i Hattfjelldal i 1991, og har siden da drevet 

med sau. Besetningen har vært på ca. 100 vinterfôra dyr de siste 10 

årene. 

Fra 1990 har det vært bjørn i mitt beiteområde stort sett hver 

sommer/høst. Dette har ført til et årlig tap av sau på mellom 5 og 10 %. 

De siste 2 årene har vi ikke funnet kadaver som skyldes bjørneangrep, 

noe jeg ser i sammenheng med arbeidet som har vært gjort de senere år 

med å få ned tapene til rovdyr på indre Helgeland. 

Fra 2007 er det gjort en innsats med å dokumentere hvor mange bjørner 

vi har innom kommunen i løpet av sesongen, i følge DNA analyser har vi 

funnet hår eller avføring etter ca. 5-6 forskjellige bjørner på en sesong. 

I Hattfjelldal er det gjort en veldig stor innsats med å øke og styrke 

sauenæringen, dette har ført til en sterk næring, preget av optimisme. 

Det har vist seg å være positivt for næringen at Hattfjelldal har vært et 

prioritert beiteområde. 

En økning i bjørnestammen vil føre til betydelig høyere tap. 

Erfaringsmessig fra Lierne kommune, vil en stor bjørnestamme føre til 

avvikling av småfenæringen. 

En større økning av bjørnestammen vil føre til at jeg må avvikle 

saueholdet på Åsen, og med dette gårdsdrifta, da en omlegging til 

storfedrift er ugunstig. Det tar mange år å bygge opp en bra 

dyrestamme, og opparbeide seg den kunnskapen og kompetansen som 

trenges for å få til en brukbar drift.  

 

 

Hilsen  

Arnfinn Aasen 

Åsen 

Hattfjelldal 



Arnstein Ingebrigtsen 

Åkervik 

83690 Hattfjelldal 

 

                     Åkervik 14.01.17 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Postboks 1405 

8002 BODØ 

  

 

Høringsuttalelse til sak «2015/1959» forslag om forvaltningsplan for rovvilt i 

Nordland 

Vi driver et gårdsbruk i ei bygd der beitebruk med storfe og sauehold har vert drevet i ca. 150 år. 

Etter å ha fått kjennskap til forslaget om forvaltningsplan og de konsekvenser de vil gi, ser vi med 

bekymring på framtida med tanke på bosetting og kulturlandskapet der vi bor og virker. 

Revidering av forvaltningsplan må utsettes og Hattfjelldal må inn til videre kunne fortsette som 

prioritert beiteområde. 

 

 

Arnstein Ingebrigtsen 

8690 Hattfjelldal 



Balvatn reinbeitedistrikt 
Ørnflogveien 17 
8230  Sulitjelma                                                                                             14.01.2017 

 

Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405 
8002  Bodø 

 

Ny høring til revidering av forvaltningsplan rovvilt Nordland 2015/1959 

 

Balvatn reinbeitedistrikt står ved høringsinspillet i forrige runde.  
Med dette vil vi presisere atter en gang til at å legge HELE vårt reinbeitedistrikt under 
rovviltsoner for både jerv, gaupe, bjørn med kongeørn i tillegg vil være fatalt! Dette skjønner 
dere alle som jobber med dette! Vi har den største rovviltbelastningen i hele Nordland.  

Byrdefordelingsprinsippet er et mye brukt ord i denne prosessen. Hvordan kan det da 
forsvares at EN familie med to siidaandeler  skal bære den enorme rovviltbelastningen det 
her legges opp til?  Dette er ikke rovviltforvaltning, det er galskap! Om en årlig bjørneyngling 
legges til vårt område, i tillegg til det andre rovviltet, må vi ta hele byrden. Legges den til 
Indre Sør-Helgeland, blir byrden fordelt på over 40 sauebruk, pluss siidaandeler med rein. Er 
dette byrdefordelingsprinsippet satt ut i praksis?  

Undertegnede må med dette bare mane Rovviltnemda og Fylkesmannen i Nordland til å 
tenke fornuftig og be om at vårt levebrød og vår framtid og arv ikke blir radert ut for alltid 
bare med et enkelt vedtak! Rovdyra klarer ikke å spise opp over 40 sauebruk, men en 
families reinflokk forsvinner raskt.  

 

Lisa Maria Blind 

Balvatn reinbeitedistrikt 
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KOMMENTARER TIL REVIDERT HØRINGSUTKAST TIL 

FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT 

 

Fra et faglig ståsted vil Fylkesmannens forslag til yngleområde for bjørn i alternativ 2 – indre 

Sør-Helgeland, være det beste alternativet. Dette er et område som grenser mot et områdene 

med en av de tetteste bjørnestammene i Sverige (se kart), og vil være mest naturlig mtp. 

bjørneyngling.  

 
Kartet er basert på innsamlede ekskrementprøver under siste gjennomførte undersøkelse, og viser 

tettheten av bjørn i Skandinavia. Kilde: Naturvårdsverket (2016) 

 



 

Postadresse: Besøksadresse: 

Moldjord Kommunehuset Telefon: 75569000 

8110 MOLDJORD MOLDJORD Telefaks: 75569001 

For bosetting og matproduksjon i Beiarn, Nordland og Norge er beitenæringen viktig, slik at 

det er viktig at denne bli hensyntatt i forvaltningsplanen. I Fylkesmannens reviderte forslag 

etter høring til utkast til Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland, registrerer Beiarn 

kommune at det i pkt. 2.2.3 står «Alle områder som ligger utenfor forvaltningsområde for den 

respektive rovviltart, skal anses som prioritert beiteområde sett i forhold til den arten.» For 

Beiarns vedkommende tolkes dette som at Beiarn ikke lenger regnes som prioritert 

beiteområde, da Fylkesmannens forslag til yngleområde for gaupe vil dekke hele Beiarn 

kommune. Beiarn kommune er da redd for at dette vil gå utover brukerne av utmarksbeite i 

kommunen. Vi er redd for at det vil ta lenger tid å behandle en søknad om skadefelling når 

Beiarn ikke lenger regnes som prioritert beiteområde. Dette kan føre til at skadegjørere på 

bufe ikke blir tatt. Beiarn kommune ber Fylkesmannen i Nordland ta dette til følge når en ny 

forvaltningsplan blir vedtatt. 

 

 

 
Prioriterte beiteområder i Nordland (2013). 

 

 

 



 

Postadresse: Besøksadresse: 

Moldjord Kommunehuset Telefon: 75569000 

8110 MOLDJORD MOLDJORD Telefaks: 75569001 

Med vennlig hilsen 

Beiarn kommune 

 

 

 

Mads Forsell 

fagleder skog, utmark og miljø 
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Fra: bjÃ¸rg irene bostad[bjorgbostad@hotmail.no]
Dato: 13.01.2017 12:17:54
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Bjørn i Hattfjelldal 

Nei takk til bjørnereservat i Hattfjelldal kommune!!!



Høringsuttalelse  

til forslått forvaltningsplan for freda rovvilt i område 7, Nordland. 

 

Avsender: Bjørnar Hansen, Kvalpskarmo, 8690 Hattfjelldal.  Dato: 05.01.2017. 

Mitt grunnlag for å sende en merknad til planforslaget er 42 års erfaring som sauebonde i 

Susendal, og deltaking faglige- og politiske organisasjoner der rovviltforvaltning har vært 

tema. 

Planforslaget er som i tidligere forvaltningsplaner basert på prinsippet om sonedifferensiert 

forvaltning av rovvilt, og tilpasning av beitenæringene med dette som overordna grunnlag. 

Geografiske forhold, nærheten til Sverige, lokalisering av beiteområder og mobile 

forekomster av rovvilt resulterer i at soneforvaltning er svært  vanskelig å praktisere  i 

Nordland . Det er også liten grunn til å tro at foreliggende planforslag vil redusere 

problemene som beitenæringene opplever. Aktuelle tapsreduserende tiltak i forhold til 

beitedyr har liten effekt, og uttak skadegjørende rovvilt i beitesesongen lykkes nesten aldri. 

Det som derfor har størst betydning i rovviltforvaltningen er sikre bestandsregistreringer, 

effektiv bestandsregulering med kvote- og lisensjakt, og uttak i områder med stort 

skadepotensiale. 

Når det gjelder vedtatte bestandsmål for rovvilt i Nordland har beitenæringene mulighet for 

tilpasning i forhold til gaupe, jerv og kongeørn. Målet om en årlig bjørneyngling er derimot 

utenkelig dersom ikke resultatet skal bli utradering av sauedrift og reindrift som næring i 

store deler av fylket. I den nye forvaltningsplanen må derfor rovviltnemda si klart fra om at 

det er ikke plass for en ynglende bjørnebestand i Nordland. Inntil målet om bjørneyngling i 

Nordland er fjernet bør det ikke gjøres noen endring på nåværende situasjon med en 

bjørnesone i indre deler av Salten. 

Dersom bjørnesonen flyttes til Hattfjelldal, og bestandsmålet blir oppnådd, vil det ha svært 

alvorlige konsekvenser for landbruk, reindrift og bosettingsgrunnlag på Helgeland. En årlig 

bjørneyngling i Hattfjelldal, - i utkanten av det skandinaviske bjørneområdet, - vil innebære 

forekomst av bjørn også i nabokommunene Grane, Vefsn, Hemnes og Rana. Kanskje også i 

ytre strøk av distriktet. Det finnes ikke alternative beitemuligheter for sau og rein i disse 

kommunene, og resultatet vil bli et stort bortfall av arbeidsplasser. 

Planalternativet med en bjørnesone i Hattfjelldal vil føre til et uholdbart konfliktnivå mellom 

beitenæringer og rovviltforvaltning, og kan derfor ikke aksepteres. 

 

Bjørnar Hansen. 



 

Borgar Haugen 

Tonje C Nilsen 

Susendal 

Gammelhaugen Gård 

8690 Hattfjelldal                                                                                                                           17.01.17 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Postboks 1405 

8002 BODØ 

 

Høringsuttalelse til forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland ref. 2015/1959 

Vi stiller oss sterkt kritisk til en evt. bjørnesone i Hattfjelldal da den vil være helt ødeleggende for hele 

næringen her i området. 

Jeg (Borgar Haugen) overtok gården (Gammelhaugen Gård) 1/1-14, og har siden den dag investert 

mye. Driften på gården er kjøttproduksjon på lam, og salg av fôringskalv. Gården drives i hovedsak av 

meg. Er pr. Idag i en oppbyggingsfase, både med tanke på besetning - sau og ammeku, 

driftsbygninger, nydyrkninger, restaurering av våningshus, og mekanisering av den «gamle» 

driftsbygningen. Dette er for å skape arbeidsplass til både meg, og min samboer Tonje C Nilsen. 

Gården, og medfølgende beiterett, vil bli verdiløs dersom en bjørnesone legges til området. Hvem 

skal eventuelt erstatte dette? Det er også jaktrett på eiendommen som vil gå tapt. Bufe og utnyttelse 

av utmarka har alltid vært og kommer alltid til å være en viktig årsak til bosetting her på indre 

Helgeland. 

I 2011 ble Hattfjelldal karakterisert til et beiteprioritert område, noe som er det eneste fornuftige å 

gjøre pga. kvalitet på beite, antall beitedyr, mangelen på parasitter etc.  Hva slags forutsigbarhet 

skaper forvaltningen for landbruket i fylket hvis dere nå skal snu helt om på dette? Mange med meg 

har satset både tid og penger på sau her i området de siste 5-6 år. Blir det bjørnesone i området, ser 

jeg for meg at flere innen saunæringen legger ned, eller avslutter fremtidsplaner ang. nybygg og 

besettningsforøkelse på sau(inkludert meg). Blir skogen tom for sau, har jeg en stygg mistanke om at 

både melkekyr og ammekyr blir mye mer utsatt på utmarksbeite. På Gammelhaugen Gård, så går  

ammekyrne ute fra mai til november, og er på inngjerdet område helt under fjellet- i tilknyttning til 

gården.   

Innovasjon Norge har støttet utbygginger her, noe som er et kraftig signal fra staten om at satsing er 

ønskelig. Skal det svinge slik hvert 5-6 år så må man spørre seg hvilken langtidsplan man egentlig har 

på landbruket her i fylket. 

 

 



 

 

Landbruksmeldingen til Nordland fylke er jo klar: 

 Et attraktivt og mangfoldig landbruk som bidrar til verdiskaping, aktivitet og 

bosetting i hele fylket 

 At det er tilgang til offentlige investeringsmidler til de som vil satse på landbruket i 

fylket   

 Å beholde en variert og lønnsom landbruksproduksjon, samt stimulere til lønnsom 

produksjon og omsetning av nye varer og tjenester med utgangspunkt i landbrukets og 

bygdenes ressurser 

 At Nordlands andel av nasjonal produksjon minimum kan opprettholdes på dagens 

nivå, og at det legges til rette for økt produksjon der Nordland har naturgitte fortrinn og det 

er en etterspørsel i markedet 

Våruttak og skadedyrfelling har gjort at tapene her i kommunen har vært til å leve med de siste år. I 

tillegg har det på svensk side blitt tatt ut mye bjørn slik at trykket fra svenske streifdyr er merkbart 

mindre. Ser man på dokumentasjonen for sau tapt på beite er denne mindre etter forliket fra 2011. 

Vi har et sterkt fagmiljø med mange unge og ambisiøse bønder her i området. Hattfjelldal har også 

eksepsjonelt gode beiter for sau. Såpass gode at mange kystbønder tar kostnaden med å frakte sau 

opp hit fordi det lønner seg i forhold til å la dem gå ute ved kysten. Derfor ødelegger man ikke 

livsgrunnlaget til bare lokale bønder, men også bønder fra kystområdene på Helgeland med en 

bjørnesone her. Fylkesmannen sier i sitt forslag at næringa i rovdyrsoner må gjøre tilpasninger; betyr 

dette at Hattfjelldal skal flytte våre sauer til kysten?! Dette er hinsides all fornuft. Å tvinge oss til å 

gjøre tilpasninger som inngjerding av sau på innmark eller flytting til andre beiter er helt på 

kollisjonskurs med dyrevelferd og etikk i husdyrholdet. Dette vitner om inkompetanse og en 

skremmende mangel på kunnskap om dyrehold hos forslagsstiller.   

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

Her er lite andre attraktive arbeidsplasser. Skal man lokke unge folk til bygdene må man ha arbeid til 

dem! Hattfjelldal har mange gårdsbruk som er hovedinntektskilden. De fleste innbyggerne er 

tilknyttet landbruket. Andre næringer er avhengig av landbruket som grunnlag for drift i kommunen. 

Uten landbruket vil Hattfjelldal følge samme utvikling som lokalsamfunnet Lierne har gjort, etter at 

rovdyr ble prioritert foran mennesker og beitedyr. Ett prioritert område for rovdyrene kan ikke 

forenes med utnyttelse av beiteressursene til tamme beitedyr. Konfliktnivået vil bli for stort for den 

enkelte beitebruker og motivasjonen og gleden vi føler ved å produsere lam i verdensklasse ved bruk 

av rene utmarksressurser blir fratatt oss ved å legge bjørnesonen til Hattfjelldal.  Jeg vil ikke være 

med på sende sau ut til masseslakt for så å bli skyldiggjort av mattilsynet med følgende beitenekt! 

Beiteretten i utmark er en rettighet og et kriterie for at man skal kunne drive profesjonelt landbruk i 

områder som Hattfjelldal. Her kan ikke dyrkes korn og alle kan ikke drive med melk. Å legge en 

bjørnesone til Hattfjelldal vil være som å basere rovviltforvaltningen på at rovdyrenes 

hovednæringskilde skal være tamme beitedyr. Denne forvaltningspolitikken henger ikke på greip! 

Utmarksbeite er vår styrke. Bruk av rovdyrsikre gjerder er et alternativ man kan få støtte til, men å 

holde sauen på et inngjerdet område hele sommeren fører til dårlig dyrevelferd, merarbeid og 



 

dårligere økonomi. Mine dyr som går på beite under Kvalpskaraksla og Skinnfjellet er produsert 

tilnærmet økologisk, uten bruk av kraftfôr og de er friskere enn mattilsynets «normal». Dette blir det 

god kjøttkvalitet av, og det er attraktivt å fortsette med! 

Skjønner heller ikke logikken i å ha bjørnesone på Helgeland: Bjørnene som kommer til Hattfjelldal 

går vanligvis ikke i hi her, men vandrer tilbake til Sverige. Svenskene driver en omfattende skydds- og 

lisensjakt, og et stort antall bjørn har blitt felt på svensk side de siste år. Nordland er avhengig av 

innvandrende av bjørn fra Sverige for å kunne avle fram yngling. Resultatet er at det er UMULIG å 

oppnå bestandsmålet i Nordland, og hvorfor skal man da på død og liv skal utrydde en hel næring før 

man innser dette, er for meg ufattelig. Priser meg lykkelig over at svenske myndigheter har en 

fornuftig forvaltning av den nordiske brunbjørnestammen, og at de har forstått at brunbjørnen ikke er 

en truet dyreart. I rovviltforliket sier det norske Stortinget ja takk, begge deler, noe som betyr at de vil 

ha både rovvilt og beitedyr. Likevel er kravet om forutsigbar forvaltning og lokal medvirkning,  nedfelt 

i rovviltforskriften, totalt tilsidesatt i foreliggende forslag fra FM. 

Som bonde føler jeg en fortvilelse ved at jeg som gårdbruker skal bruke av min dyrebare tid på å sloss 

for å få lov til å produsere mat i verdensklasse på en klode hvor millioner av mennesker sulter. Håper 

at norske myndigheter kan stikke fingeren i jorda og innse at man må produsere mat der man kan, og 

ikke beslaglegge en unik ressurs pga. fanatiske vernetanker. 

 

 

Med hilsen 

Borgar Haugen og Tonje C. Nilsen 

Ku-og-Sauebonde. 

 



Byrkjie Reinbeitedistrikt / Sijte 

Tor Enok Larsen 

Simskaret 

8680 Trofors 

 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Postboks 1405 

8002 Bodø                                                                                                                 

                                           Simskaret  14.11.2017 

 

Begrenset høring, gaupesonering og Bjørneområde på indre Helgeland. 

Byrkije reinbeitedistrikt er i all hovedsak negativ til de endringer som skisseres i høringsnotatet.  

Byrkije reinbeitedistrikt mener videre at revisjonen av forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland bør 

utsettes til nye nasjonale bestandsmål er på plass. 

Distriktet anser videre at det akkumulerte rovdyrpresset reinbeitedistriktet utsettes for er i ferd med 

å umuliggjøre reindrift. En økning av rovdyrbestanden kan føre til at reindrift på Indre Helgeland 

forsvinner. Dette er etter distriktets oppfatning i strid med ILO konvensjonens intensjon og dermed 

folkerettsstridig. 

Bakgrunnen for dette ønsker vi å synliggjøre i teksten som følger. 

Gaupe 

Byrkjie Reinbeitedistrikt kan ikke akseptere at hele Nordland fylke med unntak av Lofoten/Vesterålen 

skal omgjøres til prioritert område for Gaupe.  Det betyr at det ikke lengre skal være prioriterte 

områder for reindrifta i vårt distrikt, noe som er i strid med Rovviltforliket, og som vil føre til at 

reindrifta blir kraftig nedprioritert i forhold til rovdyr. Rovviltforliket skal sikre en todelt forvaltning 

med plass til både beitedyr og rovdyr i Hele landet. Soneforvaltning skal være hovedvirkemiddelet for 

å oppnå dette. Byrkije reinbeitedistrikt er svært bekymret for utviklingen og krever at dagens 

beiteområder fremdeles prioriteres som beitemark for beitedyr.  

Flytting av bjørneområdet. 

Å flytte bjørneområdet til Indre Helgeland aksepterer vi ikke. 

Vi er positive til at det arbeides med å fjerne bestandsmål om yngling av bjørn, mens prosessen går 

kan det ligge der det nå er lokalisert i Indre Salten. 

Det er en kontinuerlig dialog med fylkesmannen i forhold til vår arealbruk, Fylkesmannen er 

informert om at kalvningsområdet i vårt distrikt er mer omfattende enn det som kommer frem på 

arealbrukskartet. Distriktet arbeider med at oppgradere arealbrukskartet men på grunn av 

digitalisering har vi ikke fått oppdatert arealbrukskartet, Fylkesmannen er informert om dette.  Store 

deler av distriktet er i høgfjellsområdet, det vil si at vi har store åpne områder der reinen ikke naturlig 

stopper opp om den blir utsatt for rovdyrangrep. Det er allerede i dag en betydelig utfordring å holde 



dyrene innenfor distriktet i når dyrene utsettes for rovdyrangrep, dette vil forverres ytterligere 

dersom rovdyrbestandene økes. 

Distriktet har lavlands- og skogsområder som benyttes til kalvningsområder, er foreslått som 

ynglingsområde for bjørn. Dette er ikke forenelig med dagens drift og kan føre til betydelige skader 

for beitenæringen.  

Kalvningsområder for rein skal ha et spesielt vern mot rovvilt. At bjørn kan gjøre store innhogg i 

kalvningsområdene for rein er klart dokumentert gjennom studier i det Skandinaviske 

bjørneprosjektet i Sverige. Det viser seg at bjørn kan ta et stort antall nyfødte kalver på kort tid, og 

dette viser at bjørn i kalvingsområde for rein ikke er forenelig.  

Byrkije sliter allerede med den grenseoverskridende rovdyrbestanden langs grensen mot Sverige.  Vi 

vil også bemerke at vi har en vital fjellrevbestand som også representerer et betydelig uromoment i 

kalvningsområdet.  Dagens rovdyrbestand er allerede så stor at Byrkije reinbeitedistrikt har store 

utfordringer. En ytterligere økning i rovdyrbestandene vil kunne sette tradisjonell reindrift i fare og i 

ytterste konsekvens umuliggjøre drift av tradisjonell reindrift.  

På tross av betydelige rovdyrutfordringer er resultatene for Byrkije reinbeitedistrikt gode. Distriktet 

har i følge ressursregnskapet blant de beste slaktevekter og slakteuttak i Nordland. 

For rekrutteringen til reindriftsnæringen er det viktig at næringen er bærekraftig og at det er 

framtidstro hos reindriftsutøverne. Det blir vanskelig å oppnå når rovdyrbelastningen blir større. Vi 

har fått meddelt erfaringer fra Sverige om hvilke skader bjørn gjør i reinbeiteområder. Disse 

erfaringene gjør at mange ungdommer mister sin tro på en fremtid i reindriften. 

 

Avslutningsvis vil vi vise vi til rovdyrforliket, naturmangfoldsloven og ILO konvensjonen som distriktet 

anser som vesentlige i forhold til vurderingene de foreslåtte endringer: 

Videre rovdyrforliket 2011.vedtatt i stortinget 17. juni 

2.2.14 Det legges til grunn at virkeliggjøring av bestandsnivå for bjørn ikke vil kreve areal ut over 

omfanget av dagens yngleområder. En økt tetthet av bjørn vil forsterke behovet for omstilling i 

landbruket i disse områdene. Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å gjennomføre dette. Nivået 

på bevilgningene bestemmes i det enkelte års budsjett. I avsnitt 2.2.19 står følgende: «Det er et felles 

mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte 

beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal 

miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak uavhengig av om 

bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre produksjoner 

basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i 

forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial 

i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein. 

 

Naturmangfoldloven 

Vi viser til Paragraf 1 i Naturmangfoldloven lyder som følger: 



Lovens formål er at naturen med dens biologiske, mannskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk 

kultur. 

ILO konvensjonen 

ILO konvensjonenes artikkel 23 

1. Håndverk, bygde og lokalt basert virksomhet, naturalhusholdning og tradisjonell 

virksomhet for vedkommende folk, som jakt, fiske, fangst og sanking, skal anerkjennes som 

viktige faktorer for å opprettholde deres kultur, økonomiske bæreevne og utvikling. Når det er 

aktuelt, skal myndighetene sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet, med deltaking av 

disse folk. 

2. Når vedkommende folk ber om det, skal rimelig faglig og økonomisk bistand skaffes tilveie 

Hvis det er mulig. Det skal tas hensyn til disse folks tradisjonelle teknologi og kulturelle 

særtrekk, foruten til bærekraftig og rettferdig utvikling. 

 

 

Med hilsen 

 Byrkije Reinbeitedistrikt/ Sijte 

 

Tor Enok Larsen 
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Høringsuttalelse fra Camilla Iren Bråten og Kim André Haugan Schei i forbindelse med 
Ny begrenset høring om bjørne- og gaupeområder 

Vi går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på Indre Sør- Helgeland, på bakgrunn 
av den omfattende beitebruken i området. 
 
Ynglende bjørn innenfor beiteområder for hest, storfe, sau, geit, vilt, Rein og andre beitedyr er ikke 
dyrevelferdsmessig forsvarlig. Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i 
Nordland øke til et nivå som ikke er akseptabelt. 
 
En bjørnesone i denne regionen vil medføre store samfunnsøkonomiske ulemper. Beitedistriktet på 
Indre Sør-Helgeland er et av landets mest bærekraftige, god tilvekst på lam, kort avstand til slakteri 
(Nortura Bjerka) og en stor andel unge bønder. Samlet sett er dette noe unikt i forhold til resten av 
landet. En nedleggelse av dette betedistriktet vil for samfunnet være negativt, da dette blant annet 
vil føre til økt arbeidsledighet, viktige kulturminner vil forsvinne i takt med nedleggelse av beitedyrs 
næring og det vil også for andre landsdeler være vanskelig å kunne produsere nok kjøtt i forhold til 
etterspørselen. 
 
Det bør også være kjent for fylkesmannen at det i Hattfjelldal har og fortsatt satses og investeres 
betydelige summer i landbruket. Det vil blant annet for vår del få betydelige økonomiske 
konsekvenser dersom det skulle bli et bjørneområde i vår utmark, dette på grunn av oppfordring til 
økt investering og satsning på beitedyr. I følge rovviltforliket er forutsigbarhet i beitenæringen av 
vesentlig betydning. 
 
Det er også ønskelig å stille spørsmål til fylkesmannen om han er kjent med antall rein som beiter i 
det foreslåtte området og dens betydning for de samiske kulturminnene? 
  
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland bør utsettes til bestandsmålene er revidert. 
Dette i følge rovviltforliket som forutsetter at bestandsmålene skulle vært revidert.  
 
Se:  
Dokument 8:163 S (2010–2011) punkt 2.1.9 vedtatt i stortinget 16. juni 2011. 
«Forlikspartnerne er enige om at den regionale forvaltningen og de regionale bestandsmålene av 
rovvilt skal evalueres innen fem år.» 
 
Når det gjelder evt. utvidelse vestover av forvaltningsområdet for gaupe, har vi ikke noen spesielle 
merknader til det. 
 
Vi stiller ellers spørsmål til de store endringene i forvaltningsplanen som blir foreslått når bestillingen 
fra departementet i hovedsak går på ut på å få tydelige soner, med forutsigbarhet for beitenæring i 
prioriterte beiteområder. Hattfjelldal må derfor fortsette som prioritert beiteområde, siden det her 



ikke er fragmentert struktur mellom beite og rovvilt. 
Se brev til rovviltnemda fra departementet 20.07.2016. 
 
«Ved fastsettelse av arealdifferensieringen i forvaltningsplanene skal det legges vekt på slike forhold 
som blant annet de store rovdyrenes biologi, nåværende utbredelse og hva som er egnede 
leveområder for de ulike artene. Samtidig forutsetter den todelte målsettingen at områder som 
prioriteres for beitedyr har et omfang og arrondering som legger til rette for levedyktig næringsdrift. 
Dette både for å oppnå bestandsmålene for store rovdyr prioriterte yngleområder og et redusert 
skadeomfang med forutsigbarhet for beitenæring i prioriterte beiteområder.» 
 
Eksisterende plan er tydelig som prioritert beite for hele Hattfjelldal, noe som også beitebruken 
bærer preg av. Se kart over beitebruk for sau i Nordland. 
 

 
 
 
 
 
Kroken 14.01.2017 
 
      
Camilla Iren Bråten     Kim André H. Schei



Dag Ove Ingebrigtsen 

Bakken Gård, Åkervik 
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Innspill til Høringsuttalelse til forslag om forvaltningsplan 
for rovvilt i Nordland 

Jeg mener forslaget om at det til Hattfjelldal skal ilegges prioritert bjørneområde må forkastes. Dette  
fordi den vil være ødeleggende for hele næringslivet i Hattfjelldal.   Hattfjelldal er (jfr. NIBIO) en av 
kommunene i Nordland som er mest avhengig av ett godt landbruk. Her er lite andre attraktive 
arbeidsplasser. Skal man lokke unge folk til bygdene må man ha arbeid til dem! Hattfjelldal har 
mange gårdsbruk som er hovedinntektskilden. De fleste innbyggerne er tilknyttet landbruket. Det gir 
en avhengighet for at andre næringer skal ha grunnlag for drift i kommunen. Ett prioritert område for 
rovdyrene kan ikke forenes med utnyttelse av beiteressursene til tamme beitedyr. Selv foretok jeg et 
valg i 2010 om å kjøpe gård og la om fra storfe til sau, da det på denne tiden var etterspørsel i 
markedet etter lammekjøtt. Har pr i dag 160 vfs som går i utmark med lam hele sommeren. 
Ekspansjonsmulighetene er store her og jeg har store planer og ambisjoner for fremtiden, men alt 
dette er avhengig av at Hattfjelldal fortsatt skal være et beiteprioritert område. Gården har og 
beiterett som en bjørnesone vil gjøre verdiløs. Hvem skal i såfall erstatte denne? Jaktretten til gården 
vil også minske i verdi. Bufe og utnyttelse av utmarka har vært og kommer til å være en viktig årsak 
til bosetting her på indre Helgeland. I . 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. 

I rovdyrforliket i 2011 ble Hattfjelldal omgjort til til et beiteprioritert område. 

  «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.»  
 

Hvilken  forutsigbarhet skaper forvaltningen for landbruket i fylket hvis dere nå skal snu helt om på 
dette? Mange med meg har satset både tid og penger på sau her i området de siste 5-6 år. 
Innovasjon Norge har støttet utbygginger her. Et kraftig signal fra staten om at satsing er ønskelig. 



Skal det svinge slik hvert 5-6 år så må man spørre seg hvilken langtidsplan man egentlig har på 
landbruket her i fylket. Landbruksmeldingen til Nordland fylke er jo klar:  

 Et attraktivt og mangfoldig landbruk som bidrar til verdiskaping, aktivitet og bosetting i hele 
fylket  

 At det er tilgang til offentlige investeringsmidler til de som vil satse på landbruket i fylket   
 Å beholde en variert og lønnsom landbruksproduksjon, samt stimulere til lønnsom produksjon 

og omsetning av nye varer og tjenester med utgangspunkt i landbrukets og bygdenes 
ressurser  

 At Nordlands andel av nasjonal produksjon minimum kan opprettholdes på dagens nivå, og 
at det legges til rette for økt produksjon der Nordland har naturgitte fortrinn og det er en 
etterspørsel i markedet 

Våruttak og skadedyrfelling har gjort at tapene her i kommunen har vært til å leve med de siste år. I 
tillegg har det på svensk side blitt tatt ut mye bjørn slik at trykket fra svenske streifdyr er merkbart 
mindre. Ser man på dokumentasjonen for sau tapt på beite er denne mindre etter forliket fra 2011.  

Vi har et sterkt fagmiljø med mange unge og ambisiøse bønder her i området. Hattfjelldal har også 
eksepsjonelt gode beiter for sau. Såpass gode at mange kystbønder tar kostnaden med å frakte sau 
opp hit fordi det lønner seg i forhold til å la dem gå ute ved kysten. Derfor ødelegger man ikke 
livsgrunnlaget til bare lokale bønder, men også bønder fra kystområdene på Helgeland med en 
bjørnesone her.  

Konfliktnivået vil bli for stort for den enkelte beitebruker og jeg kan bare snakke for meg selv, men 
motivasjonen og den gleden jeg har følt i flere år nå for å få ta over gård og produsere ren, norsk mat 
til det norske folk. Den går rett vest hvis dette blir bjørneområdet. Jeg vil ikke være med på sende sau 
ut til masseslakt for så å bli skyldiggjort av mattilsyn med følgende beitenekt!  

Beiteretten er i utmark er en rettighet og et kriterie for at man skal kunne drive profesjonelt landbruk 
i områder som Hattfjelldal. Her kan ikke dyrkes korn og alle kan ikke drive med melk. Utmarksbeite er 
vår styrke. En omlegging til kjøttfe eller bruk av rovdyrsikre gjerder er alternativer man kan få støtte 
til, men alle disse variantene fører til merarbeid og dårligere økonomi for bonden. 
(http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-
matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-
2016-63_.pdf) Vi vil heller ikke kunne produsere kjøtt med like liten bruk av kraftfor og medisiner 
som i dag da beite vil bli dårligere og smittepresset større ved inngjerding.  

Mange av faginstansene har også gode argumenter for at bjørnesonen ikke bør være på Helgeland: 

 Argumentet om at det passer bra med sonen i Midt-Norge avfeier jo både region 6 og 
fylkesmannen selv med at Børgefjell blir et naturlig skille. Fylkesmannen går jo sålangt som å 
trekke hele sonen litt nordover da dette naboskapet ikke har relevans.  

 Innvandringen fra svensk side er og kommer til å bli enda mindre da de i Vesterbotten har 
innsett at de har for mye bjørn og har beskattet sin stamme siste år.  

 Her har ikke vært registrert binne på lang tid. Bare hannbjørner.  

http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-2016-63_.pdf
http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-2016-63_.pdf
http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-2016-63_.pdf


 Hattfjelldal er et av områdene med mest beitedyr i hele fylket og er sannsynligvis det 
området med mest sau på beite. Plasseringen av sonen skal være konfliktdempende, det 
stemmer dårlig med beitekartene hvis sonen havner her.  

 Vi har beiter i landstoppen og en kapasitet for å doble antall beitedyr(Norske fjellbeite, bind 
Xlll: Oversyn over fjellbeite i Nordland, av Lyftingsmo og Hersoug).  

 Hattfjelldal ligger nærmere Norturaa  anlegg på Bjerka enn alternativet. Dette fører til 
billigere transport og bedre dyrevelferd.   
 

Hattfjelldal har også et rikt friluftsliv med en fjelltrim som har aktivisert folk å gjort underverker på 
folkehelsa. Mange av de som benytter utmarka på denne måten vil ikke gjøre dette med så stor 
tetthet av bjørn som det må til for en årlig yngling. Frykt for bjørn er kanskje irrasjonelt, men likevel 
en reel følelse for folk flest. Om ikke beitedyr skal være viktigere enn rovdyr. Skal ikke minst folk 
trygghetsfølelse være det? Natur er et av de få fritidstilbud vi kan lokke med så dette blir enda en 
spiker i bygdenorgekista. Jakt er selvsagt også viktig både for folks trivsel og økonomi her på 
innlandet, elgstammen blir mindre med så stor bjørnestamme. I tillegg kommer fiske og bærplukking 
som er en viktig fritidsinteresse og ressurs for oss her oppe. Frykt blant folk vil dempe gleden over 
dette også.    

Jeg vil avslutte med å si at jeg ikke er imponert over arbeidsutvalgets jobb med denne revisjonen. 
Argumentene for plassering av bjørn på Helgeland holder ikke mål og  AUs mål er etter mitt skjønn 
kun å skyve problemet bort fra eget område. Heller ikke fylkesmannens utvalg av representanter i 
utvalget viser veldig politisk omtanke for hele fylke da representantenes hjemstedsadresser forklarer 
hvorfor de vil skyve bjørneproblematikken over på oss Helgelendinger! Fylkesmannen arbeid for å 
styrke bonden i Nordland med denne revisjonen er også et slett stykke arbeid. Rovviltet skal vist 
styrkes så får bonden og andre som bor i distriktene seile sin egen sjø!  

 

Med vennlig helsning 

Dag Ove Ingebrigtsen 



UALEEN ENRB

Eivind And16 Volden

Arjedal
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Horinesuttalelse til forslae om forvaltningsplan for rowilt i Nordland ref. 2015/1959

Jeg stiller meg sterkt kritisk til en evt. bjornesone i Hattfjelldal da den vil vare helt Odeleggende for
hele naringen her i omridet. Jeg overtok girden i 2003 og pi denne har det vert drevet med sau i
snart L00 6r. Jeg har investert over 5 millioner i nydyrkninger og driftsapparat. Driftsbygningen sto
ferdig 2006 og jeg fikk 230 000kr i stotte fra Innovasjon Norge 6 bygge denne. Jeg har pr i dag 340vfs
som 96r i utmark med lam hele sommeren og omridet hvor jeg har beiterett, Slettfjellet, er
dokumentert 6 vere ett av landets tre beste beiter. Jeg har de siste Srene hatt svert lite tap i dette
beiteomrddet, dvs. mindre enn ((normaltap>. 3 lam av 509 som var sluppet pi beite gikk tapt
sesongen 2015, altsi et tap p5 mindre enn 0,6 %. Dette viser at dyrene har stor overlevelsesevne,
bare de fir vere i fred for rovdyr. Jeg har to barn som begge er svert interessert i g6rdslivet og
deltar aktivt i den daglige driften. Barna mine er en av hoved6rsakene til at jeg har investert sipass
mye i g6rden. Den er tilpasset dagens standard, er moderne og inntektsgivende, noe som vil vare
avgjorende for videre drift, bide ni og i fremtiden. Vi er i skrivende stund i ferd med 6 ferdigstille
nytt viningshus p6 girden og er avhengig av den som inntektskilde og ressurs for 6 kunne bo her i
fremtiden.

Jeg leverer mellom 12-14 tonn med kjOtt og ull til det lokale slakteriet Nortura p5 Bjerka hvert 6r. Jeg
har siden jeg overtok gdrden hatt denne som hovedinntektskilde og sysselsetter en full stilling i tillegg
til meg selv hvert 5r. Girden, og medfolgende beiterett, vil bliverdilos dersom en bjornesone legges
til omridet. Hvem skal eventuelt erstatte dette? Det er ogs6 jaktrett pi eiendommen som vil gi tapt.
Bufe og utnyttelse av utmarka har alltid vaert og kommer alltid til 6 vare en viktig 6rsak til bosetting
her p6 indre Helgeland.

| ZOIL ble Hattfjelldal karakterisert til et beiteprioritert omr6de, noe som er det eneste fornuftige 6
gjore pga. kvalitet pi beite, antall beitedyr, mangelen pi parasitter etc. Hva slags forutsigbarhet
skaper forvaltningen for landbruket i fylket hvis dere n6 skal snu helt om pi dette? Mange med meg
har satset bide tid og penger p6 sau her i omrddet de siste 5-6 6r. Innovasjon Norge har stottet
utbygginger her noe som er et kraftig signal fra staten om at satsing er Onskelig. Skal det svinge slik
hvert 5-6 6r s5 mi man sporre seg hvilken langtidsplan man egentlig har pA landbruket her i fylket.
Landbruksmeldingen til Nordland fylke er jo klar:

o Et ottraktivt og mongfoldig landbruk som bidrar til verdiskoping, aktivitet og bosetting i hele

fylket
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. At det er tilgang til offentlige investeringsmidler til de som vil satse pd landbruket i fylket

. A behotde en variert og lAnnsom londbruksproduksjon, samt stimulere til lonnsom produksjon
og omsetning ov nye varer og tjenester med utgongspunkt i londbrukets og bygdenes
ressurser

o At Nordlonds andelav nosjonol produksjon minimum kan opprettholdes pd dagens nivd, og ot
det legges til rette for Akt produksjon der Nordland hor noturgitte fortrinn og det er en
ettersparsel i markedet

Viruttak og skadedyrfelling har gjort at tapene her i kommunen har vert til 6 leve med de siste ir. I
tillegg har det pd svensk side blitt tatt ut mye bjOrn slik at trykket fra svenske streifdyr er merkbart
mindre. Ser man pi dokumentasjonen for sau tapt pi beite er denne mindre etter forliket fra 2011.

Vi har et sterkt fagmiljO med mange unge og ambisiose bonder her i omr6det. Hattfjelldal har ogs6
eksepsjonelt gode beiter for sau. Sipass gode at mange kystbOnder tar kostnaden med 6 frakte sau
opp hit fordi det lonner seg i forhold til 5 la dem gi ute ved kysten. Derfor Odelegger man ikke
livsgrunnlaget til bare lokale bonder, men ogsi bonder fra kystomridene pA Helgeland med en
bjornesone her. Fylkesmannen sier i sitt forslag at neringa i rovdyrsoner m5 gjore tilpasninger; betyr
dette at Hattfjelldal skal flytte vdre sauer til kysten?l Dette er hinsides all fornuft. A tvinge oss til e
gjOre tilpasninger som inngjerding av sau pi innmark eller flyning til andre beiter er helt pi

kollisjonskurs med dyrevelferd og etikk i husdyrholdet. Dette vitner om inkompetanse og en
skremmende mangel pd kunnskap om dyrehold hos forslagsstiller.

Det st6r i FMs merknadsbehandling at det er litt verre 6 ha en bjOrnesone i Salten enn i Hattfjelldal.
Dette fordi det er flere RBD i Saltdal som vil bli berdrt enn i Hattfjelldal. De pist6r ogs6 at Byrkjie
RBD fir et bedre vern fordi de blir utenfor sonen. Betyr dette at FM skal sti vakt med gever der
sonen slutter i BOrgefjell? Streifende hannbjorner leser nemlig ikke kart og trenger derfor hjelp til 6
vite hvor grensen gir.

Hattfjelldal er (jfr. NIBIO) en av kommunene i Nordland som er mest avhengig av ett godt landbruk.
Her er lite andre attraktive arbeidsplasser. Skal man lokke unge folk til bygdene mi man ha arbeid til
dem ! Hattfjelldal har mange girdsbruk som er hovedinntektskilden. De fleste innbyggerne er
tilknyttet landbruket. Andre neringer er avhengig av landbruket som grunnlag for drift i kommunen.
Uten landbruket vil Hattfjelldal folge samme utvikling som lokalsamfunnet Lierne har gjort, etter at
rovdyr ble prioritert foran mennesker og beitedyr. Ett prioritert omr6de for rovdyrene kan ikke
forenes med utnyttelse av beiteressursene til tamme beitedyr. Konfliktniv6et vil bli for stort for den
enkelte beitebruker og motivasjonen og gleden vi f6ler ved 5 produsere lam i verdensklasse ved bruk
av rene utmarksressurser blir fratatt oss ved 6 legge bjornesonen til Hattfjelldal. Jeg vil ikke vare
med pd sende sau ut til masseslakt for sd 5 bli skyldiggjort av mattilsynet med fOlgende beitenekt!

Beiteretten i utmark er en rettighet og et kriterie for at man skal kunne drive profesjonelt landbruk i
omrAder som Hattfjelldal. Her kan ikke dyrkes korn og alle kan ikke drive med melk, A legge en
bjornesone til Hattfjelldal vil vare som 5 basere rowiltforvaltningen pd at rovdyrenes
hovedneringskilde skalvere tamme beitedyr. Denne forvaltningspolitikken henger ikke pd greip!
Utmarksbeite er vir styrke. Bruk av rovdyrsikre gjerder er et alternativ man kan f6 stotte til, men 6
holde sauen p6 et inngjerdet omrtde hele sommeren f6rer til dirlig dyrevelferd, merarbeid og
dirligere okonomi. Mine dyr som gtr p5 beite i Slettfjellet er produsert tilnermet Okologisk, uten
bruk av kraftf6r og de er friskere enn mattilsynets (normal>. Dette viljeg fortsette med!



vaLDEN eAno

SkjOnner heller ikke logikken i 6 ha bjOrnesone p6 Helgeland: Bjornene som kommer til Hattfjelldal

96r vanligvis ikke i hi her, men vandrer tilbake til Sverige. Svenskene driver en omfattende skydds- og
lisensjakt, og et stort antall bjorn har blitt felt pi svensk side de siste 6r. Nordland er avhengig av
innvandrende av bjorn fra Sverige for 6 kunne avle fram yngling. Resultatet er at det er UMULIG 6

oppn6 bestandsmilet i Nordland, og hvorfor skal man da pA dod og liv skal utrydde en hel nering for

man innser dette, er for meg ufattelig. Priser meg lykkelig over at svenske myndigheter har en
fornuftig forvaltning av den nordiske brunbjornestammen, og at de har forstdtt at brunbjornen ikke

er en truet dyreart. I rowiltforliket sier det norske Stortinget ja takk, begge deler, noe som betyr at
de vil ha bide rowilt og beitedyr. Likevel er kravet om forutsigbar forvaltning og lokal medvirkning,

nedfelt i rowiltforskriften, totalt tilsidesatt i foreliggende forslag fra FM.

Jeg vil avslutte med 6 si at jeg ikke er imponert over arbeidsutvalgets og Fylkesmannens jobb med

denne revisjonen. Forvaltningsplanen skulle REVIDERES, ikke snus helt pi hodet! N5 mA
Fylkesmannen og Rowiltnemda kjenne sin besokelsestid og melde oppover i systemet at det ikke er
mulig 5 ni bestandsmAlet i Nordland. Bestandsm6let m6 endres, enten ved 6 fjerne ynglingen i

Nordland eller at den flyttes til et omrSde der det er mulig 6 oppni m6let.

Som bonde fOler jeg en fortvilelse ved at jeg som girdbruker skal bruke av min dyrebare tid pi 6 sloss
for i fA lov til A produsere mat i verdensklasse pi en klode hvor millioner av mennesker sulter. H6per

at norske myndigheter kan stikke fingeren ijorda og innse at man mi produsere mat der man kan, og
ikke beslaglegge en unik ressurs pga. fanatiske vernetanker.

Med hi lsen

Eivind And16 Volden

cav,5c , LV *41 .\R+.1"-t,.-I'[
Lovise, Lukas, Ragnhild og ca. 1 OdMktive belte$rukere i Slettfjellet.
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 Innspill til ny forvaltningsplan for rovdyr i nordland.  
 
 
Elsvatn Grendelag ser med stor skepsis på at store deler av Hattfjelldal kommune skal defineres som 
sone for bjørneforvalting.  
 
Hattfjelldal har mange arbeidsplasser som er avhengige av beitenæringa, vi kan ikkje se at forslaget 
om rovdyrsone på noen måte tar hensyn til dette.  
 

Vi mener forslaget bør forkastes. I Hattfjelldal bør fortsatt beitedyr ha fortrinnsrett. 

 

 

For Elsvatn Grendelag: 

 

Håvard Nygård 



Evenes og Tjeldsund beitelag 
v/Birgitte Rørvik Bruun 
Tårstadveien 28 
8535 TÅRSTAD        Evenes, 15.januar 2017 

 

Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405 
8002 BODØ 

 

 

2015/1959 – Høringssvar på ny begrenset høring om bjørne-og gaupeområder i Nordland 

Evenes og Tjeldsund beitelag har behandlet forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 
på styremøte 11.januar 2017, og vil komme med følgende høringssvar:  
 

 Vi vil igjen starte med å stille et stort spørsmålstegn ved forslag om å utvide gaupesonen, 
denne gang til hele Nordland fylke, med unntak av Lofoten, Vesterålen og Tjeldøya. Formålet 
med arbeidet med den nye forvaltningsplanen er at man skal få ned konfliktene og 
beitetapene. Hele fastlands-Nordland foreslås å være prioritert område for gaupe. I brev av 
20.07.2016 skriver Klima-og miljøministeren og landbruks-og matministeren «Vi er av den 
oppfatning at det i forvaltningsplanen for rovdyr i Nordland er gjort en prioritering av 
områder som over tid snarere vil øke enn å dempe konfliktnivået, samtidig som det skaper 
store utfordringer i en praktisk oppfølging av forvaltningen». Videre skriver de at «Vi mener 
at situasjonen i Nordland er svært utfordrende, noe som også understrekes i 
tilbakemeldinger vi har fått fra Mattilsynet. Det haster nå med å fastsette nye områder som 
på en langt bedre måte enn i dag ivaretar hensynet til beitedyr og rovdyr i Nordland». Vi kan 
ikke se at forslaget til forvaltningsplan vil dempe konfliktnivået ved å øke rovviltsonene til å 
gjelder hele fylket.  

Evenes og Tjeldsund beitelag støtter ikke utvidelse av gaupeområdet. Med Fylkesmannens 
nye forslag til gaupeområde, så blir Evenes, fastlands-Tjeldsund og en liten del av Narvik 
liggende som en tarm mellom prioritert beiteområde i vest (Vesterålen, Lofoten, Tjeldøya), 
prioritert beiteområde i nord (B-området i Troms, vest for E6) og Ofotfjorden i sør. Tegner 
man inn dette på kartet så ser man at det foreslåtte gaupeområdet ikke går overens med 
rovviltsonene i Troms. Vi krever at det skal være prioritert beiteområde i Evenes, Tjeldsund 
og Narvik (nord for Ofotfjorden, vest for E6), i tråd med forvaltningssonene i Troms.   

 I punkt 2.4.1 står det at «Det regionale bestandsmålet for gaupe kan oppnås innenfor hele 
Nordland fylke unntatt Lofoten/Vesterålen». I punkt 2.4.5 står det at «I Lofoten og 
Vesterålen, inkludert Tjeldøya, skal det åpnes for kvotefri jakt». Vi ber om at Tjeldøya 
inkluderes også i punkt 2.4.1 slik at det står «Det regionale bestandsmålet for gaupe kan 
oppnås innenfor hele Nordland fylke unntatt Lofoten/Vesterålen inkludert Tjeldøya». Vi 
ber om at den samme inkluderingen av Tjeldøya også gjøres i punkt 2.2.2, slik at det blir 
«Vedtatte regionale bestandsmål for gaupe skal oppnås innenfor hele Nordland unntatt 
Lofoten/Vesterålen inkludert Tjeldøya, med sterkt fokus på byrdefordeling».  
 



 Evenes og Tjeldsund beitelag krever at det tegnes kart også over forvaltningen av gaupe, 
selv om Fylkesmannen mener at det ikke er nødvendig. Skal planen være lettlest og lett 
tilgjengelig så må også slike «unødvendige» kart lages og tas med. Det vil da bli tydelig hvor 
gaupe er prioritert og hvor prioriterte beiteområder er. Det vil da bli godt synlig hvorfor 
forvaltningsområdet for gaupe ikke kan inkludere Evenes, fastlands-Tjeldsund og deler av 
Narvik (nord for Ofotfjorden, vest for E6). Når man samtidig oppdaterer kartene, så må man 
ta med alle sauer i Nordland, og ikke bare de 70 % som dekkes gjennom Organisert 
beitebruk. Fylkesmannens Landbruksavdeling sitter på tallene fra alle kommunene i hele 
Nordland. Vi forventer at Fylkesmannen nyttiggjør seg av de ressurser han har tilgjengelig, 
også i Landbruksavdelingen og innhenter nødvendig informasjon. Kart i forvaltningsplanen er 
ikke representative for beitebruk i Nordland.  
 

 Evenes og Tjeldsund beitelag krever at det gjøres en skikkelig konsekvensutredning for alle 
beitedyr (også storfe) i Nordland, på lik linje med konsekvensutredninga som er gjort for 
reindrifta, gjennom arbeidet med forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 7 
(Nordland).  
 

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

Planen baserer seg på bakgrunnsdata som ikke er illustrerende for beitedyrsituasjonen i Nordland, 
oppfyller ikke føringer fra departement om å redusere konfliktnivået, og konsekvensutredning for 
beitedyr, forutenom rein, er ikkeeksisterende. Fylkesmannens justerte forslag er ikke samkjørt med 
Fylkesmannen i Troms, noe som må være et minimum for en forvaltningsplan.   

Evenes og Tjeldsund Beitelag stiller spørsmål rundt realismen i bestandsplanen når Fylkesmannen må 
benytte alt fastlandsareal i Nordland for å oppnå bestandsmålene for rovvilt. Dette er en helt 
uakseptabel konsekvens for beitenæringen, som det ikke finnes noe politisk fundament for. 

Hvis Fylkesmannen står på at dette er konsekvensen av bestandsmålene, er det åpenbart at 
Fylkesmannen må gå til Miljøverndepartementet med tilbakemelding om at bestandsmål for rovvilt i 
Nordland ikke kan opprettholdes uten uakseptable konsekvenser for beitenæringen.   

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

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



 
 
 
 

Dato:  10.01.2017 
Vår ref.: 17/490 

Deres ref.:  
Saksb.: Georg de Besche d.y. 

Enhet Plan/Utvikling 
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Fylkesmannen i Nordland 
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Moloveien 10 
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Høringsuttalelse til Fylkesmannens reviderte forlsag 
forvaltningsplan rovvilt 
 
Den begrensede høring ber om tilbakemelding på to forhold; et større område til forvaltning 
av gaupe omfattende av hele fastlandsnordland og et alternativt område for bjørn.  
 
Fauske kommune er lite berørt mht endringen i forvaltningsområde for gaupe som denne 
høringen ber om innspill til. Fauske kommune er allerede i fylkesmannens opprinnelige 
forslag innlemmet i forvaltningsområde for gaupe. Vi ser positivt på byrdefordelingen med 
spredning av ynglinger av gaupe i hele fastlandsfylket.  
 
Fylkesmannens alternative utpekte område til forvaltningsområde for bjørn berører ikke 
Fauske kommune. I vår tidligere uttalelse påpekte vi at forvaltningsområde for bjørn burde få 
reduserte bestander av gaupe og jerv innenfor samme området. Når fagmiljøet opplyser at 
området i indre Salten er bedre egnet for jerv enn området på sør-Helgeland og at 
belastningen med å ha bjørn er omtrent lik for begge områder, går vi inn for Fylkesmannens 
nye alternativ som forvaltningsområde for bjørn.  
Vi legger merke til at utfordringen i det område er det samme som i Indre Salten  - senter av 
sirkelen for kjerneområde til binner er midt inne i område avmerket som kalvingsland.  
Samtidig ser vi at det foreslås endring i teksten til forvaltningsprinsipp pkt. 2.5.2. Teksten 
med «forsøk på jaging av bjørnen» er utelatt og teksten «eller i randsonen til svart sone»  er 
satt inn.  
Den presisering som nå er i pkt.2.5.2 utfylles i sin helhet av pkt 2.5.1 og 2.5.5 og kan således 
etter vår mening utelates som underpunkt. 
På forespørsel om hva avbøtende tiltak kan være var Fylkesmannen (reindriftsforvaltningen) 
lite informativ på, men sa at avbøten de måtte diskuteres med SNO i hvert enkelt tilfelle. 
SNO ble forespurt om hva de mente lå i den ordlyden. Det ble gitt et entydig svar at det var 
felling av bjørnen. Vi kan vanskelig se at det er mulig å bygge opp en bestand av bjørn i 
kalvingsland for rein når den skal skytes bare den kommer i nærheten av kalvingsland. I vårt 
første innspill til revidert forvaltningsplan tok vi til ordet for at Fylkesmannen må se på 
reindriftens distriktinndeling og tilgang til kalvingsland utenfor forvaltningsområdet for bjørn. 
Vi tror ikke det er mulig å nå bestandsmålet uten å se på dette forhold. Det gjelder uansett 
hvilket alternativ som velges til forvaltningsområde for bjørn. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Georg de Besche d.y. 
Ingeniør 
 



 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

Avd Helgeland         

8690 Hattfjelldal           

 

Fylkesmannen i Nordland 

Postboks 1405,  

8002 Bodø        14.01.2017 

 

Begrenset høring- gaupesonering og plassering av bjørneområde. med «2015/1959». 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, mener fylkesmannens forslag til flytting av bjørneområde, samt 

oppheving av gaupesoner, legger opp til eskalering, både av konflikter og tap. 

Det som reduseres med dagens forslag er prioriterte beiteområder og tillit til forvaltning. 

Gaupe 

Folkeaksjonene ny rovviltpolitikk av Helgeland kan ikke akseptere at hele Nordland blir omgjort fra 

prioriterte beiteområder til gaupeprioritert område. I følge rovviltforskrifta § 6, «Rovviltnemnden 

skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen skal det etableres en 

geografisk differensiert forvaltning i regionen, jf. forskriften § 1.  

Fylkesmannens forslag om ei gaupesone i hele Nordland er ikke geografisk differensiert forvaltning 

og er i utakt med rovviltforskrifta og rovdyrforliket. Rovviltforliket er vedtatt av Stortinget er 

klinkende klar på at det skal være soneforvaltning av rovdyra i Norge. Dersom dette skal kunne 

gjennomføres, må det settes av nok areal til soner for beitedyra samtidig som det skal være soner for 

rovdyra. Dersom Fylkesmannen mener at det ikke skal være soneforvaltning av Gaupa i Nordland, må 

Fylkesmannen vise hvilken hjemmel Fylkesmannen har for dette forslaget. 

 

Bjørn 

Det er fra rovviltnemnda s leder gått ut tydelige signaler på at det arbeides kraftig for å få bort 

bestandsmål for ynglende bjørn. Å flytte bjørneområdet til Indre Helgeland, med de konflikter og 

problematikk dette pålegger beitenæringene sau og reindrift, anses som meningsløst.  

Her er stor konsentrasjon av sau og rein, og et høg intensivt bruk av utmarksbeite. 

Indre Helgeland er utprøv som yngleområde, der lykkes man ikke å få til yngling. 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk avd Helgeland, sier nei til bjørneområde på indre Helgeland, og 

mener det kan beholdes i Indre Salten mens arbeidet om å fjerne bestandsmål pågår. 

 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk avd . Helgeland støtter arbeidet for en reduksjon av bestandsmåla på 

både Jerv, Bjørn og Gaupe i Nordland. 

 

Tilslutt slutter vi oss til gruppen med uttalelser som ber om at revisjon av Forvaltningsplan for rovvilt 

i Nordland bør utsettes til nye bestandsmål er på plass. 

 

Med hilsen 

Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk 

Avd Helgeland 

Anders Svarstad 



Høring – Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland 

Grane Arbeiderparti har følgende høringsuttalelse vedr. forslaget til revidert forvaltningsplan 
for rovvilt i region 7 - Nordland:  

 Grane kommune er en kommune i Nordland som har høye tapstall på sau og tamrein.  
Grane Arbeiderparti er derfor svært kritisk til Fylkesmannens forslag til flytting 
forvaltningsområde for bjørn til Indre Helgeland (Hattfjelldal). Dette området er i dag et 
beiteprioritert område hvor man har hatt en økning i antall arbeidsplasser knyttet til denne 
næringen med bakgrunn i dette. Grane Arbeiderparti finner det derfor meget merkelig og 
beklagelig at fylkesmannen kan bedrive en rovdyrpolitikk som er så lite forutsigbar hvor man 
først legger til rette for å satse på næringsutvikling knyttet til utmark for så med et enkelt 
pennestrøk snu helt om og nærmest ber om at dette avvikles. Nå er det på tide at bygdene 
tas på alvor og vi ber fylkesmannen med bakgrunn i dette om å reversere forslaget om å 
flytte dette forvaltningsområdet for bjørn til Indre helgeland. Grane Arbeiderparti er av den 
oppfatning at de bestandsmålene som er satt for bjørn IKKE kan oppfylles i Nordland fylke og 
at man heller bør se etter områder i andre deler av landet som har grunnlag for kunne 
oppfylle disse kravene. 

 Grane Arbeiderparti mener at forslaget slik det foreligger, med de konsekvenser det 
kan gi bør utsettes slik at man kan få en grundig evaluering av den gjeldende 
forvaltningsplanen fra 2011 og kan utnytte de erfaringene man har. Dette med bakgrunn i 
vedtaket i Stortingets 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 rovvilt skal evalueres innen fem år». Innen dette er avklart mener 
Grane Arbeiderparti at det er SVÆRT UHELDIG at rovviltnemnda i Nordland forserer arbeidet 
med forvaltningsplanene.  
 
Trofors 09.01.17 
 
Anbjørn Brennhaug 
Nestleder Grane Arbeiderparti



 
Grane Bonde- og Småbrukarlag 
Kitty Lise Vassdal, 8680 Trofors
Tlf: 480 56 468

Grane Bonde- og Småbrukarlag
 

                                                                                                                              Dato: 15.januar 2017 

 

Fylkesmannen i Nordland Statens hus,  

Moloveien 10  

postboks 1405  

8002 BODØ  

 

Høringsinnspill til ny forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 

Forslaget i ny forvaltningsplan for rovvilt i Nordland, slik det nå presenteres vil gi store 

negative konsekvenser på beitenæringa i Nordland generelt og på Helgeland spesielt. Fylket 

er langt og smalt, og den soneinndelinga som det nå skisseres vil ikke fungere i praksis. 

Vi har spesielt sett på forslag om en ynglende binne på indre Helgeland. Med vedtak om en 

ynglende binne i Nordland hvert år, fortrinnsvis på indre Helgeland, genererer dette om lag 

14-16 bjørner. At disse foreslås i et tidligere definert prioritert beiteområde er ikke mindre 

enn oppsiktsvekkende. 

Bøndene trenger langsiktige planer og satsinger også fra sentrale hold for å kunne tørre å 

satse. I den foreslåtte regionen har det de siste årene vært en betydelig satsing nettopp på 

sauenæringa. Bruk har bygd ut, yngre generasjoner har overtatt og nye har kommet til. En av 

årsakene til dette er nettopp at dette område har vært definert som prioritert beiteområde. 

Om næringa skal kunne ha tillit til forvaltninga er det viktig at denne også planlegger 

langsiktig. Gjerne i 20-30 års perspektiv. 

Disse bjørnene vil heller ikke forholde seg til et kart, men bevege seg utover et stort 

geografisk område på Helgeland; ut mot kysten, opp til Salten og inn i Nord-Trøndelag.  

For beitenæringa i Grane kommune vil skadepotensialet fra bjørn bli vesentlig større. Flere 

besetninger har i mange år slitt med relativt store tap, også til bjørn.  

 



 
Grane Bonde- og Småbrukarlag 
Kitty Lise Vassdal, 8680 Trofors
Tlf: 480 56 468

Grane Bonde- og Småbrukarlag
 

 

 

 

Den forvaltning av bjørnen på Helgeland som vi har sett de siste årene har derimot vist seg å 

ha en positiv effekt med reduserte tap til bjørn. Det er nå fremdeles noe tap til bjørn, men 

skaden er til å leve med. Det er de siste årene innvilget både våruttak av bjørn og 

skadefelling på sommerstid. Dette er beitenæringa glade for, og vi ser derfor ingen meining i 

det forslaget som nå fremmes . 

 

Med vennlig hilsen Grane BS 

Kitty L Vassdal (leder) 

   (sign) 

                                       

 

 

 



Fylkesmannen i nordland     Trofors 12.01.2017 

 

Uttalelse vedrørende forvaltningsplan rovvilt i region 7 -  Nordland 

Grane bondelag går sterkt imot etablering av forvaltningsområde for bjørn på Indre Helgeland. Det er 
få år siden akkurat dette området ble et prioritert beiteområde. Dette har gjort at det er mange som 
har satset innenfor beitenæring, spesielt på småfe. Det er gjort investeringer i bruksutbygging og 
besetningsøkning.  

En etablering av forvaltningsområde for bjørn vil ikke bare ramme beitenæringen i Hattfjelldal, men 
store deler av Helgeland. Dette området benyttes i dag av mange kystbønder, nettopp fordi dette er 
et av landets beste beiteområder. 

Det vil bli katastrofalt dyrevelferdsmessig hvis indre Helgeland nå blir endret til område med yngling 
for bjørn. Store tap av sau og rein gir store dyrelidelser, og dermed et konfliktnivå mellom 
næringsutøvere og forvaltning som ingen kan leve med. 

Grane Bondelag slutter seg for øvrig til Grane kommunes høringstillatelse. 

 

For Grane bondelag: 

 

Inge Johan Hansen, Lena Steinslett, Siri Stabbforsmo, Tom Roger Sandnes, Pål Ove Wika, Roger 
Justad Hallingen



 

Høring – Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland 

 

Grane Jeger & Fiske forening har følgende høringsuttalelse vedr. forslaget 
til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland.  

 

Grane jeger & fisk har 150 medlemmer. Vi driver med tilrettelegging for enkelt friluftsliv, 
med vekt på jakt og fiske. Vi drifter 2 utleiehytter og flere gapahuker med mer. Hvordan 
rovvilt forvaltningen legges opp har interesse og betydning for våre medlemmer, og ikke 
minst i forhold til bokvaliteter i en innlands og distriktskommune som Grane. Gjff bidrar   
med å oppfordre til jakt på predatorer som rev og mår, da de tar mye egg og kyllinger til rype 
og storfugl. Våre medlemmer er også aktive i forhold til lisensjakt på gaupe og jerv. Indre 
Helgeland har fått svi tidligere med hensyn til forvaltning av bjørn, noe som medførte at 
sauebruk ble nedlagt. Vi opplevde utrygghet hos menige turgåere når det til stadighet var 
reportasjer om at bjørn hadde slått sau rundt om i kommunen. Det gikk ut over livskvalitet   
og bolyst for våre innbyggere. Vi opplever at dagens regime hvor bjørn har blitt tatt raskt ut 
når den har tatt bufe som sau og rein har ført til trygghet for beitenæringen, og våre 
medlemmer og innbyggere gir uttrykk for at dette fungerer i forhold til allmenhetens bruk av 
utmark og fjell til friluftsliv og annet. 

Vi er kjent med at rammebetingelsene for beitenæringen ikke er de beste og er redd for at økt 
uforutsigbarhet vil marginalisere en alt sårbar næring. Det er for flere av disse brukene som 
utnytter et godt og bærekraftig utmarksbeite få og ingen alternative arbeidsplasser. 
Friluftslivet er for kommuner som Grane et pre, med å vedta at Indre Helgeland skal være et 
rovdyr reservat tar man bort tur gleden og bruk av naturen til rekreasjon for mange. 

Grane Jeger & Fiskeforening har ingen ønsker om en revidert forvaltningsplan for rovvilt som 
forringer vår livskvalitet.  

 

 

Bjørn Ivar Lamo                                                                                                                                                                    
sekretær GJFF  
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Deres ref.: 2015/1959 
 
 

Begrenset høring - Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland 
 
Nærings- og naturforvaltningskomite har i møte 18.01.2017, sak 003/17 gjort følgende vedtak: 

Grane kommune går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på Indre Sør-Helgeland, 
på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området. 
 
Ynglende bjørn innenfor beiteområder for sau og kalvingsområder for rein er ikke dyrevelferds-messig 
forsvarlig, jfr. lov om dyrevelferd, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015.  
  
Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke til et nivå som ikke 
er akseptabelt.     
 
Dersom det legges en bjørnesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert på 
utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av sau og rein, med de 
dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med Dyrevelferdsoven.   
  
I Nordland er det etter kommunens vurdering ikke mulig å få til en tilfredsstillende 
arealdifferensiering for bjørn.  På bakgrunn av dette anmodes Rovviltnemnda om å arbeide for enten 
en redusering av det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, eller å overføre ynglingen fra Nordland 
til et annet fylke som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet uten å bryte Dyrevelferdsloven.   
 
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er revidert. 
 
Når det gjelder evt. utvidelse vestover av forvaltningsområdet for gaupe, har Grane kommune ingen 
spesielle merknader til det. 
 
 

 
Saksbehandler i saken:   Jordbrukssjef Torgar Eggen, tlf. 75182276 
 
 



 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Inger Lise Fløtnes 
Konsulent 
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Jfr. Delegeringsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 14.12.16. 
 
 

Begrenset høring - Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland 
 
 

Trykte vedlegg:   
· Mail fra Fylkesmannen med informasjon om begrenset høring, datert 22.12.16.   
· Fylkesmannens utkast til saksutredning til Rovviltnemnda. 
· Fylkesmannens nye utkast til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland. 
· Uttalelse fra Grane kommune (NNF-sak 069/16). 

 
Sammendrag: 
Rovviltnemdas vedtak den 19.10.2016, sak 20/2016: 
1. Rovviltnemda vedtar å sende Fylkesmannens forslag til revidert forvaltningsplan på høring. 

Høringsfristen settes til 30. november 2016. 
2. Arbeidsutvalgets forslag vedlegges. Høringspartene gjøres oppmerksom på at det er prinsipielle 

forskjeller 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 område på Helgeland. 

 
Grane kommune ga uttalelse til forslaget, uttalelsen følger vedlagt (NNF-sak 069/16). 

 
Fylkesmannen (heretter FM) fikk inn 86 høringsuttalelser, hvorav halvparten kom fra Saltdal. FM har 
vurdert samtlige innspill og vurdert Arbeidsutvalgets (heretter AU) forslag til soneinndeling og 
forvaltningsprinsipper.  
 
På bakgrunn av innsendte høringsuttalelser har Fylkesmannen endret planforslaget.  Endringene går 
ut på at gaupeområdet vil omfatte hele Nordland unntatt Lofoten og Vesterålen, samt at det fremmes 
et alternativt bjørneområde på Indre Sør-Helgeland.  Fylkesmannen åpner, i samråd med 
rovviltnemndas leder, for en begrenset ny høring på disse to endringene.  Høringsfristen er i 
utg.punktet satt til 15. januar, men Fylkesmannen har akseptert at Grane og Hattfjelldal kommuner 
behandler saken i politisk møte 18. januar.  Planen skal behandles av rovviltnemnda i møte 26. januar 
2017. 
 
 
 
 



 
 
Sammendrag av Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til rovviltnemnda: 
 
«Rovviltnemdas oppdrag om å utarbeide en regional forvaltningsplan følger av rovviltforskrifta § 6: 
 
«Rovviltnemden skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen skal det 
etableres en geografisk differensiert forvaltning i regionen, jf. forskriften § 1. 
Forvaltningsplanen skal vise hvordan rovviltnemden vil prioritere midler til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak innen for regionen i tråd med prinsippet om geografisk differensiert 
forvaltning. Planen skal også gi anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og reindrifts-politiske 
virkemidler innenfor regionen for å bidra til en samordnet virkemiddelbruk og reduserte tap og 
konflikter. 
 
Rovviltnemden skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen ved 
utforming av forvaltningsplanen. Planen skal sendes Miljødirektoratet til uttalelse før den vedtas av 
rovviltnemnda». 
 
I § 6 er det henvist til formålsparagrafen i rovviltforskriften: 
 
«§ 1 formål. Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, 
ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse og 
andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser 
vektlegges forskjellig i ulike områder for de ulike rovviltarter. 

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning 
(saksbehandlers utheving). 

Bestandsmålene for rovviltartene 
Flere høringsinstanser tar til orde for at bestandsmålene for rovvilt i Nordland må nedjusteres. Klima- 
og miljødepartementet (KLD) er i gang med en evaluering av den regionale rovviltforvaltningen, der 
fordelingen av det nasjonale bestandsmålet for rovvilt mellom ulike forvaltningsregioner er et sentralt 
tema. Rovviltnemnda og Fylkesmannen i Nordland er begge høringsparter i denne evalueringen, og vil 
komme med innspill og anbefalinger til KLD i forbindelse med denne prosessen. Ved fastsetting av 
bestandsmål for rovvilt må det etter Fylkesmannens oppfatning gjøres en vurdering av statens 
folkerettslige forpliktelser for den samiske reindrifta. Reduksjon av bestandsmål er imidlertid noe som 
ligger utenfor rammene for arbeidet med forvaltningsplanen, og forslaget må derfor utformes med 
utgangspunkt i dagens bestandsmål. 
 
Tydelig soneforvaltning 
Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) har gjennom flere 
brev stilt klare forventninger om at det må gjøres betydelige endringer i arealsoneringen i Nordland, 
hvor hensyn til rovdyrenes biologi, utbredelsesområde og hvor det finnes gode leveområder for de 
ulike artene, må vektlegges ved prioritering av yngleområder. Departementene peker på at sonene 
for både de ulike rovviltartene og for beitenæringene må bli mer sammenhengende, og ikke 
fragmenterte som i gjeldende plan. Nordland er den eneste rovviltregionensom ikke har vedtatt en 
soneinndeling med store, sammenhengende arealer.  
 
Rovvilt vs. beitenæring 
En rekke høringsinstanser peker på at beitenæringenes interesser i for liten grad er ivaretatt.  
Uttalelsene går i hovedsak på at prioriterte områder for rovdyr må bli betydelig mindre, og i mye 



mindre grad berøre beiteområder for sau og/eller rein. Videre fremholdes det at beiteinteressene i 
Nordland er så viktige at det ikke er plass til de bestandsstørrelsene av rovvilt som planen legger opp 
til.  
 
 
Bjørn 
35 uttalelser omtaler bjørn direkte. Uttalelsene fra beitenæringene har fokus på at det ikke er plass til 
bjørn i Nordland. Flere fra Salten anbefaler bjørneområdet på Helgeland og viser til AUs forslag, 
dersom det må settes av et bjørneområde i fylket.  Flere uttalelser fra Helgeland viser i stor grad til 
det motsatte, jf. FMs forslag.  Nordland Bondelag anbefaler bjørnesone øst i Narvik, og alternativt AUs 
forslag som andre prioritet. 
 
Fylkesmannen vurderer at det å finne et område for bjørn i Nordland er det vanskeligste i hele  plan-
prosessen. Vi registrerer at mange innspill fra Salten er negative til det foreslåtte bjørne-området i 
Indre Salten. Videre er beitenæringene på Helgeland negative til et eventuelt bjørne-område i 
Hattfjelldal. I arbeidet med forvaltningsplanen ligger det vedtatte bestandsmålet for bjørn som et 
rammevilkår. Det vil si at planen må definere hvordan bestandsmålet skal oppnås. Nasjonale føringer 
om tydelig sone-forvaltning innebærer videre at det må settes av et konkret areal for bjørn i fylket. 
Det skandinaviske bjørneprosjektet har bidratt med faglige vurderinger av aktuelle områder for bjørn i 
fylket. Ut fra dette vurderer vi at det kun er Indre Salten og Indre Sør-Helgeland som er aktuelle 
områder i Nordland. Uansett hvilke av disse områdene som velges, vil en binneetablering få 
betydelige konsekvenser for beitenæringene. Med bakgrunn i mottatte innspill og AUs anbefalinger, 
har vi gjort en vurdering av begge disse områdene. I tillegg til at vi opprettholder forslaget om et 
aktuelt bjørneområde i Indre Salten, skisserer vi også et alternativt bjørneområde på Indre Sør-
Helgeland. 
 
Begge alternativene til bjørnesone vil medføre betydelige utfordringer for norsk og svensk reindrift i 
områdene. Ingen av alternativene kan sies å være bedre enn det andre, men Fylkesmannen mener 
likevel ut fra en samla vurdering for reindrift at en bjørnesone i indre Salten vil være litt verre enn om 
den legges til Indre Sør-Helgeland. Jervebelastningen på Indre Helgeland er ikke like stor som i Indre 
Salten, samtidig som deler av kalvingslandet til Byrkije vil ha et noe bedre vern, da de høyereliggende 
delene fysisk ligger utenfor Fylkesmannens alternative forslag til bjørnesone.  
 
For sauenæringa vil begge områdene medføre betydelige utfordringer. I antall vil det beite betydelig 
flere sau i Hattfjelldal enn i Salten.  I begge områdene vil det forekomme både jerv, gaupe og bjørn.   
 
Fylkesmannen vurderer at begge områdene har egnet habitat for bjørn. Fylkesmannen vurderer 
videre at nemnda må velge ett av disse områdene, da det er lite relevant å sette av et 
forvaltningsområde for bjørn andre steder i fylket, jfr. bjørneprosjektets rapport om bjørn i 
Nordland.» 
 
 
Vurdering: 
Det alternative bjørneområdet i Indre Sør-Helgeland (store deler av Hattfjelldal kommune) vil 
medføre en dramatisk endring av tidligere plan hvor Hattfjelldal var prioritert beiteområde.  Dette vil 
føre til uholdbare tapstall for beitenæringen både i Hattfjelldal, og i de øvrige kommunene på Indre 
Sør-Helgeland (Grane, Hemnes og Vefsn).  

Med forutsetning om at forvaltningsregionen har mål om en årlig yngling av bjørn, vil det kreves 7 
binner med opphold i Nordland hele året for å oppnå målet.  I en bestand med 7 binner vil det trolig 
være minimum 7 hanner, og totalbestanden vil derfor være minimum 14 bjørner. Sannsynligheten er 
stor for at antallet hanner er større enn antallet binner fordi Nordland ligger i yttergrensen av den 



Skandinaviske populasjonen, hvor andelen hanner er større enn andelen binner pga. innvandring av 
unge hanner fra reproduksjonsområder i Sverige. Dødeligheten blandt bjørneunger vil derfor også 
sannsynligvis være høy i Nordland, pga. høyt antall hanner (ungedrap).  

 

Mattilsynet forventer i sin høringsuttalelse (datert 30.11.16) at en revidert forvaltningsplan har som 
klart mål å redusere tap og lidelse hos beitedyr vesentlig ut fra dagens situasjon.  Dette er etter 
saksbehandlers vurdering ikke forenlig med et forvaltningsområde for bjørn på Indre Sør-Helgeland, 
med bakgrunn i omfanget av beitedyr i området. 

Rovviltnemnda må ta utgangspunkt i Dyrevelferdslovens bestemmelser i arbeidet med forvaltnings-
planen for rovvilt i Nordland.  Det grunnleggende kravet i Dyrevelferdsloven er at dyr skal behandles 
godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.  Samtidig viser Fylkesmannen til 
Bernkonvensjonen for å synliggjøre det nasjonale ansvaret for å bevare artene gaupe, jerv, bjørn og 
ulv, samt kongeørn.  Det blir da naturlig å stille følgende spørsmål:  Er et brudd på Dyrevelferdsloven 
mindre alvorlig enn et evt. brudd på Bernkonvensjonen?  Et forvaltningsområde for bjørn i Indre Sør-
Helgeland vil uten tvil bli et omfattende brudd på Dyrevelferdsloven, og på sikt føre til avvikling av 
saueholdet i de berørte kommunene, på samme måte som f.eks. i Lierne i Nord-Trøndelag.  

Arealdifferensieringen bør ha som mål at størst mulig del av beitedyrene i Nordland gis nødvendig 
beskyttelse mot rovdyr.  Saksbehandler oppfatter imidlertid at forslaget til arealdifferensiering i 
hoved-sak kun tar hensyn til ett av målene i den todelte målsetningen; å sikre bærekraftige 
rovviltbestander.  Målsetningen om fortsatt aktiv bruk av utmarksressursene og reduserte tap av sau 
og tamrein er mindre vektlagt.  Dette med bakgrunn i at mange beiteområder for sau og tamrein, 
samt kalvingsområder for rein, er innlemmet i rovviltsoner.  Saksbehandler støtter Mattilsynets 
vurdering, og vil på nytt understreke at et forvaltningsområde for bjørn på Indre Sør-Helgeland ikke vil 
oppfylle Stortingets målsetting om å sikre fortsatt bruk av utmarka til beiteformål. 

Å etablere et yngleområde for bjørn innenfor beiteområder til sau og kalvingsområder til rein er etter 
saksbehandlers vurdering dyrevelferdsmessig uakseptabelt.  Dersom det legges en bjørnesone til 
områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert på utmarksbeite, vil dette være det samme 
som å planlegge en økning i tap av sau og rein, med de dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen 
vil være i strid med Dyrevelferdsoven.  Det eneste alternativet som kan forsvares dyreetisk er at 
forvaltningsområdet for ynglende bjørn legges til områder med lite eller ingen beitedyr.  Dersom ikke 
dette lar seg gjøre i Nordland, har Rovviltnemnda ansvaret for å videreformidle dette til statlige 
myndigheter, som enten må redusere det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, eller overføre 
ynglingen fra Nordland til et annet fylke som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet uten å bryte 
Dyrevelferdsloven.   
 
Bestandssituasjonen for brunbjørn i Norge er sterkt påvirket av bestandssituasjonen på svensk side. 
Bjørnebestanden i Sverige er vurdert til å bestå av omlag 3200 individer. På svensk side er det åpnet 
for omfattende skydds- og lisensjakt de siste årene, og et stort antall bjørner er felt de senere årene 
og da særlig i de sørlige fjelltraktene i Västerbotten. På bakgrunn av dette er det grunn til å anta at 
innvandringen av bjørn fra Sverige vil bli mindre i årene som kommer. 
 
I rapport 4 av 2016, «Det skandinaviske bjørneprosjektet», står det at det er vanskelig å estimere 
taps-utvikling og konfliktpotensial fordi dette i større grad vil være avhengig av politiske og 
forvaltnings-messige beslutninger enn bjørnens biologi. Ved å legge prioritert område for bjørn til 
Hattfjelldal vil konfliktnivået med beitenæringene øke betraktelig pga. antallet beitedyr i området. 



Det er også flere reindriftsutøvere som vil bli berørt, både svenske og norske.  
 
FM skriver i sitt saksfremlegg at FM tar utgangspunkt i at forvaltningsplanen skal følge opp Stortingets 
rovviltforlik og at planen ikke utformer en ny rovviltpolitikk overfor beitenæringene og ikke oppretter 
nye nasjonale rovviltpolitiske standarder. FM har pga. dette ikke utredet dyrevelferdsmessige,  
 
økonomiske og juridiske konsekvenser ved endring av planen. Det er riktig at bestandsmålet ikke er 
endret, men konsekvensene ved å legge prioritert område for bjørn til Hattfjelldal vil være fatale for 
Hattfjelldal kommune og nærliggende kommuner.  
 
Alle planer etter Plan- og bygningsloven skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredning om de 
kan få vesentlige virkninger, dersom det er sannsynlig at planen vil kunne komme i konflikt med bl.a 
naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, utøvelsen av samiske utmarksnæringer 
eller landbruket. Det skal i vurderingen bl.a. ses hen til tiltakets samvirke med andre gjennomførte, 
vedtatte og planlagte tiltak, og virkningenes omfang, kompleksitet, varighet, frekvens og reversibilitet.  
 
Konsekvensene vil være svært omfattende dersom store deler av Hattfjelldal endres fra prioritert 
beiteområde til prioritert bjørneområde. Konsekvensene ved å ha en årlig yngling av bjørn på Indre 
Helgeland er ikke vurdert i FM’s vedlegg til planen «Vurdering av konsekvenser». Planer er ment for å 
gi forutsigbarhet til de berørte, men dette planforslaget snur opp ned på forutsetningene for 
Hattfjelldal kommunes hjørnesteinsbedrifter og vil få vesentlige virkninger ikke bare for landbruket i 
Hattfjelldal og omegn, men også for andre bedrifter i området. 
 
Denne planen er svært betydningsfull for en hel næring og til sammenligning skal alle planer etter 
Plan- og bygningsloven vurderes om de kan få vesentlige virkninger, dersom det er sannsynlig at 
planen vil kunne komme i konflikt med bl.a naturområder som er særlig viktige for utøvelse av 
friluftsliv, utøvelsen av samiske utmarksnæringer eller landbruket. Det skal i vurderingen bl.a. ses hen 
til tiltakets samvirke med andre gjennomførte, vedtatte og planlagte tiltak, og virkningenes omfang, 
kompleksitet, varighet, frekvens og reversibilitet. Planer (etter PBL) som medfører omdisponering av 
landbruksområder som er av stor betydning for landbruksvirksomhet skal behandles i tråd med 
bestemmelsene i forskrift om konsekvens-utredning. Forvaltningsplanen for rovvilt er ikke en plan 
etter PBL, men konsekvensene blir enorme for landbruket når viktige naturressurser blir båndlagt, og 
det er derfor et minstekrav at forvaltningsplanen konsekvensutredes.  
 
FM har vurdert at det er verre for Saltdal å ha bjørn enn Hattfjelldal, dette på bakgrunn av vurdering 
ut fra hensyn til reindrifta, men dette ene momentet kan ikke være avgjørende for valg av prioritert 
område for bjørn.  Hattfjelldal har en unik fjellkultur, oppbygd av norske, svenske og samiske 
tradisjoner. Sauenæringa i Hattfjelldal kan benytte seg av landets beste beiter (jfr. bl.a. Norske 
fjellbeiter bind 13, Hersaug og Lyftingsmo).  Beitenæringa sysselsetter en stor del av Hattfjelldals 
befolkning, både som primær- og sekundærnæring.  Mulighetene for omstilling er minimale, bl.a. pga. 
klimatiske forhold, men også fordi andre arbeidsplasser er mangelvare. Målsetningen om levedyktig 
næringsvirksomhet vil bli tilsidesatt dersom store deler av Hattfjelldal kommune skal defineres som 
yngleområde for bjørn. 
 
 
 

 
Rådmannens innstilling: 
Grane kommune går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på Indre Sør-Helgeland, 
på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området. 
 
Ynglende bjørn innenfor beiteområder for sau og kalvingsområder for rein er ikke dyrevelferds-messig 



forsvarlig, jfr. lov om dyrevelferd, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015.  
  
Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke til et nivå som ikke 
er akseptabelt.     
 
 
 
Dersom det legges en bjørnesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert på 
utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av sau og rein, med de 
dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med Dyrevelferdsoven.   
  
I Nordland er det etter kommunens vurdering ikke mulig å få til en tilfredsstillende 
arealdifferensiering for bjørn.  På bakgrunn av dette anmodes Rovviltnemnda om å arbeide for enten 
en redusering av det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, eller å overføre ynglingen fra Nordland 
til et annet fylke som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet uten å bryte Dyrevelferdsloven.   
 
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er revidert. 
 
Når det gjelder evt. utvidelse vestover av forvaltningsområdet for gaupe, har Grane kommune ingen 
spesielle merknader til det. 
 
 
 
 

 
Nærings- og naturforvaltningskomite 18.01.2017: 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
NNF- 003/17 Vedtak: 

Grane kommune går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på Indre Sør-Helgeland, 
på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området. 
 
Ynglende bjørn innenfor beiteområder for sau og kalvingsområder for rein er ikke dyrevelferds-messig 
forsvarlig, jfr. lov om dyrevelferd, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015.  
  
Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke til et nivå som ikke 
er akseptabelt.     
 
Dersom det legges en bjørnesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert på 
utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av sau og rein, med de 
dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med Dyrevelferdsoven.   
  
I Nordland er det etter kommunens vurdering ikke mulig å få til en tilfredsstillende 
arealdifferensiering for bjørn.  På bakgrunn av dette anmodes Rovviltnemnda om å arbeide for enten 
en redusering av det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, eller å overføre ynglingen fra Nordland 
til et annet fylke som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet uten å bryte Dyrevelferdsloven.   
 
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er revidert. 
 



Når det gjelder evt. utvidelse vestover av forvaltningsområdet for gaupe, har Grane kommune ingen 
spesielle merknader til det. 
 
 

 
 
 



Grane sau og geit 
PO Wika 
8680 Trofors.                                   15.01.17 
Leder 
 
 
Høringssvar forvaltningsplan store rovdyr. 
 
 
 
Grane sau og geit ber om at realitetsbehandlingen av forvaltningsplanen 
utsettes til den to delte målsettinga i rovviltforliket fra 2011 er evaluert.  
 
 
Grane sau og geit går i mot etablering av et bjørneområde på indre Helgeland 
av hensyn til sau og reindrifta. 
Vi er klar på at en økning i bjørnetettheten på indre helgeland vil medføre at 
viktige arbeidsplasser i sau og reindrifta går tapt. 
Endringen i forvaltningsområdet for gaupe har vi ingen merknader til. 
 
GSG ber ut over dette om at bestandsmålene for store rovdyr reduseres for å 
sikre beitenæringa levelige vilkår fremover. 
 
Vi viser ut over dette til den faglige utredningen som er gjort av Grane 
kommune i deres høringssvar. 
 
 
 
 
 
Pål-Ove Wika 
Leder 
 



Fra: Kristina Henden Paulsen (kristinahenden@gmail.com)
Sendt: 15.01.2017 20:26:27
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: 

Emne: Høringsuttalelse angående revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
Vedlegg: 

Indre Helgeland har ett  av landets beste beiteområder for sau og rein. Å legge en egen bjørnebestand til Indre Helgeland vil være
dødsstøtet for beitende dyr. Beitebruken har lange tradisjoner og rettigheter i området. En bjørnebestand vil være med på å gjøre hele
området sør for Saltfjellet og hele Helgeland lite attraktivt for utbygging og videre utvikling av beitenæringene. I mange år har det i
vårt område vært betydelige tap av sau og rein på beite. Så ble det tatt ut noen bjørner og tapstallene ble redusert betydelig. Det viser
hvor sårbart vårt område er og derfor mener vi at det ikke er plass for ny egen bjørnebestand på Indre Helgeland. Bjørnen er det
rovdyret som skaper mest konflikt i forhold til beiteområde og grunneierne og er derfor det rovdyret som vi ikke under noen
omstendigheter vil ha på Indre Helgeland.

Trofors 15.01.2017
Grane Skogeierlag
Kristina Henden Paulsen



Fra: Harald Benjamin Aakvik[haakvik12@gmail.com]
Dato: 08.01.2017 23:39:02
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Rovdyrpolitikk for Hattfjelldal Kommune og omegn

Hei,

jeg er så nysgjerrig på flere detaljer enn det som står i Fylkesmannens reviderte plan for rovdyrpolitikk i området Hattfjelldal
Kommune og omegn. Fylkesmannen foreslår altså en økning til 7 ynglende binner i distriktet her. Hva er det
Fylkesmannen vil at folk skal jobbe med og livnære seg av her?
Har dere noen kort på hånden som vi ikke vet noe om, for eksempel, kommer det en statlig bedrift/enhet av forvaltning som
skal flyttes akkurat til Grane/Hattfjelldal/Hemnes/Vefsn?

Jeg er FOR rovdyr i norsk natur og et bedre samspill mellom primærnæring og forvaltning som gjør det mulig å leve med
rovdyr. Men nå blir jeg jo å snu fordi dette er jo direkte å avfolke bygder. Bare at Fylkesmannen ikke har «baller»  nok til å
si det direkte.

Så kan Fylkesmannen fortelle meg hvilke jobber det er som flyttes til kommunene jeg nevnte ovenfor når primærnæring blir
umulig, jakt inntekter forsvinner og midler til å passe på dyra uteblir fra det offentlige?

Av bøndene i distriktet her er jeg vel en «kaffelatte drikkende» storby idiot, fordi jeg åpent sier at det må være løsninger
som gjør at det kan være noen få rovdyr her og der. Men så mange ynglende binner som 7. Altså, bønder er ikke dumme,
heller ikke jeg. Så hva i all verden er det som skjer i hodene på Fylkesmannen m/venner…

Med vennlig hilsen,

Harald B. Aakvik

Universitetsgrad i Management (bare så dere ikke tror jeg er en sur bonde…)



Fra: Asgeir Almås[asgeir.almaas@icloud.com]
Dato: 18.01.2017 00:10:28
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Høringsuttale på forvaltningsplan for rovdyr "2015/1959"

Hattfjelldal Arbeiderparti mener forslaget til forvaltningsplan med prioritert yngleområde for bjørn på Indre Helgeland ikke er i
tråd med Miljødirektoratets anbefaling og Stortingets vedtak Nr 687.
Ynglende bjørn i beiteområder for sau og rein er heller ikke forsvarlig jf. lov om dyrevelferd, erfaringene med rovdyr i
beiteområder har i lang tid dokumentert at det medfører skader som langt overskrider det forsvarlige vedrørende dyrevelferd.
Forslaget må endres slik at Indre Helgeland fortsatt blir prioritert beiteområder og ikke yngleområde for bjørn.
Det må arbeides for at bestandsmålene for bjørn reduseres, eventuelle yngleområder må prioriteres der det ikke kommer i
store konflikter med beitenæringene for sau og rein. Med den omfattende beitebruken for sau og rein som er i Nordland
samt Nordland sin utforming er lang erfaring at det ikke vil være mulig å prioritere yngleområder for bjørn i Nordland uten at
det medfører store skader og en nedbygging av beitenæringene. Dette mener Hattfjelldal Arbeiderparti er helt uakseptabelt.

Med hilsen
Hattfjelldal Arbeiderparti
Asgeir Almås
Leder

Sendt fra min iPad



Høringsuttale, rovviltforvaltning. Kommentar til Fylkesmannen sitt justerte forslag.

15. januar 2017. 

1. Hattfjelldal Bonde og Småbrukarlag aksepterer ikkje at vi som prioritert beiteområde brått 
blir omdefinert til bjørnesone. Vi viser til argument som er velkjente i saka.

2. Høringa har fått preg av ein konkurranse mellom Saltdal og Hattfjelldal, om kven som har 
flest høringsuttaler og argument mot bjørn sitt distrikt. Det er lite fruktbart.

3. Vi meiner prisen for å ha bjørn er at vi får drive skadebasert uttak, slik at det blir muleg å 
drive beitenæring.

4. Å lage ein liten bjørnesone for å oppnå ei yngling i Nordland vil ikkje fungere etter vår 
meining, og gi store problem.

5. Viss landet skal ha denne bjørneynglinga bør den leggast til eit av dei områda som frå før har 
bjørneyngling. Der er husdyrhaldet redusert frå før, og ei yngling ekstra vil kanskje ikkje få så 
store konsekvensar for folk og næring.

6. Soneforvaltning i Nordland er svært problematisk. Både jerv- og bjørnesoner «rundt» 
sauebeiter og kalvingsland for rein, er fullstendig håplaust.

7. Forslaget til fylkesmannen vil ta konfliktnivået til nye høgder, og for framtida vanskeleggjere 
samarbeidet mellom landbruket og forvaltninga. Det bør vi unngå.

8. Når eit av dei beste beiteområde, og aktive landbruksmiljøa i fylket, skal ta ansvaret for alle 
dei store rovdyr, utanom ulven, er det innlysande at det vil oppstå store vanskar.

9. Hattfjelldal Bonde og Småbrukarlag aksepterer det nye forslaget til forvaltning av gaupe.



Fra: rune finseth[finseth.rune@gmail.com] Dato: 11.01.2017 23:46:37 Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i
Nordland Tittel: Høringsuttalelse til forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
Hattfjelldal ligger midt i kjerneområdet for foreslått bjørnesone på indre Helgeland. Dette er ikke forenelig med at vi
er en meget aktiv beitekommune. Sauehold holder liv i kommunen med sine 40 årsverk fordelt på 43 bruk. Vi har
mange unge brukere og flere som vil begynne eller overta eksisterende bruk. Vi har ca. 15000 beitende sau på et av
landets beste utmarksbeiter, lammevektene er høy og kvaliteten er meget bra.
Etter en lang kamp med forebyggende arbeide og uttak av noen hannbjørner, har vi i dag en veldig lav tapsprosent.
Dette fører til optimisme og ny giv i næringen.

Vi vil ikke akseptere at dette ødelegges av en ny bjørnesone.

Vi vil heller ikke ha yngling av Gaupe, da det ikke er forenelig med å være en beite kommune.

Hattfjelldal Bondelag

Rune Finseth



Høringsuttalelse angående revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 
 
Hattfjelldal har pr. I dag status som prioritert beiteområde og denne statusen ønsker vi 
fortsatt å ha. Det beiter ca. 75000 sau og rein på Indre Helgeland hver sommer og 
beiteområdene er definert som noe av landet beste utmarksbeiter. Dyr som leveres til 
Nortura ligger på topp i kvalitet hva gjelder vekt og klassifisering. Det finnes ikke noe mer 
økologisk mat enn sau og rein som har fått gått ute i det fri en hel sommer – uten stress og 
jag fra rovvilt.  
Det er lite forenlig med rovvilt soner i beiteområder da dette ofte medfører store 
økonomiske tap, tap av avlsverdi og store dyrelidelser. I tillegg er det en stor psykisk 
belastning for dyreeierne. 
I Hattfjelldal fungerer ordningen med beitetilsyn godt. Vi har ansatt gjetere som i tillegg til 
dyreeiere gjør en stor jobb med tilsyn av beitedyr, som ivaretar dyrevelferden gjennom 
sommeren, og det registreres rovdyrtap. 
Hattfjelldal er også et svært viktig sørsamisk område der det i dag drives aktivt med rein. 
Opprettelse av bjørnesone vil ha store konsekvenser også for denne næringen.  
 
Miljøet rundt småfenæringen i Hattfjelldal er bygget opp gjennom mange år. Det har vært 
satset på nettverksbygging og kompetanseheving. Mange unge bønder har satset på et yrke 
innen landbruket, og for disse som i dag har dette som arbeidsplass vil foreslåtte bjørnesone 
ikke være forenlig med dagens drift. Hvis Hattfjelldal blir kjerneområde for bjørn vil ikke 
bønder få tilskudd til å bygge nytt eller utvide sine driftsbygninger, og det vil bli vanskelig å 
fortsette å drive denne type næring. Jeg er redd at det vil bli starten på fraflytting. 
I Lierne i Trøndelag har bjørnen ødelagt for sauenæringa og staten har betalt store summer 
for å få bøndene til å gå over fra sauehold til storfehold. Slik ønsker vi ikke at det skal bli i 
Hattfjelldal! Vi må ta hele Norge i bruk og utnytte de ressursene som finnes. Det er dårlig 
ressursutnyttelse å ikke utnytte landets beste utmarksbeiter til å produsere god, sunn og 
økologisk mat. Og denne type uforutsigbarhet fra fylkesmannen oppleves som et overgrep 
overfor ei hel næring. Rovdyrene får ta altfor stor plass i dagens Norge. Det var en grunn for 
at våre forfedre jaktet på de og til dels prøvde å utrydde de – de er ikke forenlig med 
næringsvirksomheten landbruk og levende bygder! 
 
Beitekutt kan gi redusert biomangfold. Jfr. ny rapport fra Norsk genressurssenter går det 
fram at mer enn 140 arter kan være truet. 24 % av alle truede arter (på rødlista) finnes i 
kulturmark skapt av gamle driftsformer der beiting er en viktig del. Dette er alvorlig og det 
kan være irreversibelt – altså uante konsekvenser og skader i lang tid framover. Og bjørnen 
er IKKE truet! Med dagens store bestander av rovdyr er det artsmangfoldet som er truet!  
 
Hattfjelldal Bygdeliste ønsker ikke at det opprettes bjørnesone (eller andre rovvilt soner) i 
Hattfjelldal kommune og mener at Nordland har et nasjonalt ansvar i å utnytte sine 
fantastiske beiteområder til å produsere sunn, trygg og økologisk mat! Og da må vi få 
forsette å ha status som prioritert beiteområde! 
 
 
Hattfjelldal Bygdeliste v / Tone Waaler



Hattfjelldal Idrettsråd 

8690 Hattfjelldal       Hattfjelldal 10.01.17 

 

Fylkesmannen 

 

 

Innspill til ny Forvaltningsplan for rovdyr i region 7 -Nordland. 

 

Hattfjelldal Idrettsråd er sterkt imot forslaget at indre Helgeland skal bli prioritert yngleområde for 
bjørn. 

Hattfjelldal Idrettsråd driver kommunes største folkehelsetiltak, «Fjelltrimmen». I korthet er det 
utplassert 16 postkasser på fjelltopper og turmål rundt om i kommunen. De 3 siste årene har vi hatt 
en formidabel økning i antall deltakere, en gjennomsnittlig økning på 500 deltagere hvert år, og for 
året 2016 hadde vi over 4500 navn i våre fjelltrimbøker. Barnefamilier og eldre, særlig kvinner, er de 
som går flest turer. 

Fjelltrimmen markedsføres godt gjennom egen facebookside og vi ser tydelig av tilbakemeldinger der 
at Fjelltrimmen oppleves som trygger grunnet stadig bedre rydding og merking av stier, men også det 
faktum at de siste årene har vært mindre aktivitet av slagbjørn som tar beitedyr. Alle våre 
fjelltrimstier går i områder med mye beitedyr. Når det blir tatt husdyr i et område ryktes dette straks, 
og sies det er bjørn som er i området, kan vi se at besøksfrekvensen går ned i det aktuelle området. 
14 av våre 16 turstier er innenfor det foreslåtte området til bjørn i Hattfjelldal. 

Idrettsrådet frykter at hvis Hattfjelldal blir ett prioritert område for rovdyr vil det slå negativt ut ved 
at det blir færre som våger seg ut i terreng der det oppholder seg bjørn, særlig binne med unger som 
hvert fall på folkemunne regnes som farlig. 

 

 

For styret Idrettsrådet Hattfjelldal 

 

Bjørn Finseth 

Leder 



Hattfjelldal Jakt og Fiskelag 

8690 Hattfjelldal      Hattfjelldal 12.01.17 

 

 

Fylkesmannen I Nordland 

8002 Bodø 

 

Sak 2015/1959 

Høringsuttalelse angående ny forvaltningsplan for rovdyr i region 7-indre Helgeland 

 

Hattfjelldal Jakt og Fiskelag går sterkt imot Fylkesmannens forslag om etablere et prioritert 
rovdyrområde, her for bjørn, på indre Helgeland. 

 

Dette vil medføre store konsekvenser for følgende områder: 

- Jakt på hjortevilt. I Hattfjelldal felles det årlig cirka 2oo hjortevilt, i hovedsak elg. Elgjakta er 
det store friluftsaktiviteten for den voksne befolkningen i Hattfjelldal om høsten.  Fra høsten 
2017 er det åpnet for jakt på hjort. Hvis det skal etableres en stor bjørnestamme i Hattfjelldal 
vil det ødelegge jakta ved at det blir mindre dyr, samt at gjenværende dyr vil bli mer urolig og 
vanskeligere å jakte på. 
 

- Utøvelsenes av det frie friluftsliv vil bli kraftig forringet. En stor populasjon av bjørn, 
herunder også binner med unger, vil medføre en direkte fare for folk som bruke, oppholde 
og høste av naturen i Hattfjelldal.  
 

- Hattfjelldal Jakt og Fiskelag har 5 utleiehytter innenfor foreslått bjørneområde i Hattfjelldal. 
Vi frykter at en stor bjørnestamme vil medføre færre utleiedøgn på hyttene da flere folk ikke 
våger å bruke utmarka til friluftsliv. 
 

 

For styret i Hattfjelldal Jakt og Fiskelag 

 

Rolf Almås 

Leder



 

Hattfjelldal kommune 
Næring og teknisk avd. 

 

Postadresse: O. T. Olsens vei 3 a Telefon: 75 18 48 00 Bank: 4530.05.00629 
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Melding om vedtak 
Fylkesmannen i Nordland 
Moloveien 10 
 
8002 BODØ 
 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 
Ref 2015/1959 17/456 Ragnhild Haugen  FA - K47, TI - &13 18.01.2017 

 
 

Uttalelse - Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 
Melding om vedtak 
 
Formannskapet-, har i møte den 18.01.2017, sak  002/17 gjort følgende vedtak: 
Hattfjelldal kommune går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på indre 
Sør Helgeland, på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området. 
Landbruk 
Hattfjelldal kommune kan dokumentere at vi har et av landets beste beiteområder. På 
bakgrunn av gjeldende plan har næringen satset tungt både økonomisk og med 
kompetansehevende tiltak i flere år i tråd med nasjonale føringer. 
Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke til et 
nivå som ikke er akseptabelt. 
I Nordland er det etter kommunens vurdering ikke mulig å få til en tilfredsstillende sone 
forvaltning for bjørn. På bakgrunn av dette anmodes Rovviltnemnda om å arbeide for 
enten en redusering av det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, eller å overføre 
ynglingen fra Nordland til et annet fylke som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet. 
Kulturlandskap 
I nylig framlagt landbruksmelding presiseres det at utnyttelse av utmarksbeite er en viktig 
ressurs for å blant annet hindre gjengroing og bidra til ivaretakelse av det biologiske 
mangfoldet. 
 
Jakt og friluftsliv 
I Hattfjelldal kommune er det lange tradisjoner for jakt og friluftsliv både for innbyggere og 
tilreisende. Innføres rovdyrsone for bjørn vil dette forringe områdets kvalitet og attraktivitet. 
 
Reindrift 
Hattfjelldal har et aktivt reindriftsmiljø. I det sørsamiske området i Trøndelag som grenser 
til Byrkije er det allerede bestemt at det skal være 3 ynglinger av bjørn. Å belaste dette 
området ytterligere vil true den sørsamiske kulturen. 
 
Konklusjon 
Hattfjelldal er og skal fortsatt være prioritert beiteområde, dette for å gi forutsigbarhet for 
næringen og ivareta spesielt gode beiteområder. 
Hattfjelldal er et unikt beiteområde, har lange tradisjoner for jakt og friluftsliv og en aktiv 
reindrift. 
Det skal derfor ikke være yngling av bjørn på indre Sør-Helgeland. 
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er 
revidert. 



Side 2 av 10 

 

Viser til tidligere innsendt høringsuttale. 

 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ragnhild Haugen 
jord- og arealbrukssjef 
 
 

 
 
  

Kopi til 

Fylkesmannen i Nordland Øyvind Skogstad   

Fylkesmannen i Nordland Magne Totland   
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Uttalelse - Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

 
Rådmannens innstilling 
 
Hattfjelldal kommune går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på Indre 
Sør-Helgeland, på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området. 
 
Ynglende bjørn innenfor beiteområder for sau og kalvingsområde til rein er ikke 
dyrevelferdsmessig forsvarlig, jf. lov om dyrevelferd, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 .  
 
Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke til et 
nivå som ikke er akseptabelt.  
 
Dersom det legges en bjørnesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet 
basert på utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av sau 
og rein, med de dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med 
Dyrevelferdsloven.   
  
I Nordland er det etter kommunens vurdering ikke mulig å få til en tilfredsstillende areal-
differensiering for bjørn.  På bakgrunn av dette anmodes Rovviltnemnda om å arbeide for 
enten en redusering av det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, eller å overføre 
ynglingen fra Nordland til et annet fylke som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet uten 
å bryte Dyrevelferdsloven.   
 
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er 
revidert. 
 
Når det gjelder evt. utvidelse vestover av forvaltningsområdet for gaupe, har Hattfjelldal 
kommune ingen spesielle merknader til det. 
 
 

 

 

 
Stian Skjærvik 
Rådmann 
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Formannskapet 18.01.2017: 
 
Møtebehandling: 
Begrenset høring rovdyr, foreslått av Trine Bolstad, AndreHattfjelldal bygdeliste 

Innspill fra Hattfjelldal Senterparti og Hattfjelldal Bygdeliste på begrenset høring 
forvaltningsplan for rovdyr, region 7 
 
Hattfjelldal kommune går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på 
indre Sør Helgeland, på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området. 
Landbruk 
Hattfjelldal kommune kan dokumentere at vi har et av landets beste beiteområder. På 
bakgrunn av gjeldende plan har næringen satset tungt både økonomisk og med 
kompetansehevende tiltak i flere år i tråd med nasjonale føringer. 
Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke til et 
nivå som ikke er akseptabelt. 
I Nordland er det etter kommunens vurdering ikke mulig å få til en tilfredsstillende sone 
forvaltning for bjørn. På bakgrunn av dette anmodes Rovviltnemnda om å arbeide for 
enten en redusering av det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, eller å overføre 
ynglingen fra Nordland til et annet fylke som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet. 
Kulturlandskap 
I nylig framlagt landbruksmelding presiseres det at utnyttelse av utmarksbeite er en 
viktig ressurs for å blant annet hindre gjengroing og bidra til ivaretakelse av det 
biologiske mangfoldet. 
 
Jakt og friluftsliv 
I Hattfjelldal kommune er det lange tradisjoner for jakt og friluftsliv både for innbyggere 
og tilreisende. Innføres rovdyrsone for bjørn vil dette forringe områdets kvalitet og 
attraktivitet. 
 
Reindrift 
Hattfjelldal har et aktivt reindriftsmiljø. I det sørsamiske området i Trøndelag som 
grenser til Byrkije er det allerede bestemt at det skal være 3 ynglinger av bjørn. Å 
belaste dette området ytterligere vil true den sørsamiske kulturen. 
 
Konklusjon 
Hattfjelldal er og skal fortsatt være prioritert beiteområde, dette for å gi forutsigbarhet for 
næringen og ivareta spesielt gode beiteområder. 
Hattfjelldal er et unikt beiteområde, har lange tradisjoner for jakt og friluftsliv og en aktiv 
reindrift. 
Det skal derfor ikke være yngling av bjørn på indre Sør-Helgeland. 
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er 
revidert. 

 
 
Tilleggsforslag, foreslått av ,  

Viser til tidligere innsendt høringsuttale. 
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FS- 002/17 Vedtak: 

Hattfjelldal kommune går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn 
på indre Sør Helgeland, på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området. 
Landbruk 
Hattfjelldal kommune kan dokumentere at vi har et av landets beste beiteområder. 
På bakgrunn av gjeldende plan har næringen satset tungt både økonomisk og med 
kompetansehevende tiltak i flere år i tråd med nasjonale føringer. 
Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke 
til et nivå som ikke er akseptabelt. 
I Nordland er det etter kommunens vurdering ikke mulig å få til en tilfredsstillende 
sone forvaltning for bjørn. På bakgrunn av dette anmodes Rovviltnemnda om å 
arbeide for enten en redusering av det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, 
eller å overføre ynglingen fra Nordland til et annet fylke som har mulighet til å 
oppfylle bestandsmålet. 
Kulturlandskap 
I nylig framlagt landbruksmelding presiseres det at utnyttelse av utmarksbeite er en 
viktig ressurs for å blant annet hindre gjengroing og bidra til ivaretakelse av det 
biologiske mangfoldet. 
 
Jakt og friluftsliv 
I Hattfjelldal kommune er det lange tradisjoner for jakt og friluftsliv både for 
innbyggere og tilreisende. Innføres rovdyrsone for bjørn vil dette forringe områdets 
kvalitet og attraktivitet. 
 
Reindrift 
Hattfjelldal har et aktivt reindriftsmiljø. I det sørsamiske området i Trøndelag som 
grenser til Byrkije er det allerede bestemt at det skal være 3 ynglinger av bjørn. Å 
belaste dette området ytterligere vil true den sørsamiske kulturen. 
 
Konklusjon 
Hattfjelldal er og skal fortsatt være prioritert beiteområde, dette for å gi 
forutsigbarhet for næringen og ivareta spesielt gode beiteområder. 
Hattfjelldal er et unikt beiteområde, har lange tradisjoner for jakt og friluftsliv og en 
aktiv reindrift. 
Det skal derfor ikke være yngling av bjørn på indre Sør-Helgeland. 
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene 
er revidert. 

Viser til tidligere innsendt høringsuttale. 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

04.01.2017 119274 Høringsuttalelse Grane kommune 
04.01.2017 119275 Høringsuttalelse Hattfjelldal kommune 
04.01.2017 119276 Høringsuttalelse Mattilsynet 

 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
23.12.2016 Høringsfrist forvaltningsplan rovvilt 
22.12.2016 Fylkesmannens merknadsbehandling og anbefaling til rovviltnemnda ang 

revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt - ny begrenset høring 
30.11.2016 16/8794 Høring - Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland 
30.11.2016 Høring - Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland 
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 
16.11.2016 Høring - Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland 
30.10.2016 Høring - revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

 
 

Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
Rovviltnemdas vedtak den 19.10.2016, sak 20/2016: 
1. Rovviltnemda vedtar og sende Fylkesmannens forslag til revidert forvaltningsplan på 

høring. Høringsfristen settes til 30. november 2016. 
2. Arbeidsutvalgets forslag vedlegges. Høringspartene gjøres oppmerksom på at det er 

prinsipielle forskjeller 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 område 
på Helgeland. 

 
Hattfjelldal kommune ga uttalelse til forslaget i vedtak FS-076/16, vedlagt. 
 
Fylkesmannen (heretter FM) fikk inn 86 høringsuttalelser, hvorav halvparten kom 
fra Saltdal. FM har vurdert samtlige innspill samt Arbeidsutvalgets (heretter AU) 
forslag til soneinndeling og forvaltningsprinsipper.  
 
På bakgrunn av innsendte høringsuttalelser har Fylkesmannen endret 
planforslaget.  Endringene går ut på at gaupeområdet vil omfatte hele Nordland 
unntatt Lofoten og Vesterålen, samt at det fremmes et alternativt bjørneområde på 
Indre Sør-Helgeland.  Fylkesmannen åpner, i samråd med rovviltnemndas leder, 
for en begrenset ny høring på disse to endringene.  Høringsfristen er satt til 15. 
januar 2017.  Planen skal behandles av rovviltnemnda i møte 26. januar 2017. 
 
Saksopplysninger: 
Rovviltnemdas oppdrag om å utarbeide en regional forvaltningsplan følger av 
rovviltforskrifta § 6: 
«Rovviltnemden skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. I 
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forvaltningsplanen skal det etableres en geografisk differensiert forvaltning i 
regionen, jf. forskriften § 1. Forvaltningsplanen skal vise hvordan rovviltnemden vil 
prioritere midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak innenfor regionen i tråd 
med prinsippet om 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. 
 
Rovviltnemden skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor 
regionen ved utforming av forvaltningsplanen. Planen skal sendes Miljødirektoratet 
til uttalelse før den vedtas av rovviltnemden» 
 
I § 6 er det henvist til formålsparagrafen i rovviltforskrifta: 
 
«§ 1 formål. Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av 
gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også 
ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen 
skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i 
ulike områder for de ulike rovviltarter. 

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal 
medvirkning (saksbehandlers utheving). 

FM uttaler i sitt saksfremlegg at ut fra aktiviteten av bjørn i Hattfjelldal over mange 
år, kan det være grunnlag for å si at det er noe større sannsynlighet for å få inn 
binner i Hattfjelldal sammenlignet med Salten. Samtidig er det kun i Salten det er 
påvist binneaktivitet. Det vises også til at Länsstyrelsen i Västerbotten peker på at 
særlig i de sørlige fjelltraktene i Västerbotten har omfanget av skadefellinger økt. 
Dette vil trolig medføre mindre innvandring til Nordland. 

FM mener ut fra en samla vurdering for reindrift vil en bjørnesone i indre Saltdal 
være litt verre enn om det legges til indre Sør-Helgeland. Dette fordi 
jervebelastningen på indre Helgeland ikke er like stor som i Salten, samtidig som  
deler av kalvingslandet til Byrkije vil ha et bedre vern.  

Videre skriver FM at for sauenæringa vil begge områdene medføre betydelige 
utfordringer. I antall vil det beite betydelig flere sauer i alternativet i Hattfjelldal enn i 
Salten. FM vurderer videre at begge områdene har egnet habitat for bjørn og at 
rovviltnemda må velge ett av områdene.  
 
Flere har uttalt at hensynet til beitenæringene må vektlegges tyngre. FM er enig i at 
det har store konsekvenser for næringa å ha rovvilt i utmarka, men påpeker at 
bestandsmålene ikke er endret. Juridiske og økonomiske konsekvenser er ikke 
utredet spesielt og FM mener planforslaget vil gi muligheter til å oppfylle 
bestandsmålet, fordele byrdene på en bedre måte og gi en mer forutsigbar 
forvaltning.  
 
Vurdering: 
Forutsigbarhet er et nøkkelord i denne saken. FMs forslag om alternativt 
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bjørneområde i Hattfjelldal er en helomvending av tidligere plan hvor Hattfjelldal var 
prioritert beiteområde. Planen skal etter rovviltforskriften sikre en forvaltning som 
vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.   

Med forutsetning om at forvaltningsregionen har mål om en årlig yngling av bjørn, 
vil det kreves 7 binner med opphold i Nordland hele året for å oppnå målet. I en 
bestand med 7 binner vil det mest sannsynlig være minimum 7 hanner, og 
totalbestanden vil derfor være minimum 14 bjørner. Sannsynligheten er stor for at 
antallet hanner er større enn antallet binner fordi Nordland ligger i yttergrensen av 
den Skandinaviske populasjonen, hvor andelen hanner er større enn andelen 
hunner pga. innvandring av unge hanner fra reproduksjonsområder i Sverige. 
Dødeligheten blant bjørnunger vil derfor også sannsynligvis være høy i Nordland 
(ungedrap).  

Bestandssituasjonen for brunbjørn i Norge er sterkt påvirket av 
bestandssituasjonen på 
svensk side. Bjørnebestanden i Sverige er vurdert til å bestå av omlag 3200 
individer. På 
svensk side er det åpnet for omfattende skydds- og lisensjakt de siste årene, og et 
stort antall 
bjørner er felt de senere årene og da særlig i de sørlige fjelltraktene i Västerbotten. 
På bakgrunn av dette er det grunn til å anta at innvandringen av bjørn fra Sverige 
vil bli mindre i årene som kommer. Hattfjelldal kommune opplever nå en nedgang i 
antall sau drept av bjørn, noe som sannsynligvis er forårsaket av uttak på svensk 
side og våruttak på norsk side.  
 
I rapport 4 av 2016, «Det skandinaviske bjørneprosjektet», står det at det er 
vanskelig å estimere tapsutvikling og konfliktpotensial fordi dette i større grad vil 
være avhengig av politiske og forvaltningsmessige beslutninger enn bjørnens 
biologi. Ved å legge prioritert område for bjørn til beite- og kalvingsområder vil, 
etter saksbehandlers vurdering,  konfliktnivået med beitenæringene øke 
betraktelig.  
 
FM skriver i sitt saksfremlegg at FM tar utgangspunkt i at forvaltningsplanen skal 
følge opp Stortingets rovviltforlik og at planen ikke utformer en ny rovviltpolitikk 
overfor beitenæringene og ikke oppretter nye nasjonale rovviltpolitiske standarder. 
FM har pga. dette ikke utredet dyrevelferdsmessige, økonomiske og juridiske 
konsekvenser ved endring av planen. Det er riktig at bestandsmålet ikke er endret, 
men konsekvensene ved å legge prioritert område for bjørn til Hattfjelldal vil være 
fatale for Hattfjelldal kommune og nærliggende kommuner.  
 
Mattilsynet påpeker i sin høringsuttalelse (datert 30.11.16)  at forslaget til planen 
ikke bidrar til å skille beitedyr og rovvilt, men innlemmer flere beiteområder inn i 
rovviltområder. Rovviltnemnda må ta utgangspunkt i Dyrevelferdslovens 
bestemmelser i arbeidet med forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland.  Det 
grunnleggende kravet i Dyrevelferdsloven er at dyr skal behandles godt og 
beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.  Samtidig viser 
Fylkesmannen til Bernkonvensjonen for å synliggjøre det nasjonale ansvaret for å 
bevare artene gaupe, jerv, bjørn og ulv, samt kongeørn.  Det blir da naturlig å stille 
følgende spørsmål:  Er et brudd på Dyrevelferdsloven mindre alvorlig enn et evt. 
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brudd på Bernkonvensjonen?  Et forvaltningsområde for bjørn i Indre Sør-
Helgeland vil uten tvil bli et omfattende brudd på Dyrevelferdsloven, og på sikt føre 
til avvikling av saueholdet i de berørte kommunene, på samme måte som f.eks. i 
Lierne i Nord-Trøndelag.  

Arealdifferensieringen bør ha som mål at størst mulig del av beitedyrene i Nordland 
gis nødvendig beskyttelse mot rovdyr.  Saksbehandler oppfatter imidlertid at 
forslaget til arealdifferensiering kun tar hensyn til ett av målene i den todelte 
målsetningen; å sikre bærekraftige rovviltbestander.  Målsetningen om fortsatt aktiv 
bruk av utmarksressursene og reduserte tap av sau og tamrein er mindre vektlagt.  
Dette med bakgrunn i at mange beiteområder for sau og tamrein, samt 
kalvingsområder for rein, er innlemmet i rovviltsoner.  Saksbehandler støtter 
Mattilsynets vurdering, og vil på nytt understreke at et forvaltnings-område for bjørn 
på Indre Sør-Helgeland ikke vil oppfylle Stortingets målsetting om å sikre fortsatt 
bruk av utmarka til beiteformål. 

Å legge en bjørnesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert 
på utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av sau 
og rein, med de dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med 
Dyrevelferdsoven.  Det eneste alternativet som kan forsvares dyreetisk er at 
forvaltningsområdet for ynglende bjørn legges til områder med lite eller ingen 
beitedyr.  Dersom ikke dette lar seg gjøre i Nordland, har Rovviltnemnda ansvaret 
for å videreformidle dette til statlige myndigheter, som enten må redusere det 
nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, eller overføre ynglingen fra Nordland til et 
annet fylke som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet uten å bryte 
Dyrevelferdsloven.   
 
Konsekvensene vil være svært omfattende dersom Hattfjelldal endres fra prioritert 
beiteområde til prioritert bjørneområde. Konsekvensene ved å ha en årlig yngling 
av bjørn på indre Helgeland er ikke vurdert i FMs vedlegg til planen «Vurdering av 
konsekvenser». Planer er ment for å gi forutsigbarhet til de berørte, men dette 
planforslaget snur opp ned på forutsetningene for Hattfjelldal kommunes 
hjørnesteinsbedrifter og vil få vesentlige virkninger for ikke bare landbruket i 
Hattfjelldal og omegn, men også andre bedrifter.   
 
Denne planen er svært betydningsfull for en hel næring og til sammenligning skal 
alle planer etter Plan- og bygningsloven vurderes om de kan få vesentlige 
virkninger, dersom det er sannsynlig at planen vil kunne komme i konflikt med bl.a. 
naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, utøvelsen av samiske 
utmarksnæringer eller landbruket. Det skal i vurderingen bl.a. ses hen til tiltakets 
samvirke med andre gjennomførte, vedtatte og planlagte tiltak, og virkningenes 
omfang, kompleksitet, varighet, frekvens og reversibilitet. Planer (PBL) som 
medfører omdisponering av landbruksområder som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet skal behandles i tråd med bestemmelsene i forskrift om 
konsekvensutredning. Forvaltningsplanen for rovvilt er ikke en plan etter PBL, men 
konsekvensene blir enorme for landbruket når viktige naturressurser blir båndlagt, 
og det er derfor et minstekrav at forvaltningsplanen konsekvensutredes.  
 
Hattfjelldal har en unik fjellkultur, oppbygd av norske, svenske og samiske 
tradisjoner. Sauenæringa i Hattfjelldal kan benytte seg av landets beste beiter (jf. 
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bl.a. Norske fjellbeiter bind 13, Hersaug og Lyftingsmo) og sysselsetter en stor del 
av Hattfjelldals befolkning, både som primær- og sekundærnæring. Mulighetene for 
omstilling er minimale, bl.a. pga. klimatiske forhold, men også fordi andre 
arbeidsplasser er mangelvare. Målsetningen om levedyktig næringsvirksomhet vil 
bli tilsidesatt dersom Hattfjelldal skal prioriteres til rovvilt. 

Konklusjon/anbefaling: 
Etter vurdering av FMs forslag legger saksbehandler fram ett forslag til vedtak: 
 
Hattfjelldal kommune går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn 
på Indre Sør-Helgeland, på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området. 
 
Ynglende bjørn innenfor beiteområder for sau og kalvingsområde til rein er ikke 
dyrevelferdsmessig forsvarlig, jf. lov om dyrevelferd, LOV-2015-06-19-65 fra 
01.10.2015 .  
 
Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke 
til et nivå som ikke er akseptabelt.  
 
Å legge en bjørnesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert 
på utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av sau 
og rein, med de dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med 
Dyrevelferdsloven.   
  
I Nordland er det etter kommunens vurdering ikke mulig å få til en tilfredsstillende 
areal-differensiering for bjørn.  På bakgrunn av dette anmodes Rovviltnemnda om 
å arbeide for enten en redusering av det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, 
eller å overføre ynglingen fra Nordland til et annet fylke som har mulighet til å 
oppfylle bestandsmålet uten å bryte Dyrevelferdsloven.   
 
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene 
er revidert. 
 
Når det gjelder evt. utvidelse vestover av forvaltningsområdet for gaupe, har 
Hattfjelldal kommune ingen spesielle merknader. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Hattfjelldal Sankelag 
v/styreleder Einar Båfjelldal 
8680 Trofors 
 
           14.01.2017 
 
Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405 
8002 Bodø 
 
 
HØRINGSUTTALELSE NY FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND - BEGRENSET 
HØRINGSRUNDE 
 
Vi har ingen spesielle merknader til foreslått plan for gaupe. 
 
Når det gjelder forslagene som foreligger angående bjørn vil komme med følgende innspill: 
 
Vi vil påpeke at vi i utgangspunktet mener en bestand av bjørn på vedtatt bestandsmål på 1 årlig 
yngling vil ha så store negative konsekvenser for beitenæringa i Nordland at det er noe vi ikke kan 
godta. Vi har imidlertid forståelse for at både Fylkesmannen og Rovviltnemda må forholde seg til de 
forskrifter, oppdrag, instrukser og mandat som er gitt, og ikke har mulighet til å endre noe på 
bestandsmål i denne omgang. 
Vi både ønsker og forventer derfor at ny forvaltningsplan for rovvilt i Nordland tar hensyn til 
beitenæringa i så stor grad som mulig innenfor de rammer som fins, og velger den løsninga som er 
best for beitenæringa i Nordland totalt sett. 
 
Vi mener ut ifra en total vurdering at det foreslåtte området på indre Helgeland ikke er den beste 
løsningen fordi: 
 

- Antall dyr på beite er betydelig høyere i på indre Helgeland enn i indre Salten.  
Iflg beitebrukskart fra NIBIO slipper sankelagene som blir direkte berørt av et eventuelt 
bjørneområde på Helgeland, (Hattfjelldal sankelag, Kruttfjell sankelag, Lifjell og Kongsfjell 
beitelag, Hattfjelldal saubeitelag) til sammen 20.334 sau på beite.   
Til sammenligning slipper de berørte sankelagene i Salten (Beitelag i Saltdal, Leivset og 
omegn sausankelag, Østsiden sausankerlag) til sammen 7.896 sau på beite. 

 
- Tall fra Animalias statistikk for saueslakt viser også at de berørte kommunene på Helgeland 

har en betydelig større produksjon enn de berørte kommunene i Salten. 
De to direkte berørte kommunene på indre Helgeland, Hemnes og Hattfjelldal leverte i 2016 
14.035 sau. 
Til sammenligning leverte de tre direkte berørte kommunene i Salten, Saltdal, Fauske og  
Sørfold til sammen 7257 sau. 

  



 
- Areal som er i bruk til beite er betydelig høyere på Helgeland enn i Salten.  

Ifølge beitebrukskart fra NIBIO ser vi at det foreslåtte området på Helgeland ligger med 
unntak av et lite område lengst nord inne i beiteområde for sau.  
Det foreslåtte området i Salten ligger i mye større grad utenfor beiteområder for sau. Østlige 
og sørlige deler ligger ikke inne i beiteområder, kun områdene lengst vest og nordvest. 

 
- Antallet beitebrukere er betydelig høyere på Helgeland enn i Salten.  

Ifølge NIBIO har de berørte beitelagene på Helgeland til sammen 63 medlemmer, mens 
beitelagene i Salten har 40. 
Randsonene på Helgeland også har betydelig mer omfattende beitebruk enn i Salten, da  
spesielt Hemnes kommune. 

 
Disse argumentene alene mener vi bør tilsi at det foreslåtte området på Helgeland ikke er egnet som 
bjørneområde, og at den totale belastingen for sauenæringa i Nordland vil bli mindre ved å velge 
alternativet i Salten. 
 
I tillegg vil vi påpeke følgende: 
 

- Indre Helgeland er svært godt egnet som sauebeite. Beitegranskninger viser at området har 
noe av de bedre utmarksbeitene i landet. (Norske fjellbeite, bind XIII, Lyftingsmo og 
Hersoug). 

 
- Beitenæringa på indre Helgeland generelt, og Hattfjelldal spesielt, har mange unge, 

nyoppstartede sauebønder. 
 

- Indre Helgeland er et næringssvakt område, der alternativene til sauehold er få for de som 
måtte bli berørt av endret forvaltningspraksis. 

 
- Det har blitt tatt ut en del bjørn på Helgeland de senere årene. Å snu om på denne praksisen 

vil være svært uheldig med tanke på kontinuitet og forutsigbarhet. 
 

- Det foreslåtte området på Helgeland ligger utenfor prioritert yngleområde for bjørn i den 
nåværende forvaltingsplanen. Det foreslåtte området i Salten ligger allerede delvis inne i 
prioritert yngleområde for bjørn. Å snu om på dette ved å velge å prioritere et helt nytt 
område for bjørn på Helgeland vil være svært uheldig med tanke på kontinuitet og 
forutsigbarhet. 

 
- Det er ikke registrert binner eller yngling på Helgeland i nyere tid, i motsetning til Salten der 

det både er registrert binner og ungekull.  
 

- Det er liten sjanse for innvandring av binner til Helgeland fra Trøndelag, ettersom Børgefjell 
fungerer som en naturlig barriere. Ref. Fylkesmannens merknadsbehandling. 

 



- Sjansen for innvandring til Helgeland fra Sverige har minket ettersom det er felt mye bjørn i 
Sverige tett opp til riksgrensen mot Hattfjelldal de siste årene. Ref. Fylkesmannens 
merknadsbehandling. 

 
Til slutt vil vi påpeke at vi synes også det er betenkelig at Arbeidsutvalget (AU) har foreslått et 
område som etter vår vurdering har et mye større skadepotensial enn Fylkesmannen sitt forslag.  
Vi forventer at representanter for fylkeslag greier å finne de løsninger som er best for hele fylket, i 
stedet for å velge løsninger som favoriserer enkeltområder men gir mye større negative 
konsekvenser totalt sett.  
 
Forslaget om å legge bjørneområdet til et område med betydelig mer beitedyr, flere beitebrukere, 
større produksjon og påfølgende større skadepotensiale virker derfor svært merkelig. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hattfjelldal sankelag 
v/styreleder  
Einar Båfjelldal
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Fylkesmannen i Nordland 

Postboks 1405,  

8002 Bodø 

 

 

Begrenset høring- gaupesonering og plassering av bjørneområde. med «2015/1959». 

 

Vedr. gaupe.  

Hattfjelldal sau og geit kan ikke akseptere at hele Nordland blir omgjort fra prioriterte beiteområder 

til gaupeprioritert område. I følge rovviltforskrifta § 6, «Rovviltnemnden skal utarbeide en regional 

forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen skal det etableres en geografisk differensiert 

forvaltning i regionen, jf. forskriften § 1.  

Fylkesmannens forslag om ei gaupesone i hele Nordland er ikke geografisk differensiert forvaltning 

og er i utakt med rovviltforskrifta og rovdyrforliket. Rovviltforliket er vedtatt av Stortinget er 

klinkende klar på at det skal være soneforvaltning av rovdyra i Norge. Dersom dette skal kunne 

gjennomføres, må det settes av nok areal til soner for beitedyra samtidig som det skal være soner for 

rovdyra. Dersom Fylkesmannen mener at det ikke skal være soneforvaltning av Gaupa i Nordland, må 

Fylkesmannen vise hvilken hjemmel Fylkesmannen har for dette forslaget. 

 

Vedr. Bjørn. 

Det har før vært prøvd å innføre Bjørn i samme område på Indre Helgeland. Dette lykkes ikke, men vi 

opplevende store skader på beitedyr både på sau og rein. Konflikter mellom næring og forvaltning, 

liten tillit og stor frustrasjon.  

Hattfjelldal sau og geit ønsker at det forsettes å arbeide med å få bort bestandsmålet for bjørn i 

Norland. Og vi mener det beste er å beholde området i Saltdal, nettopp på grunn av at det arbeidets 

med å få det fjernet. Hvor er troverdigheten i å flytte et bjørneområde for å tilrettelegge for bjørn, 

for så be om at ynglemålet blir tatt bort.  

Konklusjon er Indre Helgeland er prøvd, der oppnådde man ikke yngling. Saltdal er under utprøving, 

finner man ikke dette området egnet, er det et argument til for å søke om reduksjon av bestandsmål. 

 

Sommeren 2016 ble det oppdaget tre bjørnunger i Saltdal. Disse var blitt morløse Mora (binna) var ei 

av tre binneunger født like ved grensen til Norge, men på svensk side. Alle disse tre binneungene ble 

merka, ei av de kom til Saltdal. Endelig hadde Nordland fått sin første yngling. Vi som har levd med 

rovdyr, har tilegnet oss kunnskap, både teoretisk og praktisk. Alt vi kan om bjørn tilsier at disse 

bjørnungene ikke kommer til å reise langt, mye trolig er minst ei av tre unger ei binne. Til sommeren 

er disse 2,5 år, og de vil trolig slå seg ned i det området de er født. Og vi vil trolig få ei yngling i dette 

området. Se dokumentasjon nedenfor 

Bjørn i Skandinavia 2010 s 17  

«Bjørneprosjektet har dokumentert at hanner vanligvis utvandrer når de er 2 år gamle og at 

henholdsvis 81% og 92% av hannene utvandrer i vårt nordlige og sydlige studieområde. 

Hannene utvandret gjennomsnittlig 108 km og maksimumsavstanden var 467 km. Binnene 

derimot er mer hjemmekjære. De utvandrer vanligvis når de er 3 år gamle og bare henholdsvis 

32% og 46% forlater morens hjemmeområde for å etablere eget hjemmeområde i vårt 



nordlige og sydlige studieområde. Den gjennomsnittlige utvandringsavstanden blant de som 

utvandret var bare 16 km og maksimumsavstanden var 90 km.  

 

 

Å legge et bjørneområde til Hattfjelldal med så stor tetthet av beitedyr, både sau og rein, er svært 

konfliktfremmende. Lite gjennomtenkt, og skadelig for alle parter. Å driveutmarksbeite i et 

bjørneområde er ikke mulig. Andre forslag som foring og innmarksbeite er lite gjennomtenkt, da 

det er våre utmarksbeiter som er grunnlag for oppbygd bosetting og bruk. I tillegg står det i 

utredninga til fylkesmannen at minimumstalla ikke er store nok til å opprettholde egen 

bjørnebestand? så hva er hensikten? 

 

 

Vi viser til Paragraf 1 i Naturmangfoldloven lyder som følger: 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk 

kultur. 

 

Videre rovdyrforliket 2011.vedtatt i stortinget 17. juni 

2.2.14 Det legges til grunn at virkeliggjøring av bestandsnivå for bjørn ikke vil kreve areal ut over 

omfanget av dagens yngleområder. En økt tetthet av bjørn vil forsterke behovet for omstilling i 

landbruket i disse områdene. Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å gjennomføre dette. Nivået 

på bevilgningene bestemmes i det enkelte års budsjett.  

2.2.19 Det er et felles mål at tapstallene for beitenæ-ringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes 

tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttakav dyr som gjør skade på beitedyr gjøres 

raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningeni større grad enn i dag bidra til å effektivisere 

slikt uttak, uavhengig av om bestandsmåleter nådd. I prioriterte rovviltområder 

skal saueproduksjon og andre produksjonerbasert på utmarksbeite tilpasses gjennom 

forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkti forekomsten av rovvilt i beiteområdet. 

Det skal ikke være rovdyr som representereret skadepotensial i prioriterte beiteområder 

for husdyr og kalvingsområde fortamrein. 

 

Et bjørneområde i Hattfjelldal vil gi oss enorme lidelser og tap av beitedyr. Vi vet fra Lierne hvilket 

blodbad det har vært før beitebruket kapitulerte. De møysommelig oppbygde relasjoner og tillit til 

forvaltning er raskt ruiner. 

 

 Vi som kjenner rovviltpolitikken vet hva et bjørneområde betyr. Vi kan se til Hedemark, til Lierne og 

til Passvik lengst i nord. Her har bjørnen prioritet framfor beitedyr, og da blir etter hvert 

skadepoesialet lite, for områdene blir frie for beitedyr, av både etiske, dyrevelferdsmessige og 

økonomiske grunner.Vårt beitebruk i Hattfjelldal har lange og dokumenterte tradisjoner og 

rettigheter.Tuftet på de vilkår naturen har gitt oss i form av ressurser. 

Våre ressurser er et fantastisk utmarksbeite, våre oppbygde driftsapparat er i form av 

driftsbygninger, dyrka arealer til høsting av vinterfôr samt dyr og mennesker. 

 

Vi viderefører en unik fjellkultur som er tre kulturell, oppbygd av den norske, svenske og samiske 

tradisjoner. 



Våre brukere er unge, kunnskapsrike og framtidsretta bønder, som har satsa på beitebruk som en 

viktig faktor for å kunne leve og virke i Hattfjelldal. 

 

Hattfjelldal har pr. dags dato status som beiteområde, denne statusen krever vi å få beholde på 

grunnlag av følgende dokumentasjon. 

 

 Sauenæringa har landets beste beiter. (norske fjellbeiter bind 13, Hersaug og Lyftingsmo) 
 

 Sauenæringa har store vel drevene bruk. (antall vinterfôra dyr og arealer av dyrka mark) 
 

 Sauenæringa har underlagt oss forsking og samarbeidet med både fylkesmann og Tjøtta. 
 

 Sauenæringa her har lagt ned et stort arbeid i og sette i gang forebyggede tiltak, der 
sauenæringa selv er pådriver og har tatt ansvar for at forebyggende tiltak er blitt 
gjennomført og godkjent. 

 

 Sauenæringa her samarbeider godt med både reineiere, fylkesmann og SNO lokalt. 
 

 Vi har alltid vært åpen for løsninger, vi har jobba hardt for å holde konfliktnivået nede. 
 

 Vi har nå endelig etter mange år klart å snu tapstall slik at vi i pr. opplever nedgang i tap. 
Siste år har tapene vært mellom 4 og 10 prosent. 

 

Det er derfor helt uakseptabelt at fylkesmannen når foreslår å beslaglegge hele Hattfjelldal 

kommune og dermed også deler av nabokommunene, til prioritert bjørneområde. 

Dette er å se på som et overgrep mot ei distriktsnæring i en næringssvak kommune, der andre 

arbeidsplasser er ei mangelvare. Avstanden til store sentra er så stor at nedlegging av beitebruk vil 

føre til at folk må flytte fra kommunen. Likeså er muligheter til omstilling minimale, da klimatiske 

forhold ikke tillater korn, frukt og bærdyrking. Annet dyrehold er heller ikke aktuelt da bjørn vil gå på 

større beitedyr om det ikke finnes sau. 

Sau holdet i Hattfjelldal sysselsetter i overkant av 40 årsverk, fordelt på 43 bruk, og berører derfor et 

stort antall mennesker. Sauegårdene i Hattfjelldal er også heimen for mange småbarnsfamilier, hvor 

en stor del av disse har sauehold som hovedinntektskilde. 

Mange har pålegg om driveplikt i forhold til finansiering av driftsbygninger. Vi forlanger en 

konsekvensutredning som skal belyse hvilken betydning saueholdet i Hattfjelldal har både som 

primærnæring, men også som sekundærnæring. Vi vil også ha dokumentert hvilke rammebetingelser 

næringa vil få framover. 

Mister vi næringsgrunnlaget, så mister vi bosetningsmønster, da blir det mørketid i fjellbygda vår. 

 

Vi ønsker også å gjenta kravet om at det må jobbes hardt for en reduksjon av bestandsmåla på både 

Jerv, Bjørn og Gaupe i Nordland, og mener at Revisjon av Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland bør 

utsettes til nye bestandsmål er på plass! 

 

Hilsen 

Hattfjelldal sau og geit 

Leder Laila Hoff 



HØRINGSUTTALE FRA HATTFJELLDAL SV 

 -BEGRENSA HØRING OM REVIDERT PLAN FOR FREDA ROVVILT I NORDLAND REGION 7- 

 

Hattfjelldal - 15.JAN 2017 

 

 

«MILJØVERN PÅ AVVEIE» 

 

 Vi i Hattfjelldal SV ser med stor bekymring på det nye forslaget til endring av 
«Forvaltningsplan for rovdyr i Nordland» som er utarbeidet» Slik forslaget fra FM foreligger, 
vil disse endringene gi svært store konsekvenser for beite-og utmarksnæringa i kommunen. 
Hattfjelldal er ei jordbruksbygd, med et aktivt og levende produsentmiljø, der dette utgjør en 
betydelig andel av arbeidsplassene i bygda. Her er mange unge brukere, som har satsa i 
nybygg og dyrka opp land for framtida. I 2011 ble Hattfjelldal gjort til et prioritert 
beiteområde…Dersom det nå i stor grad skal omprioriteres, vekker det stor uro!! Slike 
endringer gjør det veldig uforutsigbart for de som er i næringa. 
 

 Den nye forvaltningsplanen ser i liten grad ut til å ivareta beitebrukerne. Til tross for både ei 
todelt målsetning i fylkets landbruksmelding og   «rovdyrforliket» sier at vi skal ivareta både 
beitebrukere og rovdyr. 
 

 Lamme-og reinsdyrkjøtt (og kjøtt/melk fra andre beitedyr i utmarka) er produksjon basert i 
vesentlig grad på lokale naturressurser, lavt kraftforforbruk og lite bruk av sprøytemidler! 
Fjell og utmarksarealer blir utnytta til matproduksjon!. Sett utfra et miljøperspektiv er dette 
en  verdifull produksjon. Et viktige momenter også mht. selvforsyning, beredskap og ren mat! 
Det å ikke kunne drive slik matproduksjon lenger - på vei mot «det grønne skiftet» blir fort 
«miljøvern på avveie»!! 
 

 De foreslåtte endringene vil for Hattfjelldals (og omkringliggende kommuners) del være 
svært store! Etablering av bjørneområde i store deler av kommunens beiteområde, med ei 
årlig bjørneyngling (som tilsvarer en bjørnestamme på ca. 25-30 individer…) vil 
erfaringsmessig føre til store tap av dyr på beite!! Dette vil rasere næringa!! Tapene vil gi så 
store konsekvenser; både økonomisk, etisk og rent menneskelig (psykisk) at det vil føre til at 
folk vil legge ned drifta! 

Midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak vil hverken strekke til eller fungere i et 
slikt bjørneområde!  

Med en omfattende utvidelse av jerveområdet må det også bli enklere å få ta ut skadedyr 
også innenfor sonen!! ( Ikke endra fra sist høringsrunde, men tar det med her) 

Vi ønsker for framtida ei forvaltning med «byrdefordeling»/sameksistens beitebruk og                 
rovdyr, der en går over fra soneforvaltning til skadebasert uttak av rovdyr. (Forskere fra NINA har 
uttalt til nemda at de hadde en umulig oppgave med soneforvaltning!) Dyra kjenner ikke kart og 
grenser, og fylket vårt er smalt.. Å sette distriktene «opp mot hverandre» og «dele ut områder» (den 



enes død – den andres brød) er heller ikke god distriktspolitikk! Vi mener at det er ikke plass til ei 
årlig bjørneyngling i Nordland! 

 

Vi fraråder på det sterkeste å vedta denne planen som vil få store samfunnsmessige, økonomiske, 
menneskelige og miljømessige konsekvenser! 

 For styret i Hattfjelldal SV  

Ingjerd Hagen



Høringsuttalelse fra Haugtun gård i forbindelse med 

Ny begrenset høring om bjørne- og gaupeområder 

Haugtun Gård forventet at kommunens høring skulle ivareta alle kommunens innbyggere og 
kommunens areal, men siden det nå blir sendt ut ny begrenset høring og det ser ut som 
antall høringssvar blir tillagt betydelig vekt av rovviltnemda ønsker vi å gi egen 
høringsuttalelse for å komme med vårt syn. 
 
Vi går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på Indre Sør- Helgeland, på 
bakgrunn av den omfattende beitebruken i området. 
 
Ynglende bjørn innenfor beiteområder for hest, storfe, sau, hjort og andre beitedyr er ikke 
dyrevelferdsmessig forsvarlig. Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte 
bjørneområde i Nordland øke til et nivå som ikke er akseptabelt. 
 
Dersom det legges en bjørnesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert 
på utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av beitedyr, med 
de dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med Dyrevelferdsloven. 
 
Økt rovdyrpress vil gi økt problemer med beitedyr på innmark som skulle vært i skog og fjell 
slik beiterettene tilsier. Konflikt mellom de ulike landbruksnæringene vil øke. 
 
I følge rovviltforliket er forutsigbarhet i beitenæringen av vesentlig betydning. Haugtun Gård 
er nå del av Røssvatn Samdrift DA som har en hovednæring med produksjon av melk og 
kjøtt, men gården har tidligere hatt både sau og andre husdyr i sin produksjon. Gården har 
dermed betydelige beiteretter i utmark som det kan være behov for å ta i bruk. Det er i 2016 
investert i nytt våningshus med utleie-leilighet på gården. Dette på bakgrunn av et aktivt 
landbruksmiljø i Hattfjelldal, og Hattfjelldal som prioritert beiteområde både for sau og rein. 
Gården har også betydelige jaktretter som vil bli redusert ved endringer i forvaltningsplanen. 
Dette virker også inn på forutsigbarheten til næringsvirksomheten både som attraktivt bosted 
og som økonomiske forutsetninger for drift. 
  
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland bør utsettes til bestandsmålene er 
revidert. Dette i følge rovviltforliket som forutsetter at bestandsmålene skulle vært revidert.  
 
Se:  
Dokument 8:163 S (2010–2011) punkt 2.1.9 vedtatt i stortinget 16. juni 2011. 

«Forlikspartnerne er enige om at den regionale forvaltningen og de regionale bestandsmålene av 

rovvilt skal evalueres innen fem år.» 
 
Når det gjelder evt. utvidelse vestover av forvaltningsområdet for gaupe, har Haugtun Gård 
ikke noen spesielle merknader til det. 
 
Vi stiller ellers spørsmål til de store endringene i forvaltningsplanen som blir foreslått når 
bestillingen fra departementet i hovedsak går på ut på å få tydelige soner, med 
forutsigbarhet for beitenæring i prioriterte beiteområder. Hattfjelldal må derfor fortsette 
som prioritert beiteområde, siden det her ikke er fragmentert struktur mellom beite og rovvilt. 
Se brev til rovviltnemda fra departementet 20.07.2016. 
 
«Ved fastsettelse av arealdifferensieringen i forvaltningsplanene skal det legges vekt på slike 
forhold som blant annet de store rovdyrenes biologi, nåværende utbredelse og hva som er 
egnede leveområder for de ulike artene. Samtidig forutsetter den todelte målsettingen at 
områder som prioriteres for beitedyr har et omfang og arrondering som legger til rette for 



levedyktig næringsdrift. Dette både for å oppnå bestandsmålene for store rovdyr prioriterte 
yngleområder og et redusert skadeomfang med forutsigbarhet for beitenæring i prioriterte 
beiteområder.» 
 
Eksisterende plan er tydelig som prioritert beite for hele Hattfjelldal, noe som også 
beitebruken bærer preg av. Dette har gitt forutsigbarhet og ført til satsning i landbruket her i 
kommunen, både med investeringer og kunnskapsbygging. Se kart over beitebruk for sau i 
Nordland, hentet fra www.nibio.no *. 
 
 
 

 
 
 

Haugtun Gård 

 

 

__________________ 

Anne Tove Erlandsen Lie 

 

 

 

* direkte link: 
https://kilden.nibio.no/?topic=arealinformasjon&X=7267059.87&Y=483812.72&zoom=4&lan=nb&bgLayer=graatone_cache&layers=beite_sau_lam&layers_opacity=0.75  





«2015/1959»     Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 – Nordland 

Høringsuttalelse nr 2, januar 2017. 
 

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

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

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

Ildgruben Reinbeitedistrikt 

 

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

region 7 – Nordland, etter at høringsinnspillene kom inn. 

 

Det er en merkelig strategi fra Fylkesmannen i Nordland at ikke de som har avgitt høring i 

første runde, får beskjed om at det skal være en ny høring på endrede momenter. Det kan 

virke som man ønsker å forbigå dette i stillhet.  

 

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

vurderinger om konsekvenser for utmarksbeite dersom beiteområder defineres som prioritert 

område for rovdyr. 

Den delen av bestillingen har Fylkesmannen i Nordland unnlatt å gjøre. Også etter at 

høringsinnspillene er kommet inn, høringsinnspill som unisont påpeker dette momentet.  

En forvaltningsplan må også inneholde vurderinger av konsekvensene for beitenæringa, 

vurderinger som viser hva som kan bli resultatet av forvaltningsplanen i forhold til beitebruk, 

næringsutvikling og bosetting. Man kan ikke bare late som om det ikke er et tema. 

 

Så til det som Fylkesmannen ønsker uttalelse på denne gangen: 

 

Gaupe, forvaltningsområde: 

I forslaget fra Fylkesmannen er hele Nordland, unntatt Lofoten/Vesterålen, gaupeområde. 

Gaupa er allerede over hele fylket, noe som er en konsekvens av manglende forvaltning på 

grunn av manglende registrering.  

  

Beitenæringa i Hemnes kan gå med på forslaget for gaupeområde. Vi kan ikke stille oss bak at 

kun områdene utenfor gaupeområdet er prioritert beiteområde. Dersom hele Nordland skal 

være gaupeområde, må det samtidig være prioritert beiteområde på en slik måte at beitedyr 

har forrang. Skal hele Nordland være gaupeområde, må det en bedre registrering til enn hva 

som er i dag. Og det forutsettes at skadedyr tas ut uavhengig av oppnådd bestandsmål. 

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

 

Bjørn, forvaltningsområde: 

Fylkesmannen foreslår nå to alternative bjørneområder. Begge områdene er beiteområder for 

både sau og rein. I forslaget til forvaltningsplan skriver Fylkesmannen: «For jerv og bjørn er 

forvaltningssonene avgrenset i størrelse, for så langt som mulig å unngå hele eller sentrale 

deler av kalvingsland for reindrifta og sentrale sauebeiteområder» Dette gjenspeiler seg ikke i 

forslagene. Særlig indre Helgeland er et stort og sentralt saubeiteområde, i tillegg til at det er 

kalvingsland. 

 

Når det gjelder bjørn er det kjent at binner sjelden vandrer lengre enn fire mil fra fødested. 

Det er også kjent at det må regnes minst syv binner pr årlig yngling, i tillegg 1,5 – 5 

hannbjørner pr binne. Dette vil gi et antall bjørn på 17 – 35 individer. I dag har vi ikke 

tilnærmet det antallet innenfor grensene i Nordland. Og når vi ser hvilke skader det antallet vi 



har i dag medfører, vil en mangedobling av antallet bjørn gjøre beitebruk umulig. Det vil ikke 

bare gå ut over sau og rein, et slikt antall bjørn vil ramme storfe på beite også. Beitebruk vil 

opphøre, og med det vil det meste av landbruket nedlegges ettersom man ikke har alternativer 

som ikke innbefatter bruk av beiter, både innmark og utmarksbeiter.  

 

Fylkesmannen har i første omgang foreslått å legge yngleområde for bjørn til Saltdal. Nå 

foreslås det som alternativ, å legge bjørneområdet til indre Helgeland med Hattfjelldal som 

yngleområde. Flere høringsinnspill peker på samme område, med begrunnelse for at det vil bli 

sammenhengende med bjørneområder i Trøndelag og innvandring derfra. Fylkesmannens 

forslag er ikke et sammenhengende område med Trøndelag, og da faller det argumentet bort. 

Man vil være avhengig av innvandring fra Sverige. 

Å legge bjørneområdet til indre Helgeland er en svært dårlig løsning. Området i Hattfjelldal er 

for lite til hannbjørner, noe også Fylkesmannen påpeker, og bjørnen vil trekke vestover og 

nordover til Grane, Vefsn og Hemnes, og også utover mot kysten. Alle disse fire kommunene 

har stort antall sau på beite, det er det området med mest sau på beite i hele Nordland. Det er 

også det området som har de beste beitene, noe som gjenspeiler seg i slaktevekter.  

Etter forrige revidering av forvaltningsplanen hvor områdene på indre Helgeland ble 

prioriterte beiteområder, er det mange unge mennesker som har satset på landbruk. Det er 

investert i driftsbygninger for titalls millioner. Å plutselig gjøre området til prioritert 

bjørneområde vil bety at unge mennesker som har satset, blir sittende med verdiløse gårder og 

med høg gjeld. En gjeld som det ikke er mulig å betjene ved hjelp av inntektene fra 

jordbruksdrift. Slik kan vi ikke ha det. 

 

Å legge bjørneområde for bjørn til indre Helgeland vil bety at man får to bjørneområder i 

Nordland. Det har vært bjørn i Hattfjelldal i mange år, men det har enda ikke blitt påvist 

yngling. I Saltdal er det allerede forekomster av binne med unger. Binna som omkom er født 

like over grensen på svensk side, sammen med to andre binner i kullet. Disse vil etter stor 

sannsynlighet etablere seg i området, eller like over grensen i Sverige. De to ungene til den 

binna som omkom, er også i området allerede. Så lenge det ikke blir påvist yngling på indre 

Helgeland og bestandsmålet med det bli oppfylt, vil ikke bjørn i Saltdal bli tatt ut. Hvis det 

blir påvist yngling i Saltdal, vil den bli beskyttet uansett. Man vil da ha to store beiteområder 

med bjørnebelastning.  

 

Det eneste området som ikke har beitedyr i stort antall, er området helt nord i Nordland som 

var bjørneområde i tidligere forvaltningsplan. Dette området må ses på på nytt, og taes inn i 

forvaltningsplan som bjørneområde ettersom det medfører minst konflikt med beitenæringa. 

 

Beitenæringa i Hemnes vil for øvrig holde fats ved at det ikke er plass til ynglende bjørn i 

Nordland, og ber Rovviltnemnda arbeide for å endre bestandsmålet for bjørn til ingen 

ynglinger. 

 

 

 

 

Hemnes 11.01.2017 

 

For beitenæringa i Hemnes 

 

Oddrun A Kyllingmo 
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201 5/1 959 Høringssvar på Rovviltplan for Nordland fra Hemnes kommune

Det nye forslaget til rovviltplan for Nordland er bedre enn det første forslaget. Det er to punkter som
er på høring nå, bjørneområdets plassering og at hele fastlandsfylket blir område for gaupe .

Hemnes kommune står fast på sitt første høringssvar:

Bjør neområdet bør legges til Salten, det er det eneste kjente stedet som har hatt dokumentert
yngling av bjørn, og der er det minst konflikt i forhold til beitedyr. Det er ikke dokumentert binner på
Helgeland, og da er det meningsløst å legge et ynglingsområde i et område uten binner.

Hele fast landsfylke blir tilholds s ted for gaupe og blir beskattet der det oppstår problemer i forhold til
beitedyr. Dette er i samsvar med høringsuttalelsen fra Hemnes Kommune i første høringsrunde.

Med vennlig hilsen

Jon Arne Leirvik
Rådgiver
Enhet tekniske tjenester

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og se n des uten signatur.



Håvard Sjåvik 
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Fylkesmannen i Nordland  

Postboks 1405  

8002 BODØ 

 

                       Høringsuttalelse til forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

Jeg vil med dette komme med en begrunnelse for hvorfor det ikke bør gjøres om på vårt  beite 
område og til et område for ynglende bjørn. 

Jeg tok over gården her i Sørlia i 1991 og har siden drevet den.  Det var dårlig stelt med både bolighus 
og driftsbygninger.  Når jeg overtok var det ca. 50 vf sau og jeg startet en langsiktig plan på hvordan 
jeg skulle få gården opp til levelig nivå.  Den gamle fjøsen ble utnyttet til det maksimale og jeg hadde 
ca. 110 vf sau.  Dette viste seg etter hvert å bli i minste laget og jeg var i ferd med å stifte familie.  
Nytt redskaps hus ble bygget, nytt hus og ny driftsbygning for 330 vf sau.  En eiendom til ble kjøpt for 
å ha nok for til sauene. 

Kort fortalt, ca. 10 millioner i egeninnsats og kapital er investert  i gården og jeg er hjemme og driver 
gården.  Hvis det blir fattet vedtak om at dette skal være yngleområde for bjørn, vet jeg ikke hva jeg 
skal gjøre.  Sitte igjen med et gårdsbruk som er verdiløst og millioner i gjeld. 

Det er med stor undring jeg ser at staten gir med den ene hånden og tar med den andre.  Jeg har fått 
støtte av innovasjon Norge til å bygge ny fjøs, så skal staten igjen bestemme at det var helt 
bortkastede penger investert!   

Vi har før vært svært plaget med bjørn her i Hattfjelldal og da uten at det har vært dokumentert noen 
yngling her.  Di siste årene har det vært tatt ut 5 bjørner i Grane, Hattfjelldal og Vefsn, dette har vist 
seg å bære være unge hann bjørner.  Det har heller ikke vært påvist noen binner her, noe som 
understøttes av forskningen at området her, er for lite til å ha ynglende binner.   

Uttaket av de 5 bjørnene  har medført en betydelig lette for beitebrukerne her i Hattfjelldal og 
dokumenterte kadaver dokumentert på bjørn har nesten blitt helt borte.  Det er nok forliket i 2011 
som man kan takke for det og at området vårt har blitt et kjerneområde for beitedyr.  Og sånn må 
det fortsette hvis sunn fornuft får seire. 

Det er andre områder i Nordland det er registret yngling av bjørn, kanskje det hadde vært en ide å se 
nærmere på dem. 

Mvh 

Håvard Sjåvik



indre helgeland regionråd 
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Særutskrift fra regionrådets AU (ordførere) 13.01.2017 

________________________________________________________________________ 

 
«2015/1959». 
 

 

Uttalelse:  

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland  
 

Indre Helgeland Regionråd (IHR) har følgende innspill til Rovviltnemnda i Nordland:  

 

Kommunene på Indre Helgeland går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for 

bjørn på Indre/sør – Helgeland.  Bakgrunnen for dette er den omfattende beitebruken i 

området og at dette i dag er prioritert beiteområde for sau. 

 

Ynglende bjørn innenfor beiteområder for sau og kalvingsområde til rein er ikke 

dyrevelferdsmessig forsvarlig, jf. lov om dyrevelferd, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 .   

 

Konflikt med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke til et nivå som 

ikke vil være akseptabelt. 

 

Dersom det legges en bjørnesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert 

på utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av sau og rein, 

med de dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med Dyrevelferdsloven. 

 

I Nordland er det etter kommunenes vurdering ikke mulig å få til en tilfredsstillende 

arealdifferensiering for bjørn.  På bakgrunn av dette anmodes Rovviltnemnda om å arbeide 

for enten en redusering av det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, eller å overføre 

ynglingen fra Nordland til et annet fylke som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet uten 

å bryte Dyrevelferdsloven. 

 

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er 

gjennomgått og revidert. 

 

 

 

Arne Langset/s/ 

Sekretariatsleder. 



Til 
Fylkesmannen i Nordland 
Pb 1405 
8002 Bodø 
 
Fra 
Ine Sørdal Liland 
8690 Hattfjelldal 
 
Høringsuttalelse ref nr 2015/1959 
 
som født og oppvokst innbygger i Hattfjelldal kommune er jeg som ungdom redd for 
hvordan framtiden i hattfjelldal vil se ut dersom rovdyr lusker rundt husene. Hattfjelldal 
kommune er en meget næringsdrivende kommune innen sau og annen landbruk, noe dere 
ikke tar hensyn til ved dette ''tiltaket''. 
 
Det reklameres mye om den flotte Norske naturen, men hva skjer om til slutt ingen tør å ta 
i bruk Norsk natur? å møte en bjørn på veien når man er på joggetur kan bli en 
skremmende realitet, en realitet som for dere kontor rotter kan være vanskelig å forstå. 
Men hva skjer egentlig når bøndene i Hattfjelldal må legge ned, og ingen verken tør å nyte 
eller å ivareta Norsk natur? 
 
Dere er nødt til å vurdere hva som er viktigst, skog proppfull av farlige rovdyr eller ett godt 
Norsk næringsdrivende samfunn. 
 
Også det å sette Hattjelldal kommune og Saltdal kommune opp mot hverandre synes jeg 
er lavmål. Men da det er sagt, er Hattfjelldal større på saudrift og landbruksmiljø, Og vil 
dermed bli hardere rammet. 
 
I mine 14 år har jeg sett hva rovdyr kan gjøre mot f.eks sau, bjørn har vært rett bak fjøsen 
vår å drept og skadet sau, tanken på at dette skal være en ''vanesak'' i framtiden, er en 
fryktelig skremmende tanke. Foreldre i Hattfjelldal skulle ikke vært nødt til å være redd for 
å slippe barna sine ut alene, noe de absolutt bør være redd for, dersom dette blir en 
realitet. 
 
Jeg sier JA til beiteprioritert område i Hattfjelldal!



Til fylkesmannen i Nordland 

 

Høringsuttalelse i forbindelse med forvaltningsplan for store rovdyr. 

 

Jeg og familien min bor i Varntresk i Hattfjelldal kommune. Jeg har valgt å bo her, og trives 
med det. Det er ei lita grend der det er godt å bo. Vi har egen skole og barnehage, det er ei 
livskraftig grend. Landbruk er den viktigste næringa. Folk som bor her setter stor pris på den 
vakre naturen vi har rundt oss, mange benytter seg av muligheter for friluftsliv, jakt, fiske og 
bærplukking. Her vil vi bo! Forfedrene mine kom hit i 1736, de kjempet sine kamper for å få 
til et liv her. En av kampene var mot rovdyra. Jeg har ikke noe imot rovdyr, men det er mange 
som kjemper for dem. Jeg vil slå et slag for den trua arten grendeboermennesket. 

Hattfjelldal som yngleområde for bjørn??  

Nå er Hattfjelldal prioritert beiteområde. Fornuftig, siden naturen her gir veldig gode 
beiteforhold. Bønder i hele kommunen satser og bruker tid og penger på å utvikle sin 
arbeidsplass, det er mange unge blant disse. Forutsigbarhet er et nøkkelord. Det er motlaust å 
måtte kjempe mot styrende organer samtidig som man har en jobb som trenger mye tid og 
innsats. Ikke hvilken som helst jobb, jeg påstår at det er den viktigste, nemlig å produsere mat.  

Jeg vil så gjerne at dere ser de store linjene og sammenhengene. Ved å foreslå at Hattfjelldal 
skal være yngleområde for bjørn, blir vilkårene for oss som bor her mye vanskeligere. Da har 
rovdyra blitt viktigere enn mennesker, og utnyttelsen av de naturgitte ressursene dårlig. 
Bjørner trenger mat, de kommer bl.a. til å forsyne seg av husdyr. Bøndene kommer ikke til å 
få dekt alle tap av husdyr fordi bjørnen har rett til å være her og landbruk ikke er prioritert. 
Ulike støtteordninger kommer til å bli borte, fordi det er bjørner som skal være her, (ikke 
bønder.)  Bønder gir opp, tar med seg familien og flytter. Det blir mindre unger i skole og 
barnehage, til slutt blir de nedlagt. Uten skole og barnehage vil det ikke komme unge folk 
tilbake til grenda, grenda dør ut.  Kommunesentrum er avhengig av grendene sine, byer er 
avhengig av bygdene rundt. Alt henger sammen. Tankene jeg gjør meg er pessimistiske, men 
samtidig realistiske, dessverre. Er det dette dere vil? 

Jeg aner at dette er en start på enda et forsøk på å sentralisere. Gjør vilkårene for landbruk i 
utkant-Norge vanskelig, så gir folk opp og flytter til mer sentrale strøk. Det er mulig jeg tar 
feil, håper det…. Mennesker og livskraftige bygder er viktig! Folk i byer/bynære strøk er mer 
avhengig av oss enn de muligens er klar over. 

Jeg ber dere, vær fornuftig, bruk sunt bondevett! Prøv å se dette fra vår synsvinkel, se 
sammenhengene, se at dette påvirker et mye større område enn Hattfjelldal. Dere mener 
kanskje at Hattfjelldal er ikke noe å bry seg med, lite folk og nesten i Sverige, men der tar 
dere feil. Fyll på med bjørn her og det får konsekvenser langt utenfor kommunegrensene! 

Vern grendeboermenneskene! Vi er viktige!  

 

Skrevet av Ingeborg Sæterstad. 



 

 

-REVISJON AV FORVALTNINGSPLAN NY BEGRENSA HØRING FOR GAUPE- OG BJØRNEOMRÅDER 

 

Hattfjelldal – 15.jan 2017 

Avsender : Ingjerd Hagen, 8690 Hattfjelldal, melkeprodusent 

 

Som innbygger i bygda Hattfjelldal, gårdbruker og melkeprodusent leser jeg meg skremt på 
«Forvaltningsplan for rovdyr i Nordland» Endringa som er gjort med nytt foreslått 
bjørneområde og ei årlig yngling på indre Helgeland er dramatisk! 
 
Dette truer i høyeste grad både saue- og reindriftsnæringa i distriktet! Beitebruk i utmark vil 
bli vanskelig. Vi vet fra tidligere år med høye tapstall (med langt færre bjørner registrert enn 
dette) at det vil føre til store tap!  
 
I bygda vår har vi et svært godt produsentmiljø, i ei bygd hvor landbruk og reindrift spiller en 
viktig rolle. Vi har mange unge brukere, aktive faglag og organisasjoner for produsentene. 
Lokal matforedling bl.a. «Fjellfolket» som produserer småskala mat av råvarer fra bla. av sau, 
rein, hjort, geit, ku osv.  
 
Vi har et desentralisert videregåendetilbud med utdanning innen landbruk og reindrift, og en 
velfungerende veterinærtjeneste med kommunal veterinær. 
 
Vi har store områder med fjell og utmark, fantastiske beiteressurser og mange flotte 
turområder.  
 
Dersom beitenæringa må «gi tapt» overfor rovdyrene vil bygda vår også være truet. Vi ser 
eksempler fra andre deler av landet, hvor dette har skjedd.. Både økonomisk og psykisk vil 
dette gjøre at mange velger å slutte. Først og fremst vil sau og rein bli mat for rovdyr. Blir 
«etterspørselen» stor, kan vel «bufe også «leve farlig» I kommende år  vil betydningen av ren 
mat, produsert på gitte naturressurser bli større ! 
Matberedskap, ren mat osv 
 
 
Vi har ingen kollegaer å miste, og  ingen ønsker et «blobad» i utmarka, eller et samfunn i 
oppløsning! Det er ikke plass for 1 årlig bjørneynglig på Helgeland! 
 
Mvh Ingjerd Hagen  
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Skogstad, Øyvind

Fra: jan.sundset@dcpost.no
Sendt: 16. januar 2017 00:00
Til: Skogstad, Øyvind
Emne: Høringsuttalelse

>> Til 
>> Fylkesmannen i Nordland 
>> Pb 1405 
>> 8002 Bodø 
>>  
>> Uttalelse, Begrenset høring, revisjon av Forvaltningsplan for  
>> rovvilt, ref. 2015/1959. 
>> Viser til brev fra Fylkesmannen i Nordland. 
>>  
>> Vi støtter kravene fra vår næringsorganisasjon Sau og Geit 
>>  
 
>> Bringli Gård ved Unkervatn ligger midt i den planlagte bjørnesonen  
>> for ynglende bjørn. Etter at vi for 15‐20 år siden kjøpte gården (som  
>> da var et mjølkebruk) og Jan overtok nabogården, så er nytt fjøs  
>> tilpasset sau bygd, og vi har drevet med sau og villsvin i disse åra,  
>> helt til nå, da vi måtte avvikle dyrehold pga helsen. 
>> Men neste generasjon  er motivert til å overta såsnart hun er 
>> ferdig med skole. Og det skal være sau, er planene.    Nå har vi 
>> jo hatt år om annet rovdyrplager både på fjellet og blant villsvina,  
>> og spor rundt gården er ikke uvanlig. (Senest i forrige uke så vi  
>> jerv på gårdsvegen), Mor og datter har aldri likt å gå vaktrunder, og  
>> unngått områdene med tettvokst skog. Og lavvoen, som vi skulle ha som  
>> gjeterbu oppe ved Holmvatnet, som er vår sau sitt beiteområde, har  
>> aldri fristet oss, for det er to episoder hvor fiskere har  
>> overnattet, men er blitt skremt ned pga bjørn. 
 
>> Vi driver også med overnatting og fisketurisme, men vi kan ikke  
>> anbefale fjellturer til barnefamilier, når vi vet det er bjørn i  
>> området. Når vi føler oss såpass utrygg i dag, hvordan skal vi bo her  
>> og drive sauehold og turisme og friluftsliv, hvis det skal være en  
>> fast bjørnestamme her. Vi vet at det er både hanner og binner med  
>> unger i hi her i dag, selv om området ikke i dag er bjørnesone. 
 
>>  
 
>> 1) Vi kan ikke akseptere at hele fylket vårt med unntak av  
>> Lofoten/Vesterålen skal omgjøres til prioritert område for Gaupe.   
>> Det betyr at det ikke lengre skal være prioriterte områder for  
>> beitedyra i vår kommune, noe som er i strid med Rovviltforliket, og  
>> som vil føre til at beitenæringa blir kraftig nedprioritert i forhold  
>> til rovdyra. 
>> Rovviltforliket er klinkende klart i forhold til at vi skal ha ei  
>> todelt forvaltning i landet vårt med plass til både beitedyr og  
>> rovdyr, der soneforvaltning skal være virkemiddelet. 
>> Konklusjonen blir derfor at beitedyra må tildeles arealer i vår  
>> kommune. 
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>>  
>> 2) Vi kan heller ikke akseptere at prioritert område for Bjørn skal  
>> flyttes fra Indre Salten til Indre Helgeland. Dette fordi vi av  
>> erfaring vet at dette vil medføre store problemer med Bjørn også i  
>> vår kommune som vil påføre skader på beitedyra våre. 
>> Vi er kjent med at Rovviltnemnda jobber for å få bort bestandsmål for  
>> Bjørn i Nordland, og forstår ikke hvorfor bjørnen skal flyttes  
>> midlertidig til Indre Helgeland, da dette vil skape mye uro og påføre  
>> beitenæringa på deler av Helgeland store negative konsekvenser. 
>>  
>> 3) Vi støtter kravet om at Lomsdal‐Visten nasjonalpark må fjernes som  
>> prioritert område for Jerv. Erfaring viser at det er umulig å få  
>> kontroll på antall jerv i kystnære fjellområder, og en jervebestand  
>> ute av kontroll i Lomsdal‐Visten vil føre til store negative  
>> konsekvenser for beitenæringa i deler av Vefsn. 
>>  
>> 4) Vi støtter også kravet om at det må jobbes hardt for en reduksjon  
>> av bestandsmåla på både Jerv, Bjørn og Gaupe i Nordland, og mener at  
>> Revisjon av Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland bør utsettes til  
>> nye bestandsmål er på plass! 
 
Hilsen 
 
Petra Wognild og Jan Sundset, 
Bringli Gård, 
Hattfjelldal 



Fra: Eide, Johnny[johnny.eide@avinor.no]
Dato: 10.01.2017 08:51:39
Til: Skogstad, Øyvind
Tittel: Høringsuttalelse forvaltningsplan store rovdyr

Til fylkesmannen i Nordland

Høringsuttalelse forvaltningsplan store rovdyr:

Hvis Hattfjelldal kommune blir forvaltningsområde for store rovdyr, vil det få store konsekvenser for hele 
kommunen og spesielt for  de som driver med sau, geit og andre beitedyr.

Det vil også få store konsekvenser for de som driver med jakt av storvilt, da rovdyr vil presse disse bort.

Elg stammen i området Varntresk er i sterk fremmarsj og vil bli skadelidende av for mye rovdyr.

Jeg er eier av en større utmarkseiendom og planlegger salg av jaktrettigheter, men planer om 
  forvaltningsområde for store rovdyr vil umuliggjøre slike planer.

For at vi skal få et levedyktig distrikts politikk forlanger jeg at planer for  forvaltningsplan store rovdyr i 
Hattfjelldal legges bort.

Mvh 
Johnny Eide
Eier Linvika i Varntresk
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Fra: Jørn Petter Kvannli[jkvannli@hotmail.com]
Dato: 10.01.2017 19:40:21
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Innspill høring revidert forvaltningsplan for rovilt i Nordland. 2015/1959

Vil som grunneier og aktiv i sauenæringa komme med uttalelse angående forslag til revidert forvaltningsplan
for rovvilt.
Reagerer spesielt på forslaget om at det skal være ynglende bjørn i området Hattfjelldal. Dette vil få store
konsekvenser for oss i Fiplingdalen og hele Grane.
Både når det gjelder sau på utmarksbeite og uttak av elg som ressurs for grunneiere.
For oss i Kvannlia er elgen en betydelig ressurs og del av inntektsgrunnlaget på gården, og vi vet av erfaring
hva bjørn i området betyr.
Det vil medføre betydelige kalvetap og elgen vil forflytte seg til områder med mindre rovdyrpress.
Når det gjelder sau vil det få store konsekvenser for næringa i Hattfjelldal, men vil nok bli like ille i våre
områder.
Det må jo være politisk mulig å få revurdert at det skal være bjørneyngling i Nordland, som andre også har
påpekt er det jo ikke plass for det uten store konflikter med reindrift og beitenæring.
På Svensk side er det livskraftig bjørnestamme, som det jaktes aktivt på, samtidig som det er mindre bruk av
utmark til beite.
Vil i løpet av noen år forhåpentligvis ha ett generasjonsskifte på gården, men er ikke enkelt å motivere
ungdommer til å flytte hit og starte opp med stadige angrep på utmarksnæringa.
Så vil som grunneier på det sterkeste motsette meg forslag om ynglende bjørn i området Hattfjelldal, som
jeg anser som ett overgrep mot beitenæring, reindrift og grunneierrettigheter.

Jørn Petter Kvannli
Kvannlia
8680 Trofors            10.01.2017
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Skogstad, Øyvind

Fra: Kjell-Ove Krutå <kjell.ove.kruta@gmail.com>
Sendt: 15. januar 2017 22:10
Til: Skogstad, Øyvind
Emne: Begrenset høring-gaupesonering og plassering av bjørneområde. med 

<<2015/1959>>

Jeg skriver på vegne av krutå gård (med tidligere navn bekkemo) i hattfjelldal som har drevet dyrehold i 3 
generasjoner. Jeg overtok gården i 1996 og har gradvis bygget opp gården min til i dag ca 270 vinterfora sau 
og har brukt utallige kroner på ny driftsbygninger og ellers alt av utstyr som i dag kreves for å drive en 
moderne gård. Dyrene har gått på beite i krutfjellet hver sommer, å jeg har hatt stor glede av å produsere 
førsteklasses lammekjøtt til deler av norges befolkning. Hattfjelldal har ett av landets beste fjellbeiter, å 
dette gir utslag i flotte store lam av ypperste kvalitet. Kommunen har mange unge flinke bønder som gjør en 
fremdragende jobb med å produsere mat med høy kvalitet, å det har vi tenkt å fortsette med. Att dere nå 
fåreslår å lage ett gaupeprioritert område i hele kommunen, og att det skal bli bjørneområde i søndre del av 
kommunen er hårreisende å komme med i en kommune som i dag har prioritert beiteområde for sau og rein, 
og som vi som bønder ser på som noe som er helt uaktuelt å kunne godta. Kommunen har over 40 godt 
drevne sauebruk  som gir grunnlag for viktige arbeidsplasser i en kommune som ellers ikke har så mange 
arbeidsplasser å kunne tilby kommunens innbyggere. Slik rovdyrsituasjonen er i dag i kommunen der det 
delvis blir tatt ut skadedyr kan vi fortsatt drive med sau her, men hvis vi får mye mer gaupe, bjørn og andre 
rovdyr i kommunen er det ikke mulig å drive med sau og rein her,  og det vil igjen føre til att rovdyra 
kommer til å angripe storfe på beite når det blir fritt for småfe. Dette ser vel enhver person med litt vett 
mellom ørene att ikke er noen god løsning. Kommunen og dens innbyggere trenger alle gårdsbruk for å 
kunne bestå som den er i dag der vi produserer mye førsteklasses mat til norges befolkning. Vi godtar ikke 
att dere tvinger på oss mere rovdyr og tar fra oss grunnlaget for å drive gårdene våre videre. Mange har tatt 
opp forholdsvis store lån for å kunne drive med det di har brent for i mange år, nemmlig dyrehold og 
matproduksjon. Derfor vil det føre til mange uønskelige situasjoner om vi nå får dette tredd over oss.Jeg og 
alle andre gårdbrukere, og kommunens øvrige befolkning godtar ikke forslaget til fylkesmannen,og  vil 
derfor be om att dette konskvensutredes mye bedre før dere avgjør dette. Mvh en som håper på å kunne 
drive gården videre,og å også kunne se att neste generasjon kan drive gården med samme glede som den blir 
drevet i dag. 
 
 Mvh krutå gård v/ kjell-ove krutå. 



Fylkesmannen           15.01.17 

i Nordland 

 

«2015/1959» HØRINGSUTTALELSE – EVT BJØRNESONE I HATTFJELLDAL 

Undertegnede har praktisert som veterinær i 23 år. Først et par år i Trysil/Engerdal noen år det  
stormet rundt Bjørn/Ulv kontra sau på utmarksbeite. De siste 20 årene har jeg praktisert i Hattfjelldal 
som nå kanskje skal bli Bjørnesone. 

Nå har det vært ganske lave tap noen sesonger. Kanskje fordi vi har vært heldige og fått tatt ut 
skadebjørn, samt at det er tatt ut adskillig på svensk side. Men det er ikke mange år siden vi hadde 
store rovdyrtap til jerv, gaupe og ikke minst bjørn i deler av kommunen.  Jeg har dessverre sett 
unevnelige skader/dyrelidelser ved obduksjon på selvdøde sau og rein samt dyr jeg eller eier har 
måttet avlive. Det er et stort spekter av mere eller mindre smertefulle tilstander (selv om pasientene 
mine ikke prater). Hvis jeg overfører skadene jeg har sett til menneskers opplevelser av smerte i 
forbindelse med sykdom og krig må mye av skadene representere store lidelser. Jeg tror ikke en 
sau/rein som blir drept raskt lider så mye. Jeg tror heller ikke alle hardt skadde dyr som avlives raskt 
lider enormt.  Men jeg tror alle de med små og store skader som det går infeksjon/mark i over tid, og 
som sekundært får nedsatt mat/vanninntak evt bevegelsesfrihet kan oppleve store plager. En del blir 
dessverre spist på i levende live (for eksempel jur og brystfett på søyer). 

De psykososiale belastningene for dyreeier og dennes nærmeste tror jeg det er altfor liten respekt 
for i storsamfunnet.  Så dersom myndighetene skal innføre mere bjørn i Hattfjelldal enn det vi 
allerede har prøvd mener jeg det må utredes konsekvenser både for dyrevelferd, folkehelse (fysisk og 
psykisk for dyreeiere og andre brukere av naturen), bosettingsgrunnlag, matproduksjonspotensiale, 
m.m. Jeg vil også minne om at den lokalkompetansen som er tilstede pr i dag på sau/reindrift, 
beitebruk, gjeting, fagveiledere, veterinærer, SNO og andre kan ta mange år å gjenreise etter en evt 
nedleggelse. De yngre som har starter opp i regionen nå og overtar etter andre med lang erfaring 
viderefører en mangeårig lokalkunnskap som kan bli veldig tung å gjenskape og da med økt 
potensiale for dyresykdom/lidelse ved prøving og feiling. 

Et fortrinn i Hattfjelldal mht dyrehelse/dyrevelferd er andelen heltidsbønder. De som har mye sau får 
gjerne en høy kompetanse raskt og prosentvis lite sykdom/dyrelidelse. Trenden i bla.a. Nord-Sverige 
med EU-støttede beitepussere i liten skala tror jeg ofte blir en dårligere løsning, samt at det gir fint 
lite bidrag til å brødfø befolkningen. Heltidsbøndene i Hattfjelldal har kompetanse og muligheten til å 
agere raskere enn en som har annet arbeid ved sykdom/skade/fødsel. I tillegg til mulig tap av viktig 
menneskelig kompetanse vil vi kunne få gjengroing og tap av viktige arter i beiter etablert gjennom 
århundrer. En ny rapport om biologisk mangfold fra Norsk genressurssenter viser at 24% av alle 
truede arter finnes i kulturlandskap skapt gjennom beiting. Faglederen på genressurssenteret mener 
beiteopphør kan få uante ringvirkninger for økosystemer ved bortfall av arter. Noen av artene kan 
vise seg å være kritisk viktig for framtidig matproduksjon. 

Storfe i Norge har i stor grad gått klar av de store rovdyrene i moderne tid. Men ved en evt reduksjon 
på sau/rein må vi påregne et betydelig problem for storfehold i Hattfjelldal og områdene rundt.  I 
Elverum har bjørn blitt et betydelig problem innen storfehold etter at sautallet har gått ned.   Når en 
vet at en bjørn rett etter å ha forlatt hiet er i stand til å løpe inn og drepe en elgokse sier det seg selv 
hvilken massakre en kan få på beitende storfe og hest.  



Erfaringer fra Hedmark og Finnmark tilsier også en del nærgående bjørn som vil forringe trivsel for 
bofaste og hyttefolk, samt øvrige brukere av naturen. En skal ikke undervurdere folks frykt for de 
store rovdyrene. 

 I Sverige har det vist seg å bli en del alvorlig personskade og drepte etter økningen i 
bjørnebestanden.  Flere fuglejegere i Norge har mirakuløst kommet skadefri fra angrep ved å skyte 
på nært hold.  Barnefamilier på tur er sjelden bevæpnet og vil kunne få sterkt redusert naturglede. 

Jeg stiller spørsmål ved om prioritet for Bjørn i et av Norges beste beiter for sau og rein gjennom 
hundrevis av år kan være gangbart ihht lovverket:                                                               
Naturmangfoldslovens §§ 4 og 5: Bla.a. «det genetiske mangfoldet innenfor domestiserte arter skal 
forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden».                                       
Grunnlovens § 112: «enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 
produksjonsevnen og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og 
allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten». «Borgerne har rett til kunnskap 
om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen slik at de kan ivareta den rett de har 
etter foregående ledd». Virkningene av en stor bjørnebestand på beitebruk, elgbestand og psykisk 
helse finnes det rikelig med erfaringsbasert kunnskap om i Finnmark, Hedmark, og ikke minst Lierne. 
Jeg tror en bør være åpen for at det kan være mørketall på selvmordsfrekvensen i noen av de mest 
rovdyrutsatt områdene. At vi snakker om enorme psykiske belastninger for de som bryr seg om dyra 
sine er det i hvert fall ikke tvil om. I tillegg til alle nevnte mulige negative konsekvenser er det også 
erfaring for at tilliten til forvaltningen ved oppgradert prioritet på rovdyr i beiteområder blir tynnslitt 
og dette er meget uheldig. (Et aktuelt eksempel kan være ulveforvaltningen i Hedmark.) 

Brunbjørn er ikke direkte truet som art i Skandinavisk sammenheng. Det er nok en aksept i Norges 
befolkning for å ha en bjørnebestand, men vi bør lære av historien og unngå økning av 
bjørnebestanden i et av Norges beste beiteområder. Jeg antar vi gjennom naturgitte forutsetninger 
for beitebruk har et nasjonalt ansvar for å produsere mat i Hattfjelldal. Vi må også unngå å kopiere 
tragedien i Lierne. 

 

Knut Waaler 

Veterinær / naturbruker 

 

 

 



Nesna 10.01.2017.

Til

Fylkesmannen i  Nordland "AT-”53”? "CM-FHM.)
Ved/Magne Totland. 2‘ "  MN ?(ll?

Revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland.

Forvaltningsområde for bjørn alternativ 2.

Angående bjørnesone i Krutfjellet, (Hattfjeldal kommune.)

Historikk.

Krutfjellet beitelag ble stiftet 1982. Formålet var å få til en fellesbeite for sau.

Etter mye forarbeid fikk vi til et beiteområde i Krutfjellet.

Vi har leiekontrakt hos Statens skoger.

Siden starten har det vært opptil 2300 beitedyr fra 5 forskjellige Helgelandskommuner i Krutfjellet.

Foruten 4 saueeiere fra Krutfjellet beitelag har 5 sauebønder  +  1 geitebonde (alle fra Hattfjelldal)

småfe i samme beiteområde.

De første årene beitelaget hadde sau der var tapsprosenten 2-3 %. l2016 4,8 %.

Investering.

Beitelaget har investert igjeterhytte ved Fisklausvatnet. Samt hytte med samleplass ved

Leirelva, (Røsvatnet.) Skilleplassen ble oppgradert i 2015- 2016.

Dagens situasjon.

Idag har Krutfjellet ingen fastboende bjørnestamme . Det er registrert streifdyr som har drept

og også skadd sau/lam i beiteområde. Bjørnens reiserute har gått fra Favnvatnet, Sørbukta

videre mellom Varnfjellet og Krutfjellet ,ned til Varnvatet, fulgt elva ned til Røsvatnet og videre langs

vatnet til Krutå.

De årene vi registrert bjørn har den alltid fulgt denne reiseruten.

Alt tyder på at det er streifbjørn som kommer fra Sverige.

Sluttord.

Ved oppstart av Krutfjellet beitelag var det befaring i område.

Med på befaringen var daværende beitekonsulent, E. Lyftingsmo.

Han uttalte at dette var et av de fineste beiteområder for sau i Nordland fylke.

Det er derfor høyst urovekkende at dette beiteområde nå blir foreslått som forvaltningsområde

for bjørn.

For oss sauebønder vil dette være katastrofalt. Sau og bjørn kan ikke leve fredelig sammen.

Vi ber derfor om at Krutfjellet og omegn blir holdt utenfor bjørnesonen.

Med hilsen

2 sauebønder og medlemmer av

lirutfjellet beitelag

i
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Petter Krutådal 

 

Krutådal Sau og Rein 

 

8690 Hattfjellda                                                                              03.01.17 

 

 

Fylkesmannen i Nordland 

 

Postboks 1405 

 

8002 BODØ 

 

 

Høringsuttalelse til forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

Jeg er veldig kritisk til forslaget om bjørneområde i Hattfjelldal. 

 

Jeg er 21 år, bor å jobber i Hattfjelldal. I 2016 kom jeg hjem igjen etter en 

periode i forsvaret. 

Jeg er veldig gla i kommunen min og har veldig lyst til å bo her. Da jeg kom 

hjem fant jeg fort ut at arbeidsplasser var det ikke mange av, så for ikke å ta 

opp en plass noen andre kunne få fant jeg ut at jeg skulle prøve å lage min 

egen arbeidsplass. 

Jeg så meg rundt i kommunen og tenkte på hvilke muligheter som lå her, 

ganske fort skjønte jeg at sau og rein var det veldig mye av, jeg fant ut at jeg 

skulle tilby ulike tjenester til både sauenæringen og reindriftsnæringen. 

 

Krutådal Sau og Rein er et enkeltmannsforetak som ble opprettet i 2016. 

Jeg tilbyr: 

• Saueklipping 

• Leiesanking 

• Slakting av begge dyreslag 

 

Firmaet går gått, jeg har avtaler i 2016 for over 500.000 kr 



Jeg har ambisjoner om å tjene gode penger å lage flere arbeidsplasser i 

kommunen min men da er jeg avhengig av at det antallet med sau og rein som 

er i kommunen opprettholdes og helst økes. 

 

Blir det et bjørnområde i Hattfjelldal vil jeg bli direkte berørt, jeg ville måtte ta 

på meg annet arbeid utenom firmaet og kanskje flytte fra kommunen jeg 

elsker. 

Firmaet får heller aldri en reel sjanse på å vokse jeg stort. 

 

 

Petter krutådal 

Eier og daglig leder i Krutådal Sau og Rein 



Laila Hoff 

8690 Hattfjelldal 

Krutådal Gård 

Hattfjelldal 14.01.2016  

 

Fylkesmannen i Nordland 

postboks 1405 

8002 Bodø 

 

Begrenset høring- gaupesonering og plassering av bjørneområde. «2015/1959». 

 

Oppheving av gaupesoner. 

Krutådal Gård finner det vanskelig å si ja eller nei til gaupesonering, da oppheving av gaupesoner ikke 

er vedtatt nasjonal politikk, men kun er et forslag som er på høring nasjonalt. 

Da vi ikke kjenner rammebetingelsene dette medfører må vi si nei. Det er ei forutsetning at 

beiteprioriterte områder opprettholdes. 

 

«Forslag om alternativt bjørneområde»  

Det er liten tvil om at beitebruk og bjørneområder ikke er forenelig noen plass i landet. Det er heller 

ikke en ønsket politikk. I bjørneområder og i ulvesona er det ønskelig at beitebruket omstilles varig, 

eller avvikles. Derfor syns jeg det er meget skuffende og betenkelig når Fylkesmannen i Nordland ikke 

verdsetter vårt arbeid høyere enn at de gjerne ser at vi ofres på rovdyras alter. 

Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdeling er godt kjent med det omfattende og 

langvarige arbeid som er lagt ned i Hattfjelldal igjennom de siste 20-30 år for å kunne leve med 

rovdyr. Statistikken peker nedover i tapsprosent. På gårdene bygges hus og fjøs, og det leker barn 

mellom plankebitene. Mange unge mennesker står på, og satser på et liv med beitebruk i Hattfjelldal 

 

Vi kan se til de områdene som er blitt bjørneområder, der er beitebruken avviklet, nyeste eksempel 

er Lierne. 

Men både Hedemark og Passvik har gått gjennom blodige kriger mot rovdyr og forvaltning, før 

beitebruken har kapitulert.  

Krutådal Gård sier nei til forslag om alternativt bjørneområde på Indre Helgeland, nærmere 

lokalisert til Hattfjelldal kommune, med Krutådal Gård innenfor binnesona. 

 

Krutådal Gård syns det feil å flytte bjørneområdet når vi endelig etter 60 år får ei yngling i Nordland. 

Sommeren 2016 ble det oppdaget tre bjørnunger i Saltdal. Disse var blitt morløse Mora (binna) var ei 

av tre binneunger født like ved grensen til Norge, men på svensk side. Alle disse tre binneungene ble 

merka, ei av de kom til Saltdal. Endelig hadde Nordland fått sin første yngling. Vi som har levd med 

rovdyr, har tilegnet oss kunnskap, både teoretisk og praktisk. Alt vi kan om bjørn tilsier at disse 

bjørnungene ikke kommer til å reise langt, mye trolig er minst ei av tre unger ei binne. Til sommeren 

er disse 2,5 år/3,5 år (alderen er oppgitt litt upresist), og de vil trolig slå seg ned i det området de er 

født. Og vi vil trolig få ei yngling i dette området. Se dokumentasjon nedenfor 

Bjørn i Skandinavia 2010 s 17  

«Bjørneprosjektet har dokumentert at hanner vanligvis utvandrer når de er 2 år gamle og at 

henholdsvis 81% og 92% av hannene utvandrer i vårt nordlige og sydlige studieområde. 

Hannene utvandret gjennomsnittlig 108 km og maksimumsavstanden var 467 km. Binnene 

derimot er mer hjemmekjære. De utvandrer vanligvis når de er 3 år gamle og bare henholdsvis 

32% og 46% forlater morens hjemmeområde for å etablere eget hjemmeområde i vårt 



nordlige og sydlige studieområde. Den gjennomsnittlige utvandringsavstanden blant de som 

utvandret var bare 16 km og maksimumsavstanden var 90 km.» 

 

Stortinget har vedtatt en 2. delt målsetning; både rovdyr og beitedyr. Denne ligger til grunn for 

hele rovvilt forliket. Å etablere rovdyrområder i beiteområder strider mot den 2. delte 

målsetningen. Det er det viktigste prinsippet. I tillegg så er forutsigbarhet et viktig prinsipp i 

forvaltningen. Man kan ikke flytte bjørneområdet hvert 4. år. Beitebrukerne drifter og investerer 

etter planen, men det må langt større forutsigbarhet til enn det forvaltningen kan vise til nå. 

 

Vi viser til Paragraf 1 i Naturmangfoldloven lyder som følger: 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk 

kultur. 

 

Krutådal Gård krever at minimum dagens arealer av Nordland tilgodesees beitedyr, og at Hattfjelldal 

opprettholder sin status som prioritert beiteområde. Vi ønsker også å slutte oss til de 

høringsuttalelser som krever at det må jobbes hardt for en reduksjon av bestandsmåla på både Jerv, 

Bjørn og Gaupe i Nordland, og mener at Revisjon av Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland bør 

utsettes til nye bestandsmål er på plass! 

Med Hilsen Krutådal Gård  

Laila Hoff 

 

 

 



Fra: Terje Bjørsvik.[terbjo01@online.no]
Dato: 16.01.2017 21:06:14
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: 2015/1959

Leirfjord saualslag har følgende innspill til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland:
 
Utredningen er ufullstendig i forhold til Stortingets rovviltforlik av 2011. I rovviltforliket er Stortingets intensjon å
opprettholde både beitebruk og rovdyr. Forvaltningsplanen forholder seg kun til opprettholdelse av rovviltet,
uten at det oppnås redusert tap for beitenæringen. Forvaltningsplanen bør prioritere beitedyr foran rovviltet.
 
Forvaltningsplanen vil medføre et endret beitemønster i hele fylket, uten at dette er utredet i forhold til
økonomiske‐,juridiske‐ og bosettingspåvirkende konsekvenser. Utredningen mangler også vurdering av
beitedyrenes virkning på kulturlandskap og Norges internasjonale forpliktelser av immaterielle verdier og
kunnskap som finnes i området.
 
Forvaltningsplanen bør derfor avvises fra realitetsbehandling.
 
 
Hilsen Leirfjord Saualslag.
 
Terje Bjørsvik.



Høringsuttalelsetil forvaltningsplan for rovvilt i Nordland.   11.01.2017 

 

Opprettelse av jervsone i Hattfjelldal, etter forslag fra AU må forkastes. Fylkesmannens forslag om 

sone for jerv i Hattfjelldal, både etter plan 1 og 2, må tas ut av sone-kartet. 

 AU sin begrunnelse for opprettelsen for jerv sone her er at ”det bare er svensk eid tamrein som her 

har kalvingsland” er ikke en begrunnelse som er god for norsk forvaltiningsmyndighet. Fylkesmannen 

har gjentatt seg selv mange ganger på at kalvingsland for rein ikke skal inngå i soner for rovdyr. Om 

reindriftsamen er bosatt i Sverige eller Norge burde ikke ha overordnet betydning. Det som betyr noe 

er bruken av området.  Dette er kalvingsland for rein. 

Her er ingen kjente hi lokaliteter av jerv de siste 6 årene. Så hva dette soneområdet skal bygge sin 

jervstamme på, er en forvalting begrunnet på om det er flaks om jerv vil etablere seg her. 

Registreringen av jerv hi i området er jo så lenge siden at i forbindelse med sannsynlighetsberegning  

av tap av bufe på beite, så vil ikke Fylkesmannen en gang regne med at her oppholder seg jerv noen 

gang. Da er det uforståelig at dette skal være sone for jerv i Nordland. 

Jerven er registrert med ynglinger over bestandsmålet i Nordland. Ett område for jerv bør legges til 

områder hvor flere hi er registrert, som  Junkerdalen, Saltfjellet.  

 

Å legge en sone for at bjørn skal yngle på indre sørhelgeland må forkastes. Dette er beiteland for sau 

og rein! Målet for Fylkesmannen i Nordland bør være å fjerne målet om yngling av bjørn i Nordland. 

Det er ikke plass for bjørn i Nordland. Lierne er den nærmeste nasjonale bjørnesonen vi kan ha. Ingen 

plass i Nordland ønsker vi skal bli som bygda Lierne. Avfolket og uten bruk av utmarksressursene  

som finnes der. Lierne er blitt offret for bjørnen. Den bjørnen vi  i Norge må ha har fått sin plass her. 

 

Her i Hattfjelldal er så bra beite i fjellene at bønder fra kysten leier arealer hos Statsskog for å holde 

sau på sommerbeite her.  Det er på grunn av beitekvaliteten at det har vært politisk prioritert at 

Hattfjelldal skal være beiteområde. Fylkesmannen kan ikke forkaste denne bestemmelsen uten at 

det har blitt bedre utredet.  Fylkesmannen har i forslaget til forvaltningsplan ikke soneinndelt 

områder for beitedyr. Beitedyrene er kraftig nedprioritert i forhold til rovdyr, noe som er i strid med 

rovdyrforliket.  Fylkesmannen må fortsatt forvalte Hattfjelldal som sone for beiteprioritert område. 

Forvaltningsplanen bør utsettes til nye bestandsmål er på plass, slik at Fylkesmannen har de nye 

målene å jobbe etter i en ny forvaltningsplan. 

 

Lillian Sæterstad 

Valen 

8690 Hattfjelldal    



Fra: Linda Liland (lindaliland71@gmail.com)
Sendt: 15.01.2017 17:54:31
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Kopi: 

Emne: høringsuttalelse
Vedlegg: 
Til
Fylkesmannen i Nordland
pb 1405
8002 Bodø

Fra
Linda Liland
8690 hattfjelldal

Høringsuttalelse med ref nr 2015/1959

                                                                                     Hei
vil først benytte anledningen til å gi en uttalelse om prosessen i saken . syns det er helt forkastelig at et offentlig organ
bruker hersketeknikk i en sånn sak , tvinger fram å sette kolegaer å nesten "naboer" opp mot hverandre , ber alle
parter om å peke på hverandre å skape splid på denne måten . har ikke ord ....

Så kan jeg ikke begripe at dere apsolutt skal ha soner for rovdyr , dyrene selv ser ikke disse grensene . mener det
opptimale her ville hvert å Ikke opprette soner å heller ta ut eventuelle skadedyr noe som ville skape mye mindre
konflikter å plass for både beitedyr å rovdyr .

Kan heller ikke forstå at det MÅ være Saltdal eller Hattfjelldal som er satt opp som egnet soner når det allerede er
rasert områder for beitenæringa .for eksempel lierne i trønderlag eller Passvik i nord for å nevne 2 . der sitter
beitenæringa allerede med knekt rygg å har lagt opp . så hvorfor dere på død og liv skal rasere nok et område med
levende bygder å mange beitedyr er ubegripelig .

Å sette Hattfjelldal som rovdyrsone er jeg selfølgelig helt imot , vi er ei veldig levende bygd med mange bønder å
beitedyr . veldig mange av bøndene er ungdommer som har flyttet hjem å satset stort . dette fordi det ble sagt at her
skulle det være prioritert beitedyr . dem har store invisteringer som dem er bundet opp på i mange år framover .
Sau å rein miliøet har i årevis bestrebet å jobbet hardt for å imøtekomme krav å forandringer som har blitt forlanget .
vi har tilpasset å jusert oss etter beste evne sånn at det skal bli plass for alle .
Hattfjelldal er ei bygd hvor andre ting enn landbruk er vanskelig å få til , med så lange avstander at om man må legge
ned drifta så må man flytte for å finne arbeid . det sier seg selv at da blir Hattfjelldal avfolket . hvem skal da holde all
matjord åpen ... noe vi er forpliktet til å gjøre .

siden dere ikke har gitt oss annet valg må jeg jo peke ut saltdalen som ønsket sone . begrunnelsen er at i Hattfjelldal
leverer vi  nesten det dobbelte antall slakt enn saltdalen .
vi har et av landes beste beiter,
det kommer beitedyr utleid av Statskog fra kysten å  hit .
vi har et stort generasjons skifte med veldig mange unge som har satset stort her.
staten (sno) har jo allerede begynt å ta ut bjørn her så da virker det ganske underlig at dere så vil begynne å plante inn
igjen her .
Saltdal har allerede bjørn som er etablert i området, flytting av disse er vel ikke det mest gunstige .
vi i Hattfjelldal har endelig nå etter mange års jobb klart å få ned tapstallene betraktelig , dette er ikke tilfeldigheter .



det blir lagt ned utallige timer i eksta tilsyn , både fra bonden å extra tilsattte som et ledd i å få ned konflikten mellom
beitedyr å rovdyr her , så jobben begynner endelig å bære frukter .
Det er da derfor et slag i ansiktet å nå få beskjed om at det skal være rovdyrsone her .

har selv hatt både bjørn, jerv å gaupe rundt husveggan å tatt dyr her , men dette har heldigvis ikke skjedd di siste
årene . å for oss som må oppleve å få rovdyr så nært innpå er det en belastning . at det nå er en stund siden sist gir et
spire om håp å man kjenner skuldrene kan senke seg litt . helt til dette kom opp .
den ble ikke lang denne pustepausen før dere forandret fra prioritert beitedyr til prioritert rovdyr ...
Dere skjønner at dette er kroken på døra for mange av oss med ingen mulighet til annet arbeid i komunen . men det er
kanskje det dere jobber mot . knekke bygd for bygt . bare vi er "best i klassen " i vinduet ut i værden på å ta vare på
våre rovdyr er det vel ikke så nøye med dem som ligger i ruiner bak der , for dessverre er ikke bonden på rødlista
deres . men snart kan det bli en nødvendighet skal vi fortsatt kunne benytte dette fantastiske landet vårt til
matproduksjon i framtia .

med hilsen
linda liland 



Fra: Linda sørfjell[linda.soerfjell@live.no]
Dato: 14.01.2017 22:31:59
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Nei takk til mer bjørn og jerv på Helgeland 2015/1959

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert
mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele
landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og
jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å
videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Dette avsnittet er kopiert ut fra internettsiden deres med overskrift "Landbruk og mat".

Ønsker gjerne at dere leser det som står 2 ganger og tenker dere godt om når det nå er forslag om
å gjøre Helgeland om til et rovdyrreservat.

Selv bor jeg i Sømna, en veldig aktiv landbrukskommune helt sør i Nordland og her er vi ikke
spesielt plaget med rovdyr, men jeg kan ikke sitte her 
og bare se på det som foregår uten å sende inn en liten protest mot forslaget angående
rovdyrforvaltningen som nå blir tredd over mine kolleger i indre del av Helgeland. Ser dere på
kartet så er ikke Brønnøy, Velfjord og Sømna langt unna. I Lomsdal og Visten nasjonalpark for
eksempel,  beiter det dyr fra både Sømna og Brønnøy, og Sømna grenser stort til Velfjord, så håper
dere har en godt dokumentert konsekvensutredning for dette forslaget for det vil ramme hele
Helgeland, bønder kommer ikke til å holde ut med f.eks saudrift så lenge om bjørnen får herje år
etter år, kulturlandskapet gror igjen og livet i bygdene forsvinner sakte bort. Dyr på utmarksbeiting
er den mest klimavennlige matproduksjonen.

En kommentar til beitekartet som er blitt laget, så er det områder i Velfjord og Lomsdal / Visten
nasjonalpark som ikke er blitt med. Det stemmer ikke at det ikke er sau på utmarksbeite i Brønnøy
kommune.

Håper dere har fått inn mange protester og uttalelser til dette forslaget om forvaltningsplan for
rovvilt og at de blir hørt.
Dere kunne jo bare skravert hele fylket i svart, gult og blått, så hadde alle kommunene fått båret
denne rovdyrbyrden sammen, det hadde vært mest rettferdig!

Mvh

Linda Sørfjell Wærstad - sau og storfebonde i Sømna Kommune.
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Yttrade över revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland , ref 2015/1959.  

1. Sammanfattning 

Samebyarna vill inledningsvis framhålla att man till fullo stöder Balvatn 
reinbeitesdistrikt  och Duokta reinbeitedistrikt  yttrande beträffande  dels  
problembeskrivning, oh synpunkter i övrigt rörande den reviderade förvaltningsplanen.  

1. 1. Svart zon för björn 

Samebyarna är liksom reinbetesdistriken mest kritik till förslaget rörande 
förvaltningsprinciper för björn.   För det första kan man fråga sig hur avser att inventera 
och bedöma björntätheten. På svensk sida har man ännu inte hittat ett tillförlitligt sätt 
att inventera björn, även om man nu försöker utarbeta en metoder för att bedöma 
björntätheten utifrån dna-analys av björnspillning.  Mot bakgrund av detta blir 
beräkningen av björnbeståndet både lokalt och regional och därmed också nationellt, en 
icke helt pricis uppskattningt . Förslaget att försöka jaga bort björn från områden där 
ren befinns har tillämpats utan större framgång.  Numera har man mer eller mindre 
slutat med denna metod, eftersom den inte fungerar.  

Den föreslagna ”svarta zonen” angränsas i öster av riksgränsen, där björnbeståndet är 
dokumenterat starkt och där både licensjakt  och skyddsjakt  bedrivs i hög utsträckning, 
vilket framgår senare i yttrandet.  

mailto:fmnopost@fylkesmannen.no


Mot bakgrund av detta är upprättandet av den “svarta zonen” för björn allt för 
schablonmässig dels på grund av inventeringssvårigheterna, dels att den ”svarta zonen” 
i öster angränsar till ett av det mest björntäta områden utmed riksgränsen.  

I övrigt stöder vi det synpunkter som reinbeitesdistrikten framfört. 

1.2. Blå zon för järv och gul zon för lo 

Samebyarna vill här betona vikten att man bedömer både lo- och järvstammen som en 
och samma stam oavsett vilken sida av gränsen respektive art befinner sig i tid och rum. 
I bedömningen av stammarnas numerär i både blå och gul zon måste dessa 
sammanräknas med motsvarande på svensk sida. 

I övrigt stöder vi det synpunkter som reinbeitesdistrikten framfört. 

1.3  Örn 

Förvaltningens planens förslag beträffande för örn, stöder vi reinbetesdistriktens 
synpunkter och konstaterar samtidigt att det norskaregelverk tillmötesgår renskötseln 
behov av skyddsjakt på örn.  

I övrigt stöder vi det synpunkter som reinbeitesdistrikten framfört. 

1.4 Gränsöverskridande rovdjursförvaltning 

Samebyarna till och börja poängtera att förvaltningen av rovdjur i gränsområden där 
renskötsel bedrivs är gemensamt intresse och ansvar för bägge länderna, vilket bör 
framgå i den reviderade förvaltningsplanen. Förvaltning och förvaltningsstrategier bör 
så långts som möjligt koordineras och harmoniseras, mellan länderna.  Detta är också 
helt nödvändigt i förhållande till renskötselns bedrivande i bägge länderna. Ett steg 
framåt är sålunda att regelverket kring inventeringar av rovdjur harmoniserats.  

Av vikt är också att förvaltningsplanen utgår från att bestånden av rovdjur och habitatet 
generellt är gränsöverskridande och tillhör ett och samma ekologiska system, även om 
det råkar korsas av en riksgräns. Renarna i området är också delar av detta ekologiska 
system och närmast en förutsättning för förekomst av rovdjur generellt.  

Samebyarnas/distriktens problembild beträffande rovdjurens påverkan på den dagliga 
renskötseln och de skadorna förorsakade genom rovdjursrivna renar är i stort sett den 
samma, oavsett vilken sida om riksgränsen   

1.5. Gränsöverskridande renskötsel 

Både Semisjaur Njargs och Lukota Mavas samebyar har rätt till renbete på norsk sida. 
Mot bakgrund av att vi nu befinner oss ett tillstånd där den tidigare 
renbeteskonventionen sagts upp och att den nya föreslagna renbeteskonventionen ännu 
inte antagits, bygger berörda samebyars renbetesrätt enligt svenska myndigheter 
synsätt på gränstraktatet från 1751, medan norska myndigheter hänvisar till gällande 
norsk lag gäller. Samebyarna har dock nära samarbetet med framförallt Balvatn 



reinbetes distrikt på norsk sida och bedriver till en viss grad samdrift. Det samma också 
samabetet mellan Duokta reibeitesdistrikt och Tuorpon sameby. 

2.  Bakgrund – exemplet Luokta Mavas sameby 
 
Samebyn har stora problem med förluster till rovdjuren, året runt, på stora delar av  
Samebyns betesområde. Det gäller både förluster under förvintern i storgrupp, förluster 
i vintergrupp, förluster i samband med kalvningen samt förluster under 
barmarkssäsong.  Situationen i Semisjaur Njargas sameby är i stort sett den samma. 
 
Luokta Mavas samebyn hade säsongen 2015/2016 en samlad förlust på 39 % av 
vinterhjorden. Det motsvarar en förlust på drygt 2800 renar. Beräkningen är gjord med 
hjälp av den beräkningsmodell som Sametinget och Länsstyrelsen tagit fram för att 
beräkna förluster i arbetet med toleransnivåer. Samebyn kan se att förlusterna kraftigt 
ökat de senaste åren, vilket märks både i dokumentationen som Länsstyrelsen gjort i 
samband med extraordinära rovdjursangrepp och i Sametingets statistik över samebyns 
slaktuttag i förhållande samebyns ren antal. Samebyns styrelse ser med djup oro på 
utvecklingen.  
 
 Luokta Mavas samebyns slaktuttag varierar mellan åren men säsongen 2015/2016 var 
den sämsta säsongen sett över en femårsperiod. Samebyn har analyserat förlusterna 
under olika årstider samt dess konsekvenser och redovisat detta i en skriftlig rapport, 
med överskriften “Rovdjurssituationen i Luokta-Mávas sameby”.  
till Länsstyrelsen i Norrbottens län i samband med ett rovdjursmöte den 6-7 oktober 
2014 i Luleå. 
 
 Samebyn kan konstatera att sannolikheten att över 30 % av renarna, räknat på  
samebyns vinterhjord, tas av rovdjur även i år om man ser på hur snittet sett ut de  
senaste 5 åren. Trots att samebyn beviljats skyddsjakt i flera fall under de senaste åren  
finns det inget talar för att rovdjuren sammantaget i samebyn ska ha minskat i någon  
större utsträckning. Snarare ökat om man ser på trenden när det gäller  
rovdjursstammarnas utveckling över tid, samebyns observationer av rivna renar och  
förekomsten av rovdjursspår.  
 
 Under vintern 2014/2015 dokumenterade Länsstyrelsen 4 fall av s.k. ”massdöd” dvs. 
att ett flertal antal renar dödats av rovdjur på en viss begränsad yta under en viss  
begränsad tid. Järven stod för 3 av dessa tillfällen och samebyn beviljades skyddsjakt på 
järv och en lo i samband med dessa händelser. 2015/2016 dokumenterades 2 fall av  
massdöd, bägge orsakade av lo. Lodjuren är uppenbarligen en av de stora predatorerna  
av samebyns renar.  
 
Samebyn befinner sig sålunda i en mycket svår situation i och med att 39 % av renarna 
dödades av rovdjur säsongen 2015/2016. Att så stor del av renarna tas av rovdjur är i 
sig en allvarlig skada. Samebyn har i regel inne hela eller delar av samebyns renhjord i 
gärde i november och december för att göra slaktuttag. (Samebyns huvudskiljningar 
hålls normalt i december-januari.) Tendensen under många år har varit stora förluster 
av kalv både före och efter kalvmärkningen i juli vilket är en stor ekonomisk skada för 
den enskilde renägaren genom uteblivna intäkter. Den ersättning som samebyn erhåller 
som rovdjursersättning täcker endast ca 25 % av renens slaktvärde1. Slaktuttaget 



2015/2016 blev extra dåligt i förhållande till hur många kalvar som märkts i samebyn 
under sommaren. Förlusterna av framförallt kalv var stora mellan kalvmärkning och 
slakten i november/december. En av anledningarna till det tros vara de 
lodjursföryngringar som sedan dokumenterades på samebyns höst och förvintermarker.  
 
Den faktiska förlusten 2015 på 27 % av vinterhjorden motsvarade ca.1900 renar. 
Kostnaden för dessa 1900 renar ger, beräknat på ett slaktvärde som Sametinget har 
föreslagit på i snitt 2 188 kr, en kostnad på ca 4 157 000  kr. Samebyn får idag en 
ersättning på ca 1 000 000 kr för rovdjursdödade renar utifrån inventeringsresultat.  
 
 
3. Rovdjursförluster  och rovdjurstäthet 
 
Samebyn kan som sagt konstatera förluster till rovdjuren varierat de senaste 5 åren. När  
samebyn började räkna ut förlusterna enligt den modell som nu används låg förlusterna  
på över 30 %. Eftersom unga renskötare köpte renar från andra samebyar och förde in i  
Samebyn såg det under flera år ut som att förlusterna statistiskt minskade. 2015/2016  
blev ett bottenår då förlusterna ökade till 39 %. Samebyns bedömning är dels att  
införseln av livrenar har minskat, vilket ger en mer ”rättvisande bild” av de faktiska  
förlusterna, men också att de stora antal liv renar som dött i s.k. massdöd ger utslag i  
statistiken. En liv ren är en ren som används för aveln och normalt inte slaktas förrän 
den inte längre kan producera. Efter att renskötaren gjort sitt slaktuttag i november-
februari består samebyns renhjord normalt endast av liv renar, dvs. renar som sparats 
för avel. När ett större antal liv renar dör t.ex. pga. massdöd av rovdjur har detta stor 
påverkan på renhjordens statistiska produktivitet. När en vaja dödas under våren 
motsvarar den i praktiken två renar eftersom att chansen är stor (ca 90 %) att den 
skulle ha fött en livskraftig kalv i maj om den fått leva. En massdöd innebär alltså inte 
bara en stor ekonomisk förlust för den enskilda vintergrupp som blir drabbad utan 
också att samebyns produktion minskar.  
 
 
3.1. Lodjurstäthet  
 
Lodjuret finns frekvent i hela samebyns betesområde. Föryngringar påträffas både i  
fjälltrakterna och långt nere på vinterbetesmarkerna. De största förlusterna sker öster  
om fjällkedjan i de fjällnära tallskogarna och i skogslandet nere på vinterbetesmarkerna.  
Snösäsongen har, när detta skrivs, precis börjat men utifrån inventeringsresultaten från  
2016 går det att se att Luokta-Mávas sameby ligger i topp i Norrbotten när det gäller  
godkända föryngringar. Även samebyns interna dokumentation av singelloar visar på en  
hög lodjurstäthet. Trots att samebyn har fått avliva någon lo under tidigare års  
skyddsjakter visar dokumentationen att lotätheten snarare ökar.  
 
Under 2016 beviljades samebyn att avliva 4 lodjur genom skyddsjakt.  
 
Samebyn har i skrivande beviljats tillstånd att avliva 2 lodjur i skyddsjakt.  
 
 Samebyn hade fyra godkända lo föryngringar 2016. Eftersom delar av samebyns 
område  är glest befolkat med svår terräng och därför svårinventerat är samebyns 
uppskattning  



att antalet godkända föryngringar är en underskattning. En av dessa föryngringar hade 
också sitt tillhål på norsk sida inom Balvatns reinbetesdistrikt. 
 
Lodjursstammen i Luokta Mavas och Semisjaurs Njargs samebyar är givetvis 
gränsöverskridande och bör bedömas som en enhet.  
 
3.2. Björtäthet  
 
Både Luokta Mavas och Semisjaurs sameby har hög björntäthet. Utöver licensjakten 
under år 2016 fick Luokta Mavas sameby tillstånd av företa skyddsjakt på 4 björnar, av 
vilka 3 blev avlivade. Det senaste 7 åren har samebyn fått tillstånd att avliva ett 20-talt 
björnar genom  skyddsjakt. De senaste fem åren har Semisjaur Njarg sameby fått 
tillstånd att gen skyddsjakt avliva ett 10 björnar, av vilka en del avlivades i anslutning till 
riksgränsen och den föreslagna ”svarta sonen”   Många av björnarna i Luokta Mavas 
avlivades också nära norska gränsen. Sett från samebyarnas sida är det inte korrekt att 
tala om en ”svensk” och en ”norsk” stam. Sett från ett mer övergripande 
förvaltningsmässig horisont blir ett sådant ”nationalistiskt” synsätt ett nonsens 
resonemang, vilket inte är funktionellt eller vetenskapligt relevant. Det gäller givetvis 
också förekomsten av järv, lo och örn.   
 
3.3. Järvtäthet 
 
Järvtätheten i Luokta mavas och Semisjaurs Njargs samebyar är hög i förhållandet till 
genomsnittet bland samebyar i Sverige.  Mot bakgrund av det nya inventeringssystemet 
utformning och brist på flexibilitet i förhållande klimat och snöförhållande har 
inventeringarna misslyckat i bägge samebyarna de tre senaste åren.. Mot den 
bakgrunden har schablonbestämmelsen i regelverket använts, vilket innebär att man 
använder de tre senaste årens genomsnittliga föryngringar. För Luokta sameby innebär 
det 4,5 järv föryngringar.  Mellan år 2014-2016  fick samebyn tillstånd att avliva 6 järvar 
genom skyddsjakt. 
 
3.4. Örntäthet 
 
Både Luokta Mavas och Semijaurs Njarg samebyar har problem med skador förorsakade 
av örn. Under 2016 sökte Luokta Mavas tillstånd avliva en specifik örn genom 
skyddsjakt, vilket Länsstyrelsen avvisade. Samebyn överklagande avvisning till högsta 
instans, men fick avslag.  Skadorna var belagda, men man gjorde bedömningen att det 
dels var svårt att ge tillstånd att avliva en särskild individ, dels att det var svårt att 
bedöma örntätheten  i samebyn eftersom örn både har  vingar och stor räckvidd.  
 
 
  
Lars-Anders Baer  
Ordförande för Luokta Mavas sameby /enligt upp från Semisjaur Njarg sameby 
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Høringsuttalelse til forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

Jeg stiller meg sterkt kritisk til en evt bjørnesone i Hattfjelldal da den vil være helt ødeleggende for 
hele næringen her i området. Jeg er påtroppende sauebonde og skal overta min fars gård der det har 
vært drevet sau i snart 180 år. Vi har pr i dag 200vfs som går i utmark med lam hele sommeren. 
Ekspansjonsmulighetene er store her og jeg har store planer og ambisjoner for fremtiden, men alt 
dette er avhengig av at Hattfjelldal fortsatt skal være et beiteprioritert område. Gården har og 
beiterett som en bjørnesone vil gjøre verdiløs. Hvem skal i såfall erstatte denne? Jaktretten til gården 
vil også minske i verdi. Bufe og utnyttelse av utmarka har vært og kommer til å være en viktig årsak 
til bosetting her på indre Helgeland.  

 Gården har størrelse og potensiale til at jeg kan drive profesjonelt uten arbeid utenom. Dette med 
overtakelse begynte jeg å tenke på først da forliket i 2011 gjorde Hattfjelldal til et beiteprioritert 
område. Hva slags forutsigbarhet skaper forvaltningen for landbruket i fylket hvis dere nå skal snu 
helt om på dette? Mange med meg har satset både tid og penger på sau her i området de siste 5-6 
år. Innovasjon Norge har støttet utbygginger her. Et kraftig signal fra staten om at satsing er ønskelig. 
Skal det svinge slik hvert 5-6 år så må man spørre seg hvilken langtidsplan man egentlig har på 
landbruket her i fylket. Landbruksmeldingen til Nordland fylke er jo klar:  

 Et attraktivt og mangfoldig landbruk som bidrar til verdiskaping, aktivitet og bosetting i hele 
fylket  

 At det er tilgang til offentlige investeringsmidler til de som vil satse på landbruket i fylket   
 Å beholde en variert og lønnsom landbruksproduksjon, samt stimulere til lønnsom produksjon 

og omsetning av nye varer og tjenester med utgangspunkt i landbrukets og bygdenes 
ressurser  

 At Nordlands andel av nasjonal produksjon minimum kan opprettholdes på dagens nivå, og 
at det legges til rette for økt produksjon der Nordland har naturgitte fortrinn og det er en 
etterspørsel i markedet 

Våruttak og skadedyrfelling har gjort at tapene her i kommunen har vært til å leve med de siste år. I 
tillegg har det på svensk side blitt tatt ut mye bjørn slik at trykket fra svenske streifdyr er merkbart 
mindre. Ser man på dokumentasjonen for sau tapt på beite er denne mindre etter forliket fra 2011.  



Vi har et sterkt fagmiljø med mange unge og ambisiøse bønder her i området. Hattfjelldal har også 
eksepsjonelt gode beiter for sau. Såpass gode at mange kystbønder tar kostnaden med å frakte sau 
opp hit fordi det lønner seg i forhold til å la dem gå ute ved kysten. Derfor ødelegger man ikke 
livsgrunnlaget til bare lokale bønder, men også bønder fra kystområdene på Helgeland med en 
bjørnesone her.  

Hattfjelldal er (jfr. NIBIO) en av kommunene i Nordland som er mest avhengig av ett godt landbruk. 
Her er lite andre attraktive arbeidsplasser. Skal man lokke unge folk til bygdene må man ha arbeid til 
dem! Hattfjelldal har mange gårdsbruk som er hovedinntektskilden. De fleste innbyggerne er 
tilknyttet landbruket. Det gir en avhengighet for at andre næringer skal ha grunnlag for drift i 
kommunen. Hvis Hattfjelldal ikke skal følge samme utvikling som lokalsamfunnet Lierne har gjort, 
etter at rovdyr ble prioritert fremfor mennesker og beitedyr. Kan ikke sonen legges her. Ett prioritert 
område for rovdyrene kan ikke forenes med utnyttelse av beiteressursene til tamme beitedyr. 
Konfliktnivået vil bli for stort for den enkelte beitebruker og jeg kan bare snakke for meg selv, men 
motivasjonen og den gleden jeg har følt i flere år nå for å få ta over gård og produsere ren, norsk mat 
til det norske folk. Den går rett vest hvis dette blir bjørneområdet. Jeg vil ikke være med på sende sau 
ut til masseslakt for så å bli skyldiggjort av mattilsyn med følgende beitenekt!  

Beiteretten er i utmark er en rettighet og et kriterie for at man skal kunne drive profesjonelt landbruk 
i områder som Hattfjelldal. Her kan ikke dyrkes korn og alle kan ikke drive med melk. Utmarksbeite er 
vår styrke. En omlegging til kjøttfe eller bruk av rovdyrsikre gjerder er alternativer man kan få støtte 
til, men alle disse variantene fører til merarbeid og dårligere økonomi for bonden. 
(http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-
matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-
2016-63_.pdf) Vi vil heller ikke kunne produsere kjøtt med like liten bruk av kraftfor og medisiner 
som i dag da beite vil bli dårligere og smittepresset større ved inngjerding.  

Mange av faginstansene har også gode argumenter for at bjørnesonen ikke bør være på Helgeland: 

 Argumentet om at det passer bra med sonen i Midt-Norge avfeier jo både region 6 og 
fylkesmannen selv med at Børgefjell blir et naturlig skille. Fylkesmannen går jo sålangt som å 
trekke hele sonen litt nordover da dette naboskapet ikke har relevans.  

 Innvandringen fra svensk side er og kommer til å bli enda mindre da de i Vesterbotten har 
innsett at de har for mye bjørn og har beskattet sin stamme siste år.  

 Her har ikke vært registrert binne på lang tid. Bare hannbjørner.  
 Hattfjelldal er et av områdene med mest beitedyr i hele fylket og er sannsynligvis det 

området med mest sau på beite. Plasseringen av sonen skal være konfliktdempende, det 
stemmer dårlig med beitekartene hvis sonen havner her.  

 Vi har beiter i landstoppen og en kapasitet for å doble antall beitedyr(Norske fjellbeite, bind 
Xlll: Oversyn over fjellbeite i Nordland, av Lyftingsmo og Hersoug).  

 Hattfjelldal ligger nærmere Nortura Nordland på Bjerka enn alternativet. Dette fører til 
billigere transport og bedre dyrevelferd.  
 

Hattfjelldal har også et rikt friluftsliv med en fjelltrim som har aktivisert folk å gjort underverker på 
folkehelsa. Mange av de som benytter utmarka på denne måten vil ikke gjøre dette med så stor 
tetthet av bjørn som det må til for en årlig yngling. Frykt for bjørn er kanskje irrasjonelt, men likevel 

http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-2016-63_.pdf
http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-2016-63_.pdf
http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-2016-63_.pdf


en reel følelse for folk flest. Om ikke beitedyr skal være viktigere enn rovdyr. Skal ikke minst folk 
trygghetsfølelse være det? Natur er et av de få fritidstilbud vi kan lokke med så dette blir enda en 
spiker i bygdenorgekista. Jakt er selvsagt også viktig både for folks trivsel og økonomi her på 
innlandet, elgstammen blir mindre med så stor bjørnestamme. I tillegg kommer fiske og bærplukking 
som er en viktig fritidsinteresse og ressurs for oss her oppe. Frykt blant folk vil dempe gleden over 
dette også.    

Jeg vil avslutte med å si at jeg ikke er imponert over arbeidsutvalgets jobb med denne revisjonen. 
Argumentene for plassering av bjørn på Helgeland holder ikke mål og  AUs mål er etter mitt skjønn 
kun å skyve problemet bort fra eget område. Heller ikke fylkesmannens utvalg av representanter i 
utvalget viser veldig politisk omtanke for hele fylke da representantenes hjemstedsadresser forklarer 
hvorfor de vil skyve bjørneproblematikken over på oss Helgelendinger! Fylkesmannen arbeid for å 
styrke bonden i Nordland med denne revisjonen er også et slett stykke arbeid. Rovviltet skal vist 
styrkes så får bonden og andre som bor i distriktene seile sin egen sjø!  

 

Magnus Grolid  



Høringsuttalelse fra: 

Majavatn / Fiplingdal storviltområde. 

V/ Bjørn Sørum ( Leder ) 

8680 Trofors 

 

Vil som grunneiere og aktiv i sauenæringa, komme med uttalelse angående forslag til 
revidert forvaltningsplan for rovvilt. 

Reagerer spesielt på forslaget om at det skal være ynglende bjørn i området Hattfjelldal. 
Dette vil få store konsekvenser for oss i Majavatn / Fiplingdal og for så vidt hele Grane. 

Både når det gjelder sau på utmarksbeite og uttak av elg som ressurs for grunneiere. 

For flere av grunneiere i storviltområdet, er elgen en betydelig ressurs og del av 
inntektsgrunnlaget på gårdene, og vi vet av erfaring hva bjørn i området betyr. 

Det vil medføre betydelige kalvetap og elgen vil forflytte seg til områder med mindre 
rovdyrpress. 

Har snakket med personer som har erfaring med bjørn i et område, er at det blir slutt på 
elgen etter ei tid. I noen områder har de gitt opp elgjakt pga. bjørn. 

Det må jo være politisk mulig å få revurdert at det skal være bjørneyngling i Nordland, 
som andre også har påpekt er det jo ikke plass for det uten store konflikter med reindrift 
og beitenæring. 

På Svensk side er det livskraftig bjørnestamme, som det jaktes aktivt på, samtidig som 
det er mindre bruk av utmark til beite. 

Etter hvert som gårdene skal gjennom et generasjonsskifte, blir det ikke enkelt å 
motivere ungdommer til å flytte hit og starte opp med stadige angrep på 
utmarksnæringa. 

Vi vil på det sterkeste motsette oss forslag om ynglende bjørn i området Hattfjelldal, som 
vi anser som ett overgrep mot beitenæring, reindrift og grunneierrettigheter. 

Det vil jo få konsekvenser for elgen i vårt område, en fast yngling av bjørn i Hattfjelldal/ 
Susendal er jo det samme som at vi har bjørn her også. 
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Høringsuttalelse til sak «2015/1959» forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland

Det er med stor forundring jeg leser forslaget om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. - At det foreslås at
Hattfjelldal skal bli en bjørnesone virker for meg veldig skremmende.

Jeg, min mann og 4 barn, har drevet med melk og kjøttproduksjon på gården Skogly i Vesterbukt i10 år. Om
sommeren benytter vi de flotte utmarksbeitene rundt gården vår. Vi har konsentrert kalving på høsten, det betyr at vi
har ikke har melking om sommeren, slik at alle kyr, kviger og fjordårskalver går på utmarksbeite hele sommeren. Med
en bjørnestamme i deler av Hattfjelldal kommune, tenker jeg på hvordan vi skal kunne fortsette med denne
driftsformen. Bjørnen vet jo som kjent, -ikke hvor grensene vi mennesker tenker den skal holde seg innenfor, går.
Selv om våre dyr går inne i et gjerde, merker ikke bjørnen noe til den strømtråden hvis den er på jakt etter mat.

En av de store fordelene for våre barn med å vokse opp på bygda, er den friheten de har med å kunne løpe i fjell og
skog som de vil. Det er alltid vår sønn Isak (12 år) som plukker molta vi spiser på julaften, og vår datter Åse (10 år)
pleier å ta med seg tvillingene Marie og Karen (5 år) på sopplukking hver høst. Hvordan skal jeg som mamma kunne
la mine barn løpe rundt i skogen, når jeg vet at det er mye bjørn rundt oss? -For med 1 yngling hvert år, må det til
minst 14 bjørner! -Og disse går ikke i flokk i Susendalen. De kommer til å oppholde seg i hele kommunen, -og
nabokommunene Grane og Hemnes.

Som privat grunneier er jeg også bekymret for elgstammen vår. Med bjørn i området vil den bli kraftig redusert.

Hattfjelldal kommune er en landbruksskommune. Det har blitt satset kraftig både innenfor melkeproduksjon og
i sauenæringa, i motsetning til mange andre kommuner i Nordland. En bjørnesone i Hattfjelldal vil på sikt føre til at
mange velger å legge ned gårdsdrifta, fordi det fungerer ikke å drive med beitedyr sammen med en rovviltstamme. Det
igjen betyr avfolkning og gjengroing av dyrket mark. Er det det vi ønsker med bygdene i Nordland??

Mvh
Mona Vik Larsen
Bekymret bondekone og mamma..
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HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND. 

Har siden 2013 drevet sauebruk i øvre Susendal med ca 150 v.f.s. 

Jeg mener vi har meget gunstige forhold for å produsere førsteklasses sauekjøttt med de naturgitte 
ressursene her på indre Helgeland. og med den politikken som har vært de siste årene da området har 
vært "prioritert beiteområde" har vært gode år for sauholdet. 

Jeg stilller meg derfor kritisk til forslag om en evt bjørnesone i Hattfjelldal kommune da jeg frykter at 
dette ikke er forenelig med den beitebruken vi i dag har. 

Håper forvaltningen kan enes om en forvaltningsplan som gjør det mulig også i fremtiden og utnytte de 
fantastiske beitene i Hattfjelldal til å produsere miljøvennlig kjøtt. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Monica Fagerli 

 





Morten Grolid 

Grolia 

8690 Hattfjelldal                                                                                                                           15.01.17 

 

Fylkesmannen i Nordland  

Postboks 1405  

8002 BODØ 

 

Høringsuttalelse til forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland  «2015/1959» 

Jeg driver gård med ca 200vfs sau i Hattfjelldal. Jeg har drevet denne gården siden 1982 så litt 
erfaring må jeg si at jeg har. I disse årene har jeg hatt perioder med noe rovdyrtap og perioder med 
mindre. De siste 5-6 år etter at Hattfjelldal ble beiteprioritert område har det vært rolig med tanke 
på bjørn og rovdyrtap. Denne forutsigbarheten som har vært siden 2011 mener jeg er alfa og omega 
for et godt landbruk her ute på bygda. Forholdene ligger veldig til rette for utmarksnæring her i 
kommunen, men da må beitedyr prioriteres. Våruttak og skadedyrfelling har gjort at tapene her i 
kommunen har vært til å leve med de siste år. I tillegg har det på svensk side blitt tatt ut mye bjørn 
slik at trykket fra svenske streifdyr er merkbart mindre. Dette vil jo også fortsette i følge 
Vesterbottens sin uttalse ved forrige høring. De anbefaler bjørneområdet nord i Nordland da man i 
sør har og vil skyte ut mye pga reinbeite. Ser man på dokumentasjonen for sau tapt på beite er denne 
mindre etter forliket fra 2011.  

Jeg stiller meg sterk kritisk til hvordan fylkesmannen nå plutselig etter å ha signalisert tydelig i 2011 
for at det kan satses er villig til å ødelegge helt med et pennestrøk. Landbruk er en langsiktig næring 
der forutsigbarhet er meget viktig. Bjørnesone her i Hattfjelldal vil ødelegge denne forutsigbarheten 
og må tolkes som å bli dolket i ryggen av egne fylkespolitikere.   

Vi har et sterkt fagmiljø med mange unge og ambisiøse bønder her i området. Hattfjelldal har også 
eksepsjonelt gode beiter for sau. Såpass gode at mange kystbønder tar kostnaden med å frakte sau 
opp hit fordi det lønner seg i forhold til å la dem gå ute ved kysten. Derfor ødelegger man ikke 
livsgrunnlaget til bare lokale bønder, men også bønder fra kystområdene på Helgeland med en 
bjørnesone her.  

Hattfjelldal er (jfr. NIBIO) en av kommunene i Nordland som er mest avhengig av ett godt landbruk. 
Her er lite andre attraktive arbeidsplasser. Skal man lokke unge folk til bygdene må man ha arbeid til 
dem! Hattfjelldal har mange gårdsbruk som er hovedinntektskilden. De fleste innbyggerne er 
tilknyttet landbruket. Det gir en avhengighet for at andre næringer skal ha grunnlag for drift i 
kommunen. Hvis Hattfjelldal ikke skal følge samme utvikling som lokalsamfunnet Lierne har gjort, 
etter at rovdyr ble prioritert fremfor mennesker og beitedyr. Kan ikke sonen legges her. Ett prioritert 
område for rovdyrene kan ikke forenes med utnyttelse av beiteressursene til tamme beitedyr.  



Beiteretten er i utmark er en rettighet og et kriterie for at man skal kunne drive profesjonelt landbruk 
i områder som Hattfjelldal. Her kan ikke dyrkes korn og alle kan ikke drive med melk. Utmarksbeite er 
vår styrke. En omlegging til kjøttfe eller bruk av rovdyrsikre gjerder er alternativer man kan få støtte 
til, men alle disse variantene fører til merarbeid og dårligere økonomi for bonden. 
(http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-
matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-
2016-63_.pdf) Vi vil heller ikke kunne produsere kjøtt med like liten bruk av kraftfor og medisiner 
som i dag da beite vil bli dårligere og smittepresset større ved inngjerding.  

Mange av faginstansene har også gode argumenter for at bjørnesonen ikke bør være på Helgeland: 

 Argumentet om at det passer bra med sonen i Midt-Norge avfeier jo både region 6 og 
fylkesmannen selv med at Børgefjell blir et naturlig skille. Fylkesmannen går jo sålangt som å 
trekke hele sonen litt nordover da dette naboskapet ikke har relevans.  

 Innvandringen fra svensk side er og kommer til å bli enda mindre da de i Vesterbotten har 
innsett at de har for mye bjørn og har beskattet sin stamme siste år.  

 Her har ikke vært registrert binne på lang tid. Bare hannbjørner.  
 Hattfjelldal er et av områdene med mest beitedyr i hele fylket og er sannsynligvis det 

området med mest sau på beite. Plasseringen av sonen skal være konfliktdempende, det 
stemmer dårlig med beitekartene hvis sonen havner her.  

 Vi har beiter i landstoppen og en kapasitet for å doble antall beitedyr(Norske fjellbeite, bind 
Xlll: Oversyn over fjellbeite i Nordland, av Lyftingsmo og Hersoug).  

 Hattfjelldal ligger nærmere Nortura Nordland på Bjerka enn alternativet. Dette fører til 
billigere transport og bedre dyrevelferd.  
 

Hattfjelldal har også et rikt friluftsliv med en fjelltrim som har aktivisert folk å gjort underverker på 
folkehelsa. Mange av de som benytter utmarka på denne måten vil ikke gjøre dette med så stor 
tetthet av bjørn som det må til for en årlig yngling. Frykt for bjørn er kanskje irrasjonelt, men likevel 
en reel følelse for folk flest. Om ikke beitedyr skal være viktigere enn rovdyr. Skal ikke minst folk 
trygghetsfølelse være det? Natur er et av de få fritidstilbud vi kan lokke med så dette blir enda en 
spiker i bygdenorgekista. Jakt er selvsagt også viktig både for folks trivsel og økonomi her på 
innlandet, elgstammen blir mindre med så stor bjørnestamme. I tillegg kommer fiske og bærplukking 
som er en viktig fritidsinteresse og ressurs for oss her oppe. Frykt blant folk vil dempe gleden over 
dette også.    

Avslutningsvis vil jeg si at jeg frykter for fremtiden til landbruket her i distriktet hvis denne 
bjørnesonen blir realisert. Hvilke ungdommer tør å satse på landbruk hvis man ser at politikerne i 
eget fylke ikke engang legger til rette for det? Hvilke bønder vil råde sønnen eller datteren til å ta 
over bruket under slike forutsetninger? Jeg frykter også for fremtiden til den sørsamiske kulturen her 
i området. Mange av reinbeiteområdene her i kommunen vil bli ubrukelig med så mye bjørn som 
kreves for en årlig yngling.   

 

Morten Grolid 

http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-2016-63_.pdf
http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-2016-63_.pdf
http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-2016-63_.pdf


Nabben Saubeitelag 

8690 Hattfjelldal                                                                                                                           14.01.17 

 

Fylkesmannen i Nordland  

Postboks 1405  

8002 BODØ 

 

                       Høringsuttalelse til forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

Vi vil med dette på det sterkeste motsette oss at Hattfjelldal blir gjort om til område for bjørn. 

Her har det aldri vært registrert yngling av bjørn og sånn må det fortsette.  Vi har både gaupe, jerv og 
ørn i området vårt og det syns vi er nok å slite med.   

Vi er et lite lag med 4 aktive medlemmer og ca. 2500 sau på beite vårt i Vartfjellet hver sommer.  Vi 
har fått smake alle freda rovdyrene i vårt beite, unntatt ulv som bare har streifet forbi i nærområdet. 

Vi har for noen år tilbake fått smake på bjørnens herjinger i Hattfjelldal og vi er ikke interessert i å få 
de samme tilstandene tilbake og etter hvert ulevelig forhold for sau.  Det er spesielt de 2 bjørnene 
som ble tatt ut i Grane kommune som grenser til Vartfjellet som virkelig har vært gunstig for vår del.  
Det har blitt mindre tap og sauene har vært mye roligere på beite.   

Vi vil ikke plassere bjørneområdet andre plasser i Nordland, men fylkesmannen går jo så langt som å 
trekke hele sonen litt nordover og det er noe Nabben saubeitelag stiller seg helt bak. 

 

Mvh 

Nabben Saubeitelag 

V/leder Jo Sjaavik 

8690 Hattfjelldal
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Adresse: Nordmarkveien 4, 8642 Finneidfjord – Telefon: +47 404 92 641 
E-post: nordland@naturvern.no – Internett: www.naturvernforbundet.no/  

 

Finneidfjord, 12 jan 2017 
 
 
 
 
 
Uttalelse ved tilleggshøring til revisjon av forvaltningsplan for 
rovvilt i Nordland 
 
Naturvernforbundet i Nordland (NaNo) har ingen innvendinger i forhold til de 

endringer som foreslås i forhold til forvaltningsområde for gaupe i Nordland.  

I forhold til forvaltningsområde for bjørn har vi følgende merknader: 

• Salten-alternativet er det eneste område i Nordland som har hatt 

aktivitet/tilhold av binner i nyere tid.  

• Gjennom direkteobservasjoner og viltkamerafotos, senest i august 2016, er 

det dokumentert tilhold av bjørneunger innenfor det foreslåtte 

forvaltningsområdet i Salten. Det er overveiende sannsynlig at det finnes én 

eller flere binner blant disse. 

• Vurdert ut fra mulighetene for etablering av ynglende binner, peker det 

foreslåtte forvaltningsområdet i Salten seg ut som eneste realistiske alternativ 

hvis målet er å nå det regionale bestandsmål for bjørn. 

• Grunnet stort konfliktpotensial knyttet til beitende sau og relativt liten 

sannsynlig for reetablering av binner, er det Naturvernforbundets vurdering at 

det foreslåtte alternativ til forvaltningsområde for bjørn på Sør-Helgeland må 

ansees som uegnet. 

 

 

Tage Vedal 

Leder 

Naturvernforbundet i Nordland 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Kristina Henden Paulsen (kristinahenden@gmail.com)
Sendt: 15.01.2017 20:47:15
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: 

Emne: Høringsuttalelse revisjon av forvaltningsplan rovdyr i Nordland
Vedlegg: 

Vi i Nedre Grane Storviltområde vil gi en uttalelse i forhold til forvaltningsplanen for rovdyr i Nordland. Flere grunneiere i
Storviltområde har betydelige inntekter av elgjakt og småvilt jakt. En bjørnebestand i våre jaktområder vil være veldig negativt i
forhold til utnyttelse av fremtidig jakt.

Nedre Grane Storviltområde
Kristina Henden Paulsen
Styremedlem

Sendt fra min iPad
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Fylkesmannen  i  Nordland

Miljøvernavdelingen

Moloveien 10

8002 Bodø

Innspill  «  Nv begrenset høring om biørne— og gaupeområder». 2015/1959

Selv om det reviderte forslaget til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland er ett

skritt i riktig retning så mener vi det fremdeles er ting som må endres:

1. Bestandsmålet for yngling av rovvilt er for høyt. Vi ønsker en reduksjon  i

forslagene til ynglinger avjerv, gaupe og bjørn. Når en ser på det antall

bjørn som må til (min 7 binner og 7 hannbjørn) for en årlig yngling i

Nordland, vil det bety høy belastning på elgkalver i sommerhalvåret.

Saue og reindriftsnæringen i indre strøk i Nordland vil også bli

skadelidende med yngling av bjørn.

Med dette som bakgrunn ønsker vi ikke yngling av bjørn i Nordland.

2. lnåværende plan blir enkelte kommuner foreslått belastet med både

jerv og gaupe (for eks. Saltdal, Fauske og Sørfold). Disse kommunene må

i stor grad ta belastningen for hele fylket. Vi mener at kommuner som

blir belastet med en bestand (jerv eller gaupe) ikke skal belastes med

yngling av den andre.

3. lområder som blir definert som ynglingsområde for jerv eller gaupe, må

en kunne tillate jakt— og felling av skadedyr som forvolder tap for saue-

eller reindriften innenfor disse områdene.

Péz/éä f/LWØ/ämwä

Peder Strømme

Leder Nedre/Øvrevann Bestandsplanområde
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Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405 
8002 Bodø 
 
 
Høringssvar på ny begrenset høring forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 
2015/1959 
         
Vi viser til deres e-post 22.12.2016, om ny begrenset høring forvaltningsplan for rovvilt i 
Nordland. 
 
Som nevnt tidligere i vårt høringssvar 30.11.2016, så går ikke NJFF Nordland inn i 
diskusjonene om hvor grensene for sonering skal gå, jfr revidert forslag om at gaupeområdet 
vil omfatte hele Nordland med unntak av Lofoten og Vesterålen.  
NJFF Nordland mener at det skal åpnes for lisensfelling av jerv og kvotejakt på gaupe også i 
prioriterte rovviltområder, da målet med lisensjakta og kvotejakta må være å ta ut kvoten som 
er fastsatt for det gjeldende år. NJFF Nordland er derfor fornøyd med Fylkesmannens 
vurdering av at det er riktig med en forvaltning hvor uttak av jerv kan skje i de mest belastede 
områdene, også innenfor rovviltsonene. 
 
Vi merker oss også endring i forvaltningsprinsipp 2.5.2 om at det dersom på våren oppdages 
bjørn i kalvingsland for reindrift innenfor bjørneområdet eller i randsonen til bjørneområdet, 
så skal det i samråd med reinbeitedistriktet iverksettes avbøtende tiltak. Med avbøtende tiltak 
menes vel i dette tilfelle skadefelling. Det er derfor viktig at det legges til rette for at det 
opprettholdes og utvikles en god skadefellingskompetanse i fylket. Vi er fornøyd med at 
FKT-midler kan benyttes til kompetanseheving knyttet til skadefelling og jakt/felling med mål 
om at uttak av rovvilt skal bli så effektivt som mulig. 
 
NJFF Nordland mener at etablering av et større bjørneområde, uansett om det blir lagt i 
Saltdal eller i Hattfjelldal, vil få negativ betydning for elgstammen og i verste fall få 
betydning for folks muligheter for jakt og generelt friluftsliv. 
 
Hilsen 
 
Rolf Arne Tønseth/s/         
Fylkessekretær NJFF Nordland     

mailto:nordland@njff.no
http://www.njff.no/nordland
mailto:y.e@njff.no


Til  

Fylkesmannen i Nordland 

Pb 1405 

8002 Bodø 

 

Høringsuttalelse ref  nr 2015/1959  

 

 

Nora Sørdal Liland (16)  

Jeg kommer fra en sauegård ved Røssvatnet (Nordnes). Min mor (Linda 

Liland) kjøpte denne gården for 14 år siden. Vi har 140 VF sau.  

 

Hvert år har vi hatt tap på sau av rovdyr, Enten bjørn, gaupe, jerv eller 

ørn. Mange av disse dyrene har heller ikke vert så veldig sky av seg 

heller, to ganger har vi hatt bjørnen bare 50m bak fjøset so har slått i hjel 

sauer. 

Ørna som har jaktet på lammene på gjordet nedenfor huset vårt. 

 Gaupa da vi fikk se en sau ble jaget til hun la seg ned for å dø pga av 

indre blødninger i brystregionen og et luftrør som var opp tygd, dette 

skjedde bare 500m opp i skogen foran huset.  

Så da jeg fant et ferskt lammehode gjemt nedi ei rot på en myr av jerven, 

30m fra beitegjerdet. 

 

 



Jeg vil ikke ha bjørnereservat her i Hattfjelldal kommune fordi da jeg som 

framtidig sauebonde mener det at tapene kommer til å bli større. Tror 

heller ikke erstatningen vil være så mye til hjelp da heller.  

Viss bjørnen får bli «urørt» blir det nokk slik at den ikke blir så sky, og 

sjansene for at den holder seg rundt husdyrene «matfatene» er mye 

større viss den får gjøre va den vil. 

 

Vil vi ha Norsk sauekjøtt i disken eller ferdig sprøytet antibiotika kjøtt fra 

andre land? 



Høringssvar til ny begrensa høring på Forvaltningsplan for rovvilt. 

Endring gaupe: Nordland Bonde-&Småbrukarlag kan ikke slutte seg til utvidelse 
av forvaltningsområdet for gaupe. Vi erkjenner riktignok at gaupa er til stede 
over hele fastlandet, men har til nå regnet med at gaupe kan tas ut der den 
forårsaker store tap. Vi frykter at dersom hele fastlandet i Nordland blir 
forvaltningsområde for gaupe vil det medføre sterke restriksjoner på uttak over 
hele fylket, og økende tap av beitedyr. 

Nordland B&S er svært kritisk til den mangelfulle bestandsregistreringen på 
gaupe.  I tillegg til de strenge kriteriene til å få dokumentert familiegrupper, er 
registreringen avhengig av frivillige.   

Nordland B&S foreslår at forvaltningsområdene for gaupe blir uendra jf. 
gjeldende forvaltningsplan. 

 

Bjørn: Å legge til rette for yngling av bjørn i Nordland vil gi økende problem og 
tap for beitebrukerne i fylket og føre til at gode beiteområder blir oppgitt. 
Utviklingen andre steder i landet der det er permanent bestand av bjørn viser 
at det ikke er noen framtid for beitedyr i utmarka der bjørn slår seg til. Forsøket 
på å fjerne sauen fra beitene på østsida i Saltdal sier noe om hva beitebrukerne 
har å forholde seg til i områder prioritert til bjørn. - Om det skulle lykkes å få til 
en yngling vil kostnader, problem og tap ha nådd nivå som ikke står i forhold til 
målet.  Det drives også tradisjonell samisk reindrift i hele fylket, og ILO-
konvensjonen er forankret i norsk lov, fremfor Bern-konvensjonen.  Nordland 
B&S-lag håper at målsettingen om en bjørneyngling her vil bli frafalt så snart 
som mulig. 

Ettersom vi ikke forventer at bjørneyngling vil bli strøket i denne omgangen 
foreslår vi at bjørnesonene fra gjeldende forvaltningsplan videreføres. Vi anser 
at det er den riktigste måten å fordele rovdyrbelastningen på. 

 

Nordland B&S forventer at arbeidet som er startet med bestandsreduksjon i 
Nordland fortsetter.  Nyere forskning viser at vi ikke har nok areal til de 
bestandsmåla Stortinget har bestemt at vi skal ha for jerv, bjørn og gaupe. 



Tilleggsuttalelse 

– Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland, Fylkesmannens forslag 

 

Nordland Bondelag viser til tidligere oversendt uttalelse i saken (arkivsaknr. 16/00817-2) og 

fremmer følgende tilleggsuttalelse: 

- Område for ynglende bjørn i Nordland 

Tidligere vedtatt uttalelse om å akseptere bjørneområde i området Narvik/Ballangen, sekundært Sør-

Helgeland, tas ut av vår uttalelse og oppheves herved. 

Nordland Bondelag vil videre være en aktiv bidragsyter i den videre planprosess for å sikre et godt og 

formålstjenlig planverktøy i det videre arbeid med planutformingen.  

 

- Gaupeområder/byrdefordelingsprinsipp: 

Nordland Bondelag er positive til og vil støtte en videre planprosess der byrdefordelingsprinsippet, 

som planarbeidet så langt har drøftet, videre bearbeides. 

 

Mvh 

Geir Jostein Sandmo 

Org.sjef Nordland Bondelag 

Bodø 17.01.2017 



Fylkesmannen i Nordland 
Postboks 1405 
8002 Bodø 
     
     
  

                   
15.01.2017 

 

Innspill 2015/1959.  

Høringsuttalelse fra Nordland Sau og Geit på Fylkesmannens merknadsvurdering og anbefaling til 

Forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland.  

Nordland Sau og Geit kan ikke se at Fylkesmannen har kommet med nye anbefalinger eller uttalelser 

som skulle tilsi at vårt tidligere høringssvar skal endres. Vi mener den nye merknadsbehandlingen fra 

Fylkesmannen ikke tar næringens eller samfunnets høringsinnspill til etterretning. Vi kommer her 

med de viktigste punktene som ikke er hensyntatt i forvaltningsplanen og Fylkesmannens 

merknadsvurdering og anbefaling 

1) Nordland Sau og Geit mener Fylkesmannen og Rovviltnemnda begynner i feil ende. 

Forvaltningsplanen kan ikke vurderes FØR nye bestandsmål er på plass! Ettersom 

Rovviltnemnda og offentlige instanser klart og tydelig har sagt at det jobbes aktivt for å 

redusere bestandsmålene til rovdyr i Nordland. Nordland Fylkesting har gitt sin støtte til 

dette. Nordland Sau og Geit mener at revisjonen av forvaltningsplanen bør utsettes til nye 

bestandsmål er fastlagt. Det er ingen andre fylker i Norge som jobber så aktivt med revisjon 

av forvaltningsplanen som Nordland, selv om alle regioner har fått samme pålegg fra 

departementet.   

 

2) Nordland Sau og Geit kan ikke akseptere at hele Nordland blir omgjort fra prioriterte 

beiteområder til prioritert område for gaupe. I rovviltforskriften § 6, står det; 

«Rovviltnemnden skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen 

skal det etableres en geografisk differensiert forvaltning i regionen, jf. forskriften § 1». 

Fylkesmannens forslag om ei gaupesone i hele Nordland er ikke geografisk differensiert 

forvaltning, og er i utakt med rovviltforskrifta og rovviltforliket. Rovviltforliket er vedtatt av 

Stortinget er klinkende klar på at det skal være soneforvaltning av rovdyra i Norge. Dersom 

dette skal kunne gjennomføres, må det settes av nok areal til soner for beitedyra samtidig 

som det skal være soner for rovdyra. Dersom Fylkesmannen mener at det ikke skal være 

soneforvaltning av gaupe i Nordland, må Fylkesmannen vise hvilken hjemmel Fylkesmannen 

har for dette forslaget.  

 

3) Nordland Sau og Geit ønsker fortsatt at bestandsmålet for bjørn blir fjernet, for å ivareta 

hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser i utmark.  En bjørnesone må 

plasseres der det ikke er beitedyr. Dette området finnes ikke i dag. Men forslaget om å flytte 

bjørneynglingen til indre deler av Sør-Helgeland vil bli svært konfliktfylt. Nordland Bondelag 

foreslår å flytte sonen lengre nord i fylket enn der den er i dag. Dette kan vi støtte, inn til 

bestandsmålet for bjørn i Nordland er fjernet. Det er etter vår oppfatning ingen utredninger 

av konsekvenser for næringsutøvelse eller andre samfunnsinteresser med å etablere 

bjørnesone i indre Salten eller på Sør-Helgeland. I følge rovdyrforskriften § 1 skal 



forvaltningen ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser.  Vi viser til 

Lierne som var den største sauekommunen i Nord-Trøndelag. I 1994 ble Lierne erklært som 

kjerneområde for bjørn. 1. januar i 2016 var det kun 11 sauebruk igjen i kommunen.  

Hvis det blir etablert ei bjørnesone, sammen med både jerv, gaupe og kongeørn på 

Helgeland eller i Salten tar ikke forvaltningen hensyn til næringsutøveren og andre 

samfunnsinteresser som vil påvirkes negativt. Det vil ikke være drivverdige forhold for 

beitenæringen hverken i Indre-Salten eller Sør-Helgeland om bjørnesone blir en realitet. Om 

bjørneområdet blir en realitet i Nordland, vil vi gå til søksmål med krav om erstatning for tapt 

ressursgrunnlaget og beiterett. Ved vurdering av den Europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen (EMK), P1-1, i forhold til Grunnloven og 

Ekspropriasjonsloven, uttaler Stig H. Solheim (UiT) følgende: «Ved opprettelse av yngelsoner 

for rovdyr, hvor dette medfører at noen mister sitt levebrød, bør det etter mitt syn vurderes 

nærmere om gjeldene kompensasjonsordninger oppfyller de strenge krav som gjelder ved 

«de facto» ekspropriasjon. Terskelen for at et tiltak skal anses som en «de facto» 

ekspropriasjon er imidlertid høy.» 

 

 

4) Nordland Sau og Geit kan ikke se i utsendt dokument at forvaltningsplanen eller 

Fylkesmannens merknadsbehandling og anbefaling har svart på hvordan forvaltningsplanen 

er i tråd med rovviltforliket. Forvaltningsplanen tar kun hensyn til rovdyr og dens 

bestandsmål. Hensynet til beitedyr, næring og samfunn er ikke vektlagt i forvaltningsplanen. 

Planen er ikke i tråd med rovviltforliket, det mangler forpliktelse til hvordan fylkesmannen 

skal opprettholde antall beitedyr, hvordan tap til rovvilt skal reduseres, hvordan det skal 

opprettholdes god dyrevelferd og hvordan kulturlandskapet skal holdes i hevd og dermed 

også et biologisk mangfold. Slik forvaltningsplanen er fremlagt per nå, er den svært 

ufullstendig og en svekkelse av beitenæringen. Forvaltningsplanen beskriver ikke hvordan 

bestandsregistrering/overvåkning av rovdyrene skal foregå med tanke på det økte arealet 

disponert til rovdyrområdene, og sier ikke noe om den økte ressursbruken dette medfører.  

 

I punkt 2.7 i Fylkesmannens merknadsbehandlingen. «Flere høringsinstanser etterlyser bedre 

utredninger av dyrevelferdsmessige, økonomiske og juridiske konsekvenser. Fylkesmannen 

tar utgangspunkt i at forvaltningsplanen skal følge opp Stortingets rovviltforlik. Planen 

utformer ikke en ny rovviltpolitikk overfor beitenæringene i Nordland, og oppretter ikke nye 

nasjonale rovviltpolitiske standarder. Av den grunn har Fylkesmannen ikke utredet slike 

overordnede forhold nærmere» 

 

Nordland Sau og Geit mener at Fylkesmannen ikke forholder deg rovviltforliket og 

rovdyrforskriften.  Det er kun rovdyr som er prioriteter i den nye forvaltningsplanen og 

hvordan man best mulig skal ivareta bestandsmålet for rovdyr, men det er ikke gjort 

konkrete konsekvensutredninger for næringsutøverne. Vi forventer en utredning av 

dyrevelferdsmessige, økonomiske og juridiske konsekvenser av forvaltningsplanen før planen 

vedtas.  

 

5) Ordet «byrdefordeling» av rovdyr er ikke nevnt med ett ord, hverken i rovviltforliket eller i 

rovdyrforskriften. Etter vår vurdering er ikke byrdefordelingsprinsippet i tråd med 

rovviltforliket eller forskrift om forvaltning av rovvilt. Nordland Sau og Geit mistenker at 

intensjonen med Fylkesmannens byrdefordelingsprinsipp er å få gjennomslagskraft til større 

områder prioritert til rovvilt. For mange beitebrukere som har store tap til rovvilt, og allerede 



er hardt belastet kan dette høres forlokkende ut. Mens på den andre siden vil flere hundre 

nye næringsutøvere bli rammet av rovvilt med dette prinsippet. Mange av disse har ikke 

svart høringsfristen til ny forvaltningsplanen fordi de ikke tror dette angår dem. Vi mener 

dette er en snikinnføring større areal til rovviltsoner. Skal prinsippet bak byrdefordeling være 

gjeldende, må alle soner til rovvilt oppheves og forvaltingen må skje etter påført byrde. Å 

båndlegge hele fylket til rovviltsone er en forvalting som ikke er i tråd med rovviltforliket og 

rovdyrforskriften.   

 

6) Nordland Sau og Geit mener at økende areal til rovviltartene øker sannsynligheten for 

manglende registreringer og opplysninger som igjen kan gi feil bestandstall. Vi mener at 

Fylkesmannen må utrede hvordan det skal kunne overvåkes rovviltartene med det økende 

arealforslaget som er lagt fram, samt ressursbruken til dette. 

 

7) Fylkesmannen har ikke tatt høringsuttalelsene fra beitenæringen til etterretning. Og gir 

anbefalinger som kun er til det beste for rovdyrartene. Beitenæringene og samfunnet er ikke 

hensyntatt. Fylkesmannen har et betydelig ansvar beitenæringen, men henviser stadig til at 

bestandsmålet for hver rovviltart ikke er endret, og dermed prøver å ufarliggjøre en ny 

forvaltningsplan der ordet prioritert beiteområde er fjernet.  Vi stiller oss undrende til 

hvorfor Fylkesmannen ikke har en eksakt målsetning for beitenæringen på lik linje med 

bestandsmålet for rovvilt? Vi kan ikke se at forvaltningsplanen har noen positive effekter for 

beitenæringen. Hensynet og ivaretakelse av næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser i 

utmarka er på ingen måte ivaretatt i forvaltningsplanen, eller i Fylkesmannens 

merknadsbehandling og anbefaling. 

 

8) Utredningen mangler også vurdering av beitedyrenes virkning på kulturlandskap og Norges 

internasjonale forpliktelser av immaterielle verdier og kunnskap som finnes i området. I lys 

av rovviltforliket er forslag til revidert forvaltningsplan for Nordland ufullstendig og dårlig 

utredet. I forslaget fra Fylkesmannen presiseres det ikke hvordan reduserte tap til rovdyr skal 

oppnås, ei heller er det foretatt en konsekvensanalyse for effekter på juridiske og 

beiterettslige forhold i nåværende beiteprioriterte områder kontra potensielt framtidige 

soner. Dersom det kun eksisterer en forvaltningsmessig forenkling av forvaltningsplanen, 

uten at andre positive effekter er beskrevet, stiller vi et stort spørsmål om hvorfor planen i 

det hele tatt er sendt på høring?  

 

 

Nordland Sau og Geit mener at Forvaltningsplanen må avvises fra realitetsbehandling. 

 



 

Fylkesmannen i Nordland,  

postboks 1405,  

8002 Bodø  

 

 

          15.01.17 

 

 

 

Høringsuttalelse til revidert forslag forvaltningsplan for Rovvilt Nordland 

 

Norges Miljøvernforbund (NMF) ønsker å komme med kommentarer og krav til siste utkast  

til forvaltningsplan for rovdyr. 

 

NMF har lyst til å komme med kommentarer til forvaltningsområde for bjørn. I tidligere utkast var 

foreslåtte forvaltningsområde for bjørn lagt til Salten. NMF har i tidligere høringsuttalelse krevd at 

det Nordland skal være avsatt område for bjørn både i Salten og Hattfjelldalen.  

NMF vet at det er en utfordring å finne egnet forvaltningsområde for bjørn i Nordland. Fylket er 

langt og smalt og store arealer brukes av både landbruks- og reindriftsnæringen. Disse ønsker ikke 

forvaltningsområder for bjørn i Nordland. Det som er viktig, er at man gir avsetter et område for 

bjørnen i forvaltningsplanen hvor det faktisk er bjørn, ynglende bjørn. Nordland skal ha en yngling 

av bjørn. I Salten ble det i 2016 dokumentert en yngling av bjørn (yngling i 2014 eller 2014) for 

første gang på 60 år. Salten bør derfor være det området som prioriteres for ynglende bjørn i 

forvaltningsplanen. Dessverre så omkom binna i 2015 i et «arbeidsuhell» ved graving av hi. Salten 

bør uansett prioriteres, siden binna har vist seg interesse for området.  

I Hattfjelldalen er mesteparten av den bjørnen man registrerer der fra Sverige. Sverige har i de siste 

årene skutt en del bjørn i Vesterbotten, noe som reduserer innvandrende bjørn fra Sverige. Det har 

heller ikke der vært noe dokumentert yngling på mange år. Hattfjelldalen bør være allikevel være et 

sekundært område avsatt til bjørn. Forvaltningsområdet for ynglende bjørn må legges til Salten. 

 

NMF krever at de foreslåtte forvaltningsområdene i både Salten og Hattfjelldalen avsettes til 

bjørn. Forvaltningsområde i Salten må være primærområde for ynglende bjørn i Nordland.  

For første gang i Nordland på 60 år var det i 2014 eller 2015 en yngling av bjørn der.  

 

 



 

 

2 

 

Dette er en sensasjon og må være det beste argumentet for å legge 

forvaltningsområdet for bjørn til Salten. Binna trivdes i Salten og valgte å 

yngle der. Hattfjelldalen bør avsettes som et sekundært forvaltningsområde der  

man gir hannbjørnene et prioritert leveområde. 

 

 

Miljøvennlig hilsen 

Norges Miljøvernforbund 

 

Kurt Oddekalv  

Leder         Ørjan Holm 

         Regionleder 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Ole Marius Bjormo (ole.marius.bjormo@hotmail.com)
Sendt: 15.01.2017 22:49:32
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: 

Emne: 2015/1959
Vedlegg: 

2015/1959

Hei.

Vil med dette vise sterk motstand mot fylkesmannes forslag om å gjøre det hittil beitedyr prioriterte området i Hattfjelldal til
bjørnepriotitert område.
Dette knuser min drøm om å overta nabogården for å starte med beitedyr, i tillegg til å gjøre det svært vanskelig for min far og min
bror å fortsatt drive hjemgården. Selv storfe på beite vil bli svært vanskelig.
Forslaget vil også ødelegge det unge og optimisktiske landbruksmiljøet i Hattfjelldal, noe som er veldig uheldig i en bygd der
arbeidsplasser utenom landbruket er en mangelvare.
Håper vi som vil bli rammet blir hørt!!

Mvh
Ole Marius Bjormo

Sendt fra min iPhone



Paul Jørgen Pettersen 

Susendal 
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Fylkesmannen i Nordland  

Postboks 1405  

8002 BODØ 

 

Høringsuttalelse til forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

Jeg setter et stort spørsmåls tegn til hvorfor Fylkesmannen, skal flytte prioritert bjørn 

område fra Indre Salten til Hattfjelldal.  Dette fordi man er godt kjent med problemene med 

å ha bjørn sammen med beitedyra våre.  En annen ting jeg synes er rart med dette er at man 

har arbeidet målbevisst i hattfjelldal for å få ned tapene, noe vi også har fått til. Største 

grunnen til at man har klart det er vår uttak av bjørn.  Synes det virker være litt rart at man 

først gjør en god jobb med å ta ut skadedyr, for så plutselig gjøre område om til et prioritert 

bjørn område.  

En annen ting er at det i 2011, ble gjort et forlik om at hattfjelldal ble et prioritert beite 

område.  Synes det er rart at man kan svinge så mye på bare noen år, noe som gjør det 

vanskelig å kunne satse på sau.  Har kommet en del nye inn i næringen og blitt gjort en del 

drifts utbygging i kommunen etter dette forliket, for at folk hadde tru på at det var liv laga. 

  Jeg selv har agronom utdannelse, men kommer ikke fra gård.  Så de siste 5 årene har jeg 

jobbet målbevisst for å komme inn i landbruket.  Har forpaktet en annen sau gård i 3 år, og 

for tiden leier jeg fjøs der jeg har 230 v. Fora sau. Videre er målet mitt å få opp ny 

driftsbygning på gården jeg har kjøpt, da driftsbygning som står er fra 50 tallet og ikke egnet 

å gjøre om til sau fjøs. Men skal man satse på å drive med sau i ei fjellbygd er det ikke noe 

man kan gjøre på kortsikt, det er en langvarig investering på 25 år.  Så blir hattfjelldal 

prioritert bjørn område, lever drømmen min i en tynn trå. 

Når man videre ser på antall sau og rein i hattfjelldal kommune. Er det merkelig at et 

prioritert bjørn område skal ligge i en av Nordlands største kommuner på sau.  Som i mange 

år har jobbet tett med fylkesmannen på forebyggende tiltak med tanke på rovdyr, å etter 

mitt syn har hatt gode resultater med dette.  Både med utakk av skadedyr, findmysheep, 

tellespor, tilsyn, osv.  



Så er det viktig å komme på at et prioritert bjørn område ikke bare rammer sau og rein 

næringen.  Alle som bruker naturen og lever i fjellbygda vil nok merke det.  Om du jakter elg, 

går på fjelltrim, har storfe på beite, eller kanskje bare har tenkt deg på en bærtur.   

Man må kanskje snart skjønne at man ikke kan fordele rovdyr i soner. Etter min mening 

skulle nordland som er en small tarm mot sverge, vært et beite fylke.  Der man ha forvalta 

rovdyr ut fra prosent vis tap. Sone fordeling av rovdyr fungerer ikke, og rammer bare de som 

skal prøve å skape arbeids plasser i distrikt Norge.  Se for dere at det kanskje ikke ble så mye 

bjørn i hattfjelldal, men selv om det ikke ble det. Ødelegger det for alle system rundt, som 

f.eks. for min del med tanke på innovasjon Norge. Som ikke kommer til å støtte en drifts 

utbbygging i et prioritert bjørn område. 

Så vil jeg avslutte med at jeg ikke er imponert over arbeidsutvalgets jobb.  Argumentene for 

ha plassere bjørn på Helgeland holder ikke mål og Aus mål er etter min mening kun å skyve 

problemet bort fra eget område.  Heller ikke fylkesmannens utvalg av representanter i 

utvalget viser veldig politisk omtanke for hele fylke da representantenes hjemstedsadresser 

forklarer hvorfor de vil skyve bjørnproblematikken over på oss Helgelendinger!  Så er det vel 

bare å si at Hattfjelldal er en aktiv landbruks kommune, med mye sau i fjellet. Å slikt har vi 

tenkt å fortsette å ha det, så bjørn skal vi ikke ha. 

MVH 

Paul Jørgen Pettersen 

Sau bonde  

 



Petter Hoff Krutådal 

 

Krutådal 
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Høringsuttalelse til forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

Jeg stiller meg sterkt kritisk til en evt bjørnesone i Hattfjelldal da den vil være 

helt ødeleggende for hele næringen her i området. Jeg er påtroppende 

sauebonde og skal overta min fars gård der det har vært drevet sau i snart 

200 år. Vi har pr i dag 150vfs som går i utmark med lam hele sommeren. 

Ekspansjonsmulighetene er store her og jeg har store planer og ambisjoner for 

fremtiden, men alt dette er avhengig av at Hattfjelldal fortsatt skal være et 

beiteprioritert område. Gården har og beiterett som en bjørnesone vil gjøre 

verdiløs. Hvem skal i såfall erstatte denne? Jaktretten til gården vil også 

minske i verdi. Bufe og utnyttelse av utmarka har vært og kommer til å være 

en viktig årsak til bosetting her på indre Helgeland. 

Gården har størrelse og potensiale til at jeg kan drive profesjonelt uten arbeid 

utenom. Dette med overtakelse begynte jeg å tenke på først da forliket i 2011 

gjorde Hattfjelldal til et beiteprioritert område. Hva slags forutsigbarhet skaper 

forvaltningen for landbruket i fylket hvis dere nå skal snu helt om på dette? 

Mange med meg har satset både tid og penger på sau her i området de siste 

5-6 år. Innovasjon Norge har støttet utbygginger her. Et kraftig signal fra 

staten om at satsing er ønskelig. Skal det svinge slik hvert 5-6 år så må man 

spørre seg hvilken langtidsplan man egentlig har på landbruket her i fylket. 

Landbruksmeldingen til Nordland fylke er jo klar: 



• Et attraktivt og mangfoldig landbruk som bidrar til verdiskaping, aktivitet 

og bosetting i hele fylket 

• At det er tilgang til offentlige investeringsmidler til de som vil satse på 

landbruket i fylket 

• Å beholde en variert og lønnsom landbruksproduksjon, samt stimulere til 

lønnsom produksjon og omsetning av nye varer og tjenester med 

utgangspunkt i landbrukets og bygdenes ressurser 

• At Nordlands andel av nasjonal produksjon minimum kan opprettholdes 

på dagens nivå, og at det legges til rette for økt produksjon der Nordland har 

naturgitte fortrinn og det er en etterspørsel i markedet 

 

Våruttak og skadedyrfelling har gjort at tapene her i kommunen har vært til å 

leve med de siste år. I tillegg har det på svensk side blitt tatt ut mye bjørn slik 

at trykket fra svenske streifdyr er merkbart mindre. Ser man på 

dokumentasjonen for sau tapt på beite er denne mindre etter forliket fra 2011. 

Vi har et sterkt fagmiljø med mange unge og ambisiøse bønder her i området. 

Hattfjelldal har også eksepsjonelt gode beiter for sau. Såpass gode at mange 

kystbønder tar kostnaden med å frakte sau opp hit fordi det lønner seg i 

forhold til å la dem gå ute ved kysten. Derfor ødelegger man ikke 

livsgrunnlaget til bare lokale bønder, men også bønder fra kystområdene på 

Helgeland med en bjørnesone her. 

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

av ett godt landbruk. Her er lite andre attraktive arbeidsplasser. Skal man 

lokke unge folk til bygdene må man ha arbeid til dem! Hattfjelldal har mange 

gårdsbruk som er hovedinntektskilden. De fleste innbyggerne er tilknyttet 

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

drift i kommunen. Hvis Hattfjelldal ikke skal følge samme utvikling som 

lokalsamfunnet Lierne har gjort, etter at rovdyr ble prioritert fremfor 

mennesker og beitedyr. Kan ikke sonen legges her. Ett prioritert område for 

rovdyrene kan ikke forenes med utnyttelse av beiteressursene til tamme 

beitedyr. Konfliktnivået vil bli for stort for den enkelte beitebruker og jeg kan 

bare snakke for meg selv, men motivasjonen og den gleden jeg har følt i flere 

år nå for å få ta over gård og produsere ren, norsk mat til det norske folk. Den 



går rett vest hvis dette blir bjørneområdet. Jeg vil ikke være med på sende sau 

ut til masseslakt for så å bli skyldiggjort av mattilsyn med følgende beitenekt! 

Beiteretten er i utmark er en rettighet og et kriterie for at man skal kunne 

drive profesjonelt landbruk i områder som Hattfjelldal. Her kan ikke dyrkes 

korn og alle kan ikke drive med melk. Utmarksbeite er vår styrke. En 

omlegging til kjøttfe eller bruk av rovdyrsikre gjerder er alternativer man kan 

få støtte til, men alle disse variantene fører til merarbeid og dårligere økonomi 

for bonden. (http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-

landbruk-og-matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-

82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-2016-63_.pdf) Vi vil heller ikke kunne 

produsere kjøtt med like liten bruk av kraftfor og medisiner som i dag da beite 

vil bli dårligere og smittepresset større ved inngjerding.  

Mange av faginstansene har også gode argumenter for at bjørnesonen ikke bør 

være på Helgeland: 

• Argumentet om at det passer bra med sonen i Midt-Norge avfeier jo både 

region 6 og fylkesmannen selv med at Børgefjell blir et naturlig skille. 

Fylkesmannen går jo sålangt som å trekke hele sonen litt nordover da dette 

naboskapet ikke har relevans. 

• Innvandringen fra svensk side er og kommer til å bli enda mindre da de i 

Vesterbotten har innsett at de har for mye bjørn og har beskattet sin stamme 

siste år. 

• Her har ikke vært registrert binne på lang tid. Bare hannbjørner. 

• Hattfjelldal er et av områdene med mest beitedyr i hele fylket og er 

sannsynligvis det området med mest sau på beite. Plasseringen av sonen skal 

være konfliktdempende, det stemmer dårlig med beitekartene hvis sonen 

havner her. 

• Vi har beiter i landstoppen og en kapasitet for å doble antall 

beitedyr(Norske fjellbeite, bind Xlll: Oversyn over fjellbeite i Nordland, av 

Lyftingsmo og Hersoug). 

• Hattfjelldal ligger nærmere Nortura Nordland på Bjerka enn alternativet. 

Dette fører til billigere transport og bedre dyrevelferd. 

 

http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-2016-63_.pdf
http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-2016-63_.pdf
http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-betydning-for-landbruk-og-matproduksjon/_/attachment/download/7296f8dd-2625-44fb-82bb-95b667072caf/NIBIO-Rapport-2016-63_.pdf


Hattfjelldal har også et rikt friluftsliv med en fjelltrim som har aktivisert folk å 

gjort underverker på folkehelsa. Mange av de som benytter utmarka på denne 

måten vil ikke gjøre dette med så stor tetthet av bjørn som det må til for en 

årlig yngling. Frykt for bjørn er kanskje irrasjonelt, men likevel en reel følelse 

for folk flest. Om ikke beitedyr skal være viktigere enn rovdyr. Skal ikke minst 

folk trygghetsfølelse være det? Natur er et av de få fritidstilbud vi kan lokke 

med så dette blir enda en spiker i bygdenorgekista. Jakt er selvsagt også viktig 

både for folks trivsel og økonomi her på innlandet, elgstammen blir mindre 

med så stor bjørnestamme. I tillegg kommer fiske og bærplukking som er en 

viktig fritidsinteresse og ressurs for oss her oppe. Frykt blant folk vil dempe 

gleden over dette også. 

Jeg vil avslutte med å si at jeg ikke er imponert over arbeidsutvalgets jobb 

med denne revisjonen. Argumentene for plassering av bjørn på Helgeland 

holder ikke mål og AUs mål er etter mitt skjønn kun å skyve problemet bort fra 

eget område. Heller ikke fylkesmannens utvalg av representanter i utvalget 

viser veldig politisk omtanke for hele fylke da representantenes 

hjemstedsadresser forklarer hvorfor de vil skyve bjørneproblematikken over på 

oss Helgelendinger! Fylkesmannen arbeid for å styrke bonden i Nordland med 

denne revisjonen er også et slett stykke arbeid. Rovviltet skal vist styrkes så 

får bonden og andre som bor i distriktene seile sin egen sjø! 

 

Petter Hoff Krutådal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                           
Fylkesmannen i Nordland 

Statens hus, Moloveien 10 

Postboks 1405 

8002 BODØ 
 

 

Høringsinnspill til Fylkesmannens merknadsbehandling og 
anbefaling til rovviltnemnda ang revisjon av forvaltningsplanen 
for rovvilt. 

 
Rana Sau og Geit kan ikke se at Fylkesmannen har kommet med nye anbefalinger eller 

uttalelser som skulle tilsi at vårt tidligere høringssvar skal endres. Vi observerer at 

merknadsbehandlingen fra Fylkesmannen ikke tar næringens eller samfunnets høringsinnspill 

til etterretning.  

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

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

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

mot Sverige fra nord til sør.  En ønsket sonefordeling er i praksis ikke mulig å gjennomføre. 

Da det er beitebruk i alle utnyttbare områder, og store soner vil få fatale konsekvenser for 

næringa og utnyttelsen av beiteressurser. På et kart kan det se veldig fragmentert og delt ut, 

men ser vi på det i praksis utgjør beiteområdene naturlige enheter.   

Vi mener at soneforvaltning i Nordland ikke lar seg gjøre, vi er et beitefylke og må derfor ha 

beiteprioritet over det hele. Der bestandsmålene forvaltes ut i fra en byrdefordeling som 

Fylkesmannen bringer på bane i sitt saksframlegg. Ut i fra det vi har sett etter at ulveforliket 

"gikk i vasken" mener vi at vi med soner for bjørn, jerv og gaupe er godt i gang med å lage 

rovdyrreservat av Nordland. Dette kan ikke vi som beitebrukere godta.  

Rana Sau og Geit kan ikke se at det vil gi mindre tap og mindre konflikter mellom forvaltning 

og beitenæring med å flytte bjørnesonen til indre Sør-Helgeland. Her er det større tetthet av 

beitedyr, enn der bjørneområdet er plassert i dag. Om en skulle endre på plassering, måtte det 



bli at sonen blir flyttet nordover, samsvart med forslaget til Bondelaget. Men som vi sa i sist 

høring, vi ønsker dagens mål om en yngling i Nordland fjernet. Det finnes rikelig med 

dokumentasjon på at det er en stor bestand av bjørn på svensk side av Nordland, det blir da 

kun en prinsippsak at vi skal ha en yngling, med tilhørende hanner. 

Når det gjelder jervesone, mener Fylkesmannen at bestandsmålet vil være det samme som 

dagens, og dermed vil ikke rovdyrtrykket bli hardere. Men det er en vesentlig forskjell for oss 

som næringsutøvere og brukere/utviklere av utmarka om vi er i en rovviltsone eller i et 

beiteprioritert område. Blant annet med vanskeligere å få uttak av jerv ved skade, og 

finansiering fra bank til nybygg og vedlikehold når en er i et rovdyrprioritert område. Vi ser 

ikke hvordan man innad i en kommune skal være tilfeldig om en er i en rovdyrprioritert eller 

beitprioritert område. 

Gaupa er svært tilpassingsdyktig og bruker store områder. Fylkesmannen ønsker ikke 

soneforvaltning for gaupe, men gaupeprioritet over hele Nordland med unntak for 

Lofoten/Vesterålen. Rana Sau og Geit mener at hvis forvaltningen, her kan gå utenom 

soneforvaltning som blir hevdet er så avgjørende for de andre rovdyrene. Så må vi la gaupa 

bruke hele fylket, og beskatte ut i fra skade. Dette gir selvfølgelig en utfordring med å få 

registrert familiegrupper i områder der det er dårlige sporingsforhold.  

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

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

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

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

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

det hele tatt er sendt på høring. 

Rana Sau og Geit mener at arbeidet med ny forvaltningsplan må stoppes til alle 

vurderinger som rovviltforliket legger til grunn er vurdert, og til bestandstallene er 

redusert. 

Rana Sau og Geit mener at Nordland skal være et beiteprioritertfylke. 

 

 

Med vennlig hilsen styret i Rana Sau og Geit.



Fra: Roger børresen[rboegg@hotmail.com]
Dato: 08.01.2017 13:30:34
Til: Skogstad, Øyvind
Tittel: Ang høring. Kjerneområde Bjørn Gaupe. 

Hei
Jeg overtok gården Eggen i Hattfjelldal i 1991 som en nedlagt småbruk. På samme tid ble det 
anlagt kjerneområde for bjørn og jerv her. Det medførte ingen støtte til oppbygging. 
Etter år med arbeid og bygging har jeg i dag 480 vinterfora sau. 
Jeg har hele tiden slitt med tap til rovdyr. Tildels meget store. Men troen på bedring,  samt at 
produksjon av kjøtt/ull på Nordens beste fjellbeite har gjort at jeg heller har satset. 
Det er lagt ned betydelig resurser i bla gjerder, jorder og  fjøs. 
Sommeren 2016 var den beste beitesommeren ang tap til bjørn noensinne. Vi såg endelig ei 
lysning. 
Og nå er det klart for at en ny generasjon kan overta ta gården. 
Gården går veldig bra økonomisk og gir betydninge ringvirkninger. 

Vist det skal være så mye rovdyr som dere legger opp til er det helt uforsvarlig å fortsette driften. 
Det vil i så fall være et hån til alle som sulter i verden. Helt i strid med dyrevernloven. Og helt 
uaktuelt å utsette den unge generasjonen pga den menneskelige belastning det vil medføre. 

Mvh Roger Børresen 
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HØringsuttalelse fra RØssvatn Samdrift DA i forbindelse med

Ny begrenset høring om bjørne- og gaupeområder

Røssvatn Samdrift DA forventet at kommunens høring skulle ta hensyn til alle kommunens

innbyggere og kommunens areal, men siden det nå blir sendt ut ny begrenset høring og det ser ut

som antall h6ringssvar blir tillagt betydelig vekt av rowiltnemda ønsker vi å gi egen høringsuttalelse

for å komme med vårt syn.

Røssvatn Samdrift DA går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde tor bjørn på lndre
Sør- Helgeland, på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området.

Ynglende bjørn innenfor beiteområder for hest, storfe, sau, hjort og andre beitedyr er ikke.
dyrevelferdsmessig forsvarlig. Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte
bjørneområde i Nordland øke til et nivå som ikke er akseptabelt.

Dersom det legges en bjømesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert
på utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av beitedyr, med
de dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med Dyrevelferdsloven.

Økt rovdyrpress vil gi økt problemer med beitedyr på innmark som skulle vært i skog og fjell.
Konflikt mellom de ulike landbruksnæringene vil øke.

I tølge rovviltforliket er forutsigbarhet i beitenæringen av vesentlig betydning. Røssvatn
Samdrift har siden 2006 økt sin produksjon fra ca. 13 årskyr i 2006 til ca. 35 årskyr i dag. Vi
har investert for ca. 5 800 000,- NOK under forutsetning av at vi er en del av et aktivt
landbruksmiljø med både innmark- og utmarksbeite.

Dersom det er tenkt omstilling fra beite til rovvilt må både økonomiske og samfunnsmessige
konsekvenser belyses. Rettslige forhold i forbindelse med beiterett må også belyses.

Endringer i landbrukspolitikken og lokale forhold $ør at det stadig er gårdsbruk som endrer
sin produksjon for å tilpasse seg samfunnet. Røssvatn Samdrift DA har for tiden ikke planer
om å endre produksjon, men gårdene som er tilknyttet samdrifta har rike beiteretter i utmark
og det er vanskelig å forutsi fremtiden. Sikkerheten med å kunne bruke denne retten dersom
det skjer endringer som vanskeligjør melkeproduksjon er av vesentlig verdi og betydning.

Revidering av forvaltningsplan for rowilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er
revidert. Dette ifølge rovviltforliket som forutsetter at bestandsmålene skulle vært revidert.

Se:
Dokument 8:163 S (2OtO-zO1-t) punkt 2.1.9 vedtatt i stortinget 16. juni 2011.

<Forlikspartnerne er enige om at den regionale forvaltnjngen og de regionale bestandsmålene av

rowilt skal evalueres innen fem år.>

Når det gjelder evt. utvidelse vestover av forvaltningsområdet for gaupe, har Røssvatn
Samdrift DA ikke noen spesielle merknader til det.

Røssvatn Samdrift DA stiller ellers spørsmål til de store endringene i forvaltningsplanen som
blir foreslått når bestlllingen fra departementet i hovedsak går på ut på å få tydelige soner,
med forutsigbarhet for beitenæring i prioriterte beiteområder. Hattfjelldal rnå derfor
fortsette som prioritert beiteområde, siden det her ikke er fragnrentert struktur mellom beite



og rovvilt.
Se brev til rovviltnemda fra departementet20.O7.2016.

<<Ved fastsettelse av arealdifferensieringen iforvaltningsplanene skal det legges vekt på slike
forhold som blant annet de store rovdyrenes biologi, nåværende utbredelse og hva som er
egnede leveområder for de ulike artene. Samtidig forutsetter den todelte målsettingen at
områder som prioriteres for beitedyr har et omfang og arrondering som legger til rette for
levedyktig næringsdrift. Dette både for å oppnå bestandsmålene for store rovdyr prioriterte
yngleområder og et redusert skadeomfang med forutsigbarhet for beitenæring i prioriterte
beiteområder.>

Eksisterende plan er tydelig som prioritert beite for stort sett hele Hattfjelldal, noe som også
beitebruken bærer preg av. Det har gitt forutsigbarhet ogtørttiJ satsning i landbruket her i

kommunen både med investeringer og kunnskapsbygging. Se kart over beitebruk for sau i

Nordland.
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Hei. 
 
Til dere to som er oppnevnt av Sametinget til rovviltnemda i region 7 Nordland. 
 
Vedlagt sendes Sametingets uttalelse til revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 
 
Kopi legges til Fylkesmannens kontaktpersoner i denne saken. 
 
 
Mvh 
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Jørn Gunnar Olsen 
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Sametingets uttalelse. Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 7 Nordland. 

Sametinget er innforstått med at gjennomføring av vedtatte bestandsmål kan by på 

utfordringer med hensynet til ivaretakelsen av dyrevelferdsmessig forhold. Bestandsmålet 

for rovvilt i Nordland er fastsatt til 10 årlige ynglinger av gaupe, 10 årlige ynglinger av jerv og 

1 årlig yngling av bjørn.  

Sametinget er meget betenkt over Fylkesmannens forslag til forvaltningssoner. 

Fylkesmannens forslag med bjørneforvaltningssoner i indre Salten og i indre Sør-Helgeland 

vil få konsekvenser for de om har tamrein og sau og lam i berørte områder. En målsetting 

med 1 årlig yngling av bjørn vil kreve en bjørnestamme på flere dyr.  

Det kan se ut som om Fylkesmannen med sitt forslag omdefinerer beiteområder for rein og 

sau, til rovviltområder. Dette får konsekvenser for de yrkesutøvere som har beitedyr i 

rovviltsonene. Den sørsamiske reindriftens blir alvorlig truet ved at beiteområdene blir 

omgjort til rovviltområder.  

Kommunene Hattfjelldal, Hemnes og Rana er de kommuner som har størst andel sau og lam 

i Nordland, og disse kommunene er også prioriterte beiteområder for sau. Fylkesmannen i 

Nordland har foreslått deler av kommunene som bjørneforvaltningsområder. Tapsprosenten 

av sau og lam forårsaket av fredet rovvilt er betydelig høyere i Nordland enn 

landsgjennomsnittet. 

Det må i større grad tas hensyn til topografi når det sees på soner for rovvilt og for beitedyr. 

Buffersoner og hensynssoner må legges inn slik at det reelt er mindre rovvilt på beitene.   

Kommunene er også prioriterte kalvingsland for rein, dette ifølge forvaltningsplanen av mars 

2011. 

Det foreslås større sammenhengende forvaltningssoner for jerv på østsiden av E6 i 

Nordland. Dette er tradisjonelle reinbeiteområder, og det legges ekstra byrder på de som 

har sine bruksområder i de foreslåtte forvaltningssonene. 

I og med at reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige ennå ikke er vedtatt, er 

reineiere på norsk side forhindret i å bruke konvensjonsbeitene på svensk side. Dette gir seg 

utslag i at vinterbeitene må utnyttes maksimalt. Med rovvilt i området blir det er betydelig 

ansvar og psykisk press på de som har beitedyr i sonen.  

Tilgjengelige statistikker over erstatningen utbetalt for tap forårsaket av fredet rovvilt, viser 

at det kun er få dyr som det blir utbetalt erstatning for. Dokumentasjonskravet gjør at kun 

en liten prosent av tapene blir erstattet fullt ut. Dette gir betydelige økonomiske tap for 

dyreeierne, som er med på å betale for opprettholdelse av bestandsmålene for rovvilt. 

Statens naturoppsyn og lokale rovviltkontakter må tilgodeses med tilstrekkelige midler slik at 

de reelle tall for fredet rovvilt kan dokumenteres. 

Samfunnsøkonomisk vil det være mer gunstig å begrense omfanget av skader forvoldt av 

fredet rovvilt, enn å måtte utbetale erstatning for påførte skader. Den menneskelige siden 



av gjeldende rovviltpolitikk må i større grad vektlegges, det er en psykisk påkjenning å 

registrere at beitedyr blir utsatt for rovdyrangrep. Det er i utgangpunktet dyreeiers ansvar å 

påse at dyrene ikke utsettes for unødig stress og risiko for skade.  

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. Dette tilsier at fredet rovvilt som gjør skade 

på tamrein og sau i prioriterte beiteområder, skal kunne tas ut på en effektiv og hurtig måte.  

Skadefellingssøknader må behandles fortløpende, og tiltak må iverksettes for å begrense 

skadeomfanget.  

I rovviltforliket fremgår det videre at det skal iverksettes nødvendige tiltak både innenfor 

rovdyrforvaltningen og reindriften med sikte på å sikre situasjonen for sørsamisk 

tamreindrift. 

Det kulturelle og materielle grunnlaget for den sørsamiske befolkningen er allerede truet på 

flere områder. Dette gjelder både språk, kultur og samfunnsliv. Reindrifta i sørsamiske 

områder er en viktig kulturbærer og danner grunnlaget for reindriftssamisk matproduksjon. 

Samtidig danner reindrifta livsgrunnlaget for familiene som driver med denne næringen.  

Sametinget anmoder at det tas hensyn til uttalelsene som er kommet fra reindriftshold. Alle 

høringsinstansene fastslår at tilstedeværelse av bjørn ikke er forenelig med kalvingsland for 

rein. Også mangel på vurderinger av Norges internasjonale forpliktelser og statens 

folkerettslige forpliktelser overfor reindrifta trekkes frem i høringsuttalelsene. 
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INNSPILL FRA SKARMODAL BEITEOMRÅDE 
 
 
Nybrot Økologisk Fjellgård og Tjolmen gård mener at forslaget om prioritert sone/område for bjørn 
på Indre Hattfjelldal ikka kan aksepteres, da dette er et område med betydelig beiteinteresser med 
høy beitekvalitet. Foreslått sonering vil gi et høyere rovvilttrykk. Tiltak som å flytte beitedyr fra 
prima beitekvalitet til kystområdenes dårligere beite som et tapsforebyggende tiltak, er ikke et 
aktuellt scenarium. Det er tvertom aktive næringer fra kysten som i sommersesongen flytter 
besetningen på innlandsbeite for å få bedre vekt på lammene. 
 
Dertil tar ikke planforslaget nok hensyn til det å ivareta vedtatt todelt målsetting. Beitenæringen i 
vårt området har i noen år lykkes med å redusere tap samtidig med kontinuerlig satsing for å skape 
livskraftige bruk. Denne positive trenden de siste 10 årene har fått flere eldre bønder til å jobbe med 
generasjonsskifte/tilretteleggelse av overdragelse til yngre bønder. Nye satsinger, der erfaringene 
gjør det mulig med utnytting av utmarksressursene, samt bygge opp levedyktige 
næringsvirksomheter i distriktet. 
 
Som aktive beitebrukere/aktører i saunæringen ved grensen til Sverige – med ca 400 beitedyr på 
utmark, har vi i dag årlig tap av sau/lam til mobile rovdyr, der særlig bjørn er gjenganger. 
Vår erfaring er at det er vanskelig å få til effektive tiltak for å redusere tap i enkelte år, samt at uttak 
av skadegjørende rovvilt i beitesesongen ikke har vært mulig/lykkes. 
Rovviltforvaltningen må derfor baseres på sikre bestandsregistreringer, effektiv bestandsregulering 
med kvote- og lisensjakt og uttak i områder med stort skadepotensiale. 
 
Skiftende praksis i regionale- og nasjonale politikk/tiltak, må gi en forutsigbarhet i et lengre 
tidsperspektiv. Generasjoner med bønder har livnært seg i distriktet og de er avhengig av en politikk 
som tar mål av seg: å fremme bosetting/næringsaktivitet i hele landet. 
 
 
 
 
Bodø, eller på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no. Merk innspillet med 
 
 
 
Skarmodal 15. januar 2017 
 
 
 
Roar Tjolmen & Monica Tjolmen 
Torbjørn Prytz & Louise Fontain, Skarmodal Beiteområde 
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Innspill til forslag om ny forvaltningsplan for rovvilt Nordland 

 
 viser til  Stortingets rovviltforlik der den todelte målsettingen tydeliggjøres og  har den som 
grunnlag for vårt innspill. 
 
«Stortinget ber regjeringen gjennomføre følgende tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv 
og bjørn: Norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i 
naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte 
målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette. All forvaltning 
av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges 
vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og 
lokalsamfunns livskvalitet…. 
Dyr på utmarksbeite har mange positive kvaliteter, og det er viktig å sikre levedyktig 
næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt. Forlikspartene viser til den todelte 
målsettingen etter rovviltforliket fra 2004, og at utfordringen ligger i å ivareta begge deler 
uten at konfliktene mellom dem blir større enn nødvendig. 
Det er et mål at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. 
Rovdyrforvaltningen må baseres på en politikk der hensynet til å sikre overlevelse til alle de 
store rovviltartene i norsk natur må kombineres med en forvaltning som totalt sett bidrar til 
å dempe konfliktene 
og motvirke utrygghet innenfor den todelte målsettingen…. 
Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. …. 
 
Vi driver driver et lite saubruk i Hattfjelldal kommune, I Famvassdalen. 
Min mannen og jeg har jobbet systematisk over år med avl for å oppnå en besetning 
som har etablert det beitemønstret vi ønsker  basert på erfaring og  på kjenskap til 
rovvilt som allerede er etablert her, og til besetningens beitebehov  i løpet av 
sommeren og høsten. 
Dette har vist seg å fungere, og i de siste tre årene har vi hatt lite tap av fredet 
rovvvilt. Vi har jobbet frem en god sauebesetning i den tro at dette området er 
„prioritert for beitedyr“ et område som er unikt for dyr på utmarksbeite ,men som 
har lite andre alternative arbeidsplasser. 
Livskvaliteten vår er ikke å bli rik, men å jobbe videre, med hardt arbeid i fjøs, 
omsorg for dyra våre og for å bo i et fantastisk naturrikt område. 
Også med noen 
 pennestrøk, blåfarge og litt skravering i et kart, så kan vi bli omdefinert fra et 
beiteområde til et rovviltområde. Framtiden og livet vårt blir snudd opp ned, 
fremtidsplaner er utrygge, vi har så mange eksempler og bilder i hodet på fraflytting, 
fjøs som står mørke og forfallen. 
Skal det være lys i fjøsan, og skal beitenæringa og landbruket bestå i disse utsatte 
områdene må dere høre vår stemme: Det er vi som må priorteres, det er vi som er en 
utryddningstruet art, vi som ønsker å leve her og  i pakt med naturen, og som 
ønsker å utnytte naturens mangfold. 
 Stine og Per- Sverre Engdal
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Jeg ønsker å vise min motstand mot å gjøre indre Helgeland sør til et bjørneprioritert område. Dette vil på
kort sikt føre til store økonomiske tap for småfebønder, mindre bruk av den flotte naturen og stor usikkerhet
rundt fremtiden for oss som ønsker å bosette oss i området. På lang sikt vil det føre til sentralisering, mindre
bærekraftig matproduksjon og gjengroing av kulturlandskapet Norge er så kjent for.

Å omgjøre Hattfjelldal til et bjørneprioritert område, til tross for at det har vært et beitedyrprioritert område
siden 2011, vil hindre sauebønder og reineiere i å utnytte utmarka. Ikke bare gir beiteutnytting av utmarka en
bærekraftig matproduksjon med god dyrevelferd og stor produksjon, det holder også kulturlandskapet ved
like, det gir arbeidsmuligheter i en kommune hvor jordbruk sysselsetter flertallet og det gir grunnlag for
andre næringer i kommunen. Beitegranskinger gjort fra området viser at det er svært gode beiter her, noe
gode slakteresultater fra lam understøtter.

Optimismen har de siste åra vært stor hva gjelder jordbruk, og spesielt sauedrift, i kommunen. Mange unge
bønder har investert og planlagt fremtida med grunnlag i at området skal være prioritert for beitedyr.
Fylkesmannens forslag vil ikke bare ramme de som ønsker å drive med rein eller sau, men alle næringer i
kommunen, da alle er avhengige av sysselsettingen jordbruket gir.

Det er ikke bare jordbruket som vil ta skade av forslaget som ligger fremme. I en fjellkommune som
Hattfjelldal er både folk som bor eller har hytte her, og turistnæringen avhengige av å kunne nytte naturen til
fysisk fostring og psykisk helse. Høsting av bær og sopp vil også bli påvirket og redusert av en så betydelig
økning av rovdyr i utmarka.

Hittil har optimismen vært stor rundt mine framtidsplaner, å bli tredje generasjons veterinær i familien. Min
barndomsdrøm jeg fortsatt står fast på er å starte som veterinær i Hattfjelldal, med flinke bønder som står
på for dyr og jord, et godt samhold og gode forutsetninger for å drive med jordbruk, deriblant svært gode
beiteområder. Det at kommunen i 2011 ble beitedyrprioritert område gjorde at drømmen var et steg
nærmere. Med utgangspunkt i dette søker jeg på veterinærhøgskolen til våren, og håper for all del dette ikke
er forgjeves. Til slutt vil jeg be om at vi, som framtida står på spill til, blir hørt. 

Mvh
Sunniva Johanne Bjormo
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Høringsuttalelse Forvaltningsplan for rovvilt i region 7, Nordland, merk.2015/1959 

Susendal Bygdelag er kjent med begrenset høring på forvaltningsplan for rovvilt i region 7, Nordland, 
og vil med dette komme med følgende innspill: 
 
Susendal Bygdelag mener at arealsonering mellom rovvilt og beitedyr ikke er gjennomførbart i 
Nordland bl.a. pga. fylkets arealmessige utforming og det faktum at vi har aktivt beitebruk i nesten 
hele fylket.  Dagens prioriterte beiteområder må opprettholdes. Et viktig poeng er at planen skulle 
REVIDERES, ikke endres totalt. 
Dagens rovdyrbestand oppleves av mange som en sterk belastning, ettersom vi har både bjørn, jerv, 
gaupe og kongeørn, og en opprettelse av rovviltsoner i Hattfjelldal vil forsterke dette.  
Susendal bygdelag begrunner dette med at opprettelsen av rovdyrsoner vil ha negative konsekvenser 
for: 

1. Landbruket generelt.  
Muligheten for å drive med sau i rovdyrsonen anses som umulig, og over tid vil næringen 
trappes ned. Dermed vil næringer som i dag ikke er belastet med skader som følge av rovdyr, 
bli negativt belastet. Hattfjelldal har hittil vært prioritert beiteområde. Mange har investert 
og gjort langsiktige planer i forhold til det. Hvis stor økning av rovdyrbestander kommer inn 
som et bardust vedtak, kastes dette om kull og skaper en fortvilt situasjon.  
Landbruket er selve grunnæringen i vårt område, det betyr at selve basisen for bosetning og 
opprettholdelse av lokalsamfunnet smuldres opp. 
  

2. Utmarksbeite/gjengroing 
Mindre dyr i utmark vil automatisk gi gjengroing av utmarksbeiter. I vår kommune med svært 
produktive beiter vil dette ha store negative konsekvenser. 
Utmarksbruken har svært lange tradisjoner i disse bygdene inn mot fjellet, nærmest som et 
vilkår for bygging av fjellsamfunnet.  Over tid kan det godt sies at denne naturbruken inngår 
som en vesentlig del av etablert økologisk samspill og balanse. 
 

3. Friluftsliv og turisme. 
Opprettelse av rovdyrsoner vil ha store negativer konsekvenser for friluftsliv i vår kommune. 
Store friluftsområder vil bli berørt, og i og med at det forventes ynglinger i området vil dette 
legge begrensninger på bruk.  
Hattfjelldal kommune er en kommune som kan by på rike natur- og kulturopplevelser. 
Fjelltrimmen med sine mange turposter er et høgt verdsatt aktivitetstilbud, både for 
lokalbefolkningen og tilreisende. Natur- og kulturbasert reiseliv er et vesentlig turistmessig 
satsingsområde, og dette næringsfeltet vil i hovedsak få vanskeligere vilkår. 

mailto:fmnopost@fylkesmannen.no


 
 

4. Jakt generelt, elgjakt spesielt. 
Ved opprettelse av rovviltsoner vil våre jakttradisjoner bli utfordret negativt. Både med tanke 
på tilgang på vilt, men også mht sikkerhet. Tilgang på hjortevilt vil bli sterkt redusert dersom 
det skal være 1 årlig yngling av bjørn i Hattfjelldal. 
 

5. Tamreindrift. 
Hattfjelldal er et sørsamisk område med aktiv reindrift. Reindriften har som annen 
primærnæring allerede store utfordringer med rovdyr i dag. Opprettelse av forvaltningssone 
for bjørn i Hattfjelldal vil forsterke dette.  
 
 
 

Konklusjonen er at Susendal Bygdelag ikke ønsker opprettelse av rovdyrsoner i vår kommune, men 
at dagens ordning med prioriterte beiteområder videreføres, og at det tillates uttak av rovvilt som 
forvolder skade. 
 
 
 
 
 
Susendal 10.01.17  
 
Mvh 
Susendal Bygdelag. 



Fra: Svenningdal (post@svenningdal.no)
Sendt: 15.01.2017 23:38:44
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: 

Emne: Gjelder «2015/1959». Områder for bjørn og gaupe
Vedlegg: Kommunens saksutredning.docx
Til Fylkesmannen i Nordland
 
 
 
Høringssvar fra Svenningdal Bygdelag
Gjelder «2015/1959».
 
Svenningdal Bygdelag går imot etablering av et bjørneområde på indre Helgeland av hensyn
til sau og reindrifta.
Vi er klar på at en økning i bjørnetettheten på indre helgeland vil medføre at viktige
arbeidsplasser i bygda går tapt.
Endringen i forvaltningsområdet for gaupe har vi ingen merknader til.
 
Vi viser til Grane kommunes høringssvar og den faglige begrunnelsen som blir brukt der.
(vedlagt)
 
Svenningdal Bygdelag ber ut over dette om at bestands måla for store rovdyr reduseres
for å sikre beitenæringa levelige vilkår fremover.
Vi ber om at realitetsbehandlingen av forvaltningsplanen utsettes til den to delte
målsettinga i rovviltforliket fra 2011 er evaluert.
 
 
Mvh
Svenningdal Bygdelag
 

Bjørg Thuseth
Leder
 

Mob: 473 49 032
post@svenningdal.no
 
 
 



Sørfold kommune
Teknisk/Næring

Postadresse Telefon Telefaks Bank Org.nr
Sørfold Kommune, Rådhuset, 8226 Straumen 75 68 50 00 75 68 50 01 4638 07 00638 972 417 750

E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no

Fylkesmannen i Nordland
Moloveien 10
8002  BODØ

Att. Skogstad, Øyvind

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2012/6810 2016/75 Gerd Bente Jakobsen, 75 68 50 13 13.01.2017

Høringssvar til forvaltningsplan rovvilt region 7 - Nordland, fylkesmannens reviderte 
forslag etter høring, desember 2016

Formannskapet i Sørfold har i sak 4/2017, i møte 09.01. 2017, fattet følgende enstemmige 

Vedtak:

Formannskapet (næringsstyret) i Sørfold gir følgende høringsuttalelse til forvaltningsplan rovvilt region 7 

– Nordland, fylkesmannens reviderte forslag etter høring, desember 2016:

Innledning: 
Sørfold kommune har mottatt og gjennomgått forslag til ny forvaltningsplan rovvilt region 7. 
Nordland. Sørfold kommune har gitt høringsinnspill til dette forslaget vedtatt i formannskap 
24.11.16. 

Sørfold kommune har også mottatt og gått gjennom fylkesmannens reviderte forslag etter høring 
desember 2016. Vi beklager den korte fristen til å gi høringssvar i denne runden. 

I forhold til de endringer som framkommer i fylkesmannens reviderte forslag har vi følgende å 
bemerke i tillegg til vårt høringsinnspill datert 24.11.16:

Totalbelastning. 
Som vi i vårt første innspill bemerket, så blir beitenæringene i Sørfold hardt belastet i og med at 
vi har rovviltsoner for de tre store rovdyrene innenfor vår kommune. I tillegg er det forholdsvis 
kort avstand fra grensen til Sveige til kyst i kommunen vår. Det gjør at de områder som er 
prioritert til beitebruk har korte avstander til forvaltningsområdene satt av til rovdyr. 

Bjørn. 
Formannskapet i Sørfold ser positivt på å flytte forvaltningsområdet for bjørn bort fra vår
kommune. Vi begrunner dette med korte geografiske avstander.  Videre er vi urolige for den 
totale belastning som ligger i at vi i vår kommune, i den opprinnelige forvaltningsplanen, har 
forvaltningsområder for både bjørn, gaupe og jerv. 
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Jerv. 
Vi er spesielt urolige for utstrekningen for forvaltningsområdet for jerv i fylkesmannens reviderte 
forvaltningsplan.  Når brukene og nærområdene til disse, ligger innenfor forvaltningsområdene,
er vi urolige for at dette vil gjøre det vanskelig å få tatt ut skadedyr dersom bestandsmål ikke er 
nådd. 

Gaupe. 
I praksis blir nå hele kommunen liggende innenfor forvaltningsområdet for gaupe. Det vil gi et 
økt press på beitedyr. I tillegg er vi urolige for at det i tillegg skal bli enda vanskeligere å få tatt 
ut skadedyr. Det forutsettes at uttak av gaupe foretas der tapene er store (tapsprosent).

Litt om beiteområdene i Sørfold.
Hele Sørfold er beiteområder for rein. I Sørfold har vi Duokta og Stajggo/Hàbmer 
reinbeitedistrikt

Nordfjorden.
Området har hatt stor rovviltbelastning de senere årene med tap til både jerv og gaupe. Området 
er innfallsport til Rago. Området er prioritert i forhold til å holde kulturlandskapet i hevd. Vi 
mener at et godt skjøttet kulturlandskap er viktig i forhold til totalopplevelsen for besøkende i 
Rago nasjonalpark. I forhold til forvaltningen av nasjonalparken har det i alle år vært viktig å ha 
og ta vare på et godt forhold til oppsitterne i nærområdet til parken. Det gode forholdet med 
oppsitterne har vært viktig for å få til god samhandling rundt Rago nasjonalpark 

I det opprinnelige forslaget var dette området satt av til bjørn. Dersom dette skulle bli vedtatt vil 
området få en enda større rovviltbelastning enn det en har i dag. Også endringen i forhold til 
forvaltningsområde jerv vil slå uheldig ut. Her ser vi at det vi bli vanskelig å få tatt ut skadedyr 
ved en tapssituasjon. Vi ber derfor om at grensene i forslaget endres. 
Dersom Nordfjorden blir liggende innenfor tre prioriterte rovviltområder vil beitebruken her bli 
særdeles vanskelig. 

Engan – Ørnes – Korken.
Området har de senere år hatt betydelige tap til rovvilt, både jerv, gaupe og kongeørn. Området 
Engan – Ørnes er et nasjonalt utvalgt kulturlandskap. Beitebrukene i området er en forutsetning 
for å kunne fortsette å holde kulturlandskapet i god hevd. Dersom fylkesmannens reviderte 
forslag blir vedtatt vil også dette området få en mer utfordrende situasjon i forhold til tap til 
gaupe. 

Djupvik – Røsvik. 
Området har de senere år opplevd en utfordrende tapssituasjon. Området kommer i 
fylkesmannens reviderte forslag innenfor et utvidet forvaltningsområde for gaupe. I tillegg vil en 
få større nærhet til forvaltningsområdet for jerv. 

Med hilsen

Gerd Bente Jakobsen
Næringssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur
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Uttalelse - Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland  

Sør-Helgeland Regionråd går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på 
Indre Sør- Helgeland, på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området.  

Ynglende bjørn innenfor beiteområder for sau og kalvingsområde til rein er ikke 
dyrevelferdsmessig forsvarlig, jf. lov om dyrevelferd, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015.  

Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke til et nivå 
som ikke er akseptabelt.  

Dersom det legges en bjørnesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert på 
utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av sau og rein, med 
de dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med Dyrevelferdsloven.  

Sør-Helgeland Regionråd stiller seg bak Hattfjelldal kommune sin vurdering om at i Nordland 
er det ikke mulig å få til en tilfredsstillende areal- differensiering for bjørn. På bakgrunn av 
dette anmodes Rovviltnemnda om å arbeide for enten en redusering av det nasjonale 
bestandsmålet med 1 yngling, eller å overføre ynglingen fra Nordland til et annet fylke som 
har mulighet til å oppfylle bestandsmålet uten å bryte Dyrevelferdsloven.  

Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er 
revidert.  

Når det gjelder evt. utvidelse vestover av forvaltningsområdet for gaupe, har Sør-Helgeland 
Regionråd ingen spesielle merknader til det.  



 

Tjeldsund kommune

Plan  og utviklingsavdelingen

* *” Mel. 211?

Fylkesmannen i Nordland

Postboks  1405

8002  Bodo

Var dato: 10.01.2017 Deres dato. 30.10.2016 Saksbehandler, Dag lzrik (ironnerod

Var referanse: 2016/688-92/2017 K47 Deres referanse. Saksbehandler tll”: 90 86 26 96

Høring - revidert  forvaltningsplan for rovvilt  i  Nordland -2015/1959

I utgangspunktet ønsker Tjeldsund- og Evenes kommuner at området nord for Rombakken i Nordland

fylke skal være et prioritert beiteområde og ikke en prioritert sone for gaupe.

Kommunene har ellers folgende merknader til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland (uthevet

skrift):

2.2 Generelle prinsipper

2.2.1 Ingen endring.

2.2.2 Endring som følger: Vedtatte regionale bestandsmål forjerv og bjørn skal oppnås innenfor

respektive forvaltningssoner (blå og svart sone). Vedtatte regionale bestandsmål for gaupe skal oppnås

innenfor hele Nordland unntatt Lofoten/Vesterålen og Tjeldøya. Resten av setningen fjernes.

2.2.3  Ny tekst: All utmark i Nordland fylke skal anses som prioritert beiteområde.

2.2.4 Ingen endring

2.4 Forvaltningsprinsipper for gaupe

2.4.1 Det regionale bestandsmålet for gaupe kan oppnås innenfor hele Norland fylke unntatt

Lofoten/Vesterålen og Tjeldøya.

2.4.2 Ingen endring.

2.4.3 Hele punktet strykes.

2.4.4 Når bestandsmålet for gaupe er oppnådd skal det åpnes for kvotejakt på gaupe i hele fylket

for å bidra til å holde bestanden nærmest mulig bestandsmålet. Resten av setningen strykes.

Når bestandsmålet ikke er oppnådd bør det åpnes for en begrenset kvotejakt. hvor kvote

målstyres til områder med betydelige tap av sau og tamrein. Resten strykes.
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2.4.5 Ingen endring.

—.3.8 Skadefelling av gaupe er aktuelt både ved akutte og potensielle skadesituasjoner. Resten

av  punktet  strykes.

2.4.6 Det skal som hovedregel gis tillatelse til uttak av gaupe som forventes  å  gjøre skade.

[ tillegg ønsker kommunene  å  føye til følgende punkt:

Evenes kommune og fastlandsdelen av Tjeldsund kommune forvaltes under Troms

forvaltningsområde.

Det bemerkes ellers at Tjeldsund og Evenes kommuner er uenige i de forvaltningsmål som er

satt for Nordland fylke som vi mener er for høye. Hele Nordland fylke burde ikke være et

prioritert område for gaupe.

Med hilsen x ,— , '

.säarellætcød
NE "

Old-&&& faovggllliilåeln Skin Even Fjellaksel
Leder Plævémgbghjäwzwtlelingen Landbruksrådgiver
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Fra: tom@kappfjell.com[tom@kappfjell.com] Dato: 08.01.2017 01:55:26 Til: Skogstad, Øyvind 
Tittel: Vs: Rovdyr-reservat på Indre Helgeland. Sender mail på nytt, har rettet adressen.

Med vennlig hilsen

Tom Kappfjell
Brustad pb 20
N-8691 HATTFJELLDAL tlf +47 415 44 303

-------- Original Message --------
Subject: Rovdyr-reservat på Indre Helgeland.
From: tom@kappfjell.com
To: fnnooys@fylkesmannen.no
CC: 

Høringsuttalelde fra undertegnede:

Bosettinga i fjelldalene og ute ved kysten hadde aldri funnet sted hvis det ikke hadde blitt betalt 
skuddpremie på de store rovdyra. Litteraturen om dette emne finner dere i de lokale 
bygdebøkerne. Mange forfattere har viet sitt litterære liv til nettopp dette emne. Mikkel Fønhus 
skriver om Helgeland og Børgefjell, Arvid Sveli viser i alle sine bøker hvor viktig det var å holde 
rovdyra under kontroll. En rekke flere forfatter behandler også emnet. Men hvis det er vilje hos de 
som skal utrede reservat for rovdyr, i det minste tar seg bryet å lese bygdebøkene vil de finne en 
hel rekke arkiver de må granske. Reindrifta, jord- og skogsforvaltningen. Men ikke minst 
fylkesmannens eget arkiv.

Skaper man et rovdyrreservat på Helgeland da rokker man med hele bosetningskulturen. Et vedtak 
som vil være historieløst.

Til lykke med lesing av 12 hyllemeter med lokalhistorie.

Med vennlig hilsen

Tom Kappfjell
Brustad pb 20
N-8691 HATTFJELLDAL tlf +47 415 44 303

Side 1 av 1

12.01.2017http://fmephweb1/FMNO/API/GETDOC/?JP_ID=689370&JP_HDOKTYPE_G=HT...



Fra: Tom Kenneth[polaris6501@hotmail.com]
Dato: 13.01.2017 01:26:38
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: Innsigelse på sone for ynglende bjørn.

Vil gi insigelse mot å legge bjørnesone til hattfjelldal, det er et prioritert beiteområde, hvor det hvert år slippes mange tusn
sau å storfe på beite i utmark.
Med en sone for ynglende bjørn der vil det blivetvenormt trykk av bjørn i hele helgelandsregionen, det vil forringe
mulighetene for beitedyr i mange andre kommuner også.
Detter er uønsket, helgeland er en av norges beste beiteområder, å ødelegge dette med et rovvilt reservat er ikke
hensiktsmessig.
Vi er inne i et grønt skifte nå, hvor landbruket kommer til å stå for en stor del av kaka, med bruk av beiteressurser i utmark
som en stor gevinst.
Vi trenger ikke flere rovdyr i nordland.

Mvh Tom Kenneth Jørgensen



Høringsuttalelse på ny forvaltningsplan for rovdyr 

Forslaget om at Hattfjelldal skal være kjerneområde for bjørn er galskap. Det vil ødelegge 
det siste som er igjen av saudrift i en kommune som har de beste forutsetninger for 
beitedyr, og de flotte områdene vil gro igjen og bli lagt øde.  

Jeg driver ikke med landbruk selv. Men jeg bruker området mye. Jeg ser hva som skjer i 
utmark der gårder er lagt ned. Det gror igjen i rekordfart, og blir ufremkommelig både for 
folk og dyr. Det er en så uendelig trist utvikling at jeg kan ikke få beskrevet det. Og det er så 
uendelig trist at stadig flere gårder legges ned. Dette vil medføre at de siste som er igjen 
også gir opp. For hvem vil avle sau og andre beitedyr  for at de skal tortureres i hjel og bli 
bjørnefor? 

Det er skremmende at menneskene ikke lenger er i stand til å forstå. Vi distanserer oss mer 
og mer fra det ekte, nære og kjære. Alt tar vi som e selvfølge i dag. Vi tenker ikke lenger over 
hva vi har og hvor det kommer fra, eller hvordan vi har fått det. Slik jeg ser det er mange av 
naturverntiltakene som blir satt i gang heller destruktive enn positive.  

Vi må ikke glemme at menneskene  alltid har vært med å regulere naturen ved å bruke den. 
Mat er essensielt, og da ser jeg ikke et større miljøtiltak enn å sørge for at vi har kortreist 
mat og er selvforsynt med råvarene. Vi bor i et svært ressursrikt land i så måte og har de 
beste muligheter for å slippe å importere mat fra utlandet. Norske bønder driver landbruk 
som er både dyrevennlig og miljøvennlig sammenlignet med andre land, for ikke å snakke 
om all utslipp verden utsettes for mtp transporten som kreves for å frakte maten fra 
utlandet.  

Jeg vokste opp på en liten fjellgård som i dag drives  av min bror og hans kone. Jeg er vitne til 
at de må kjempe samme kamp som våre foreldre. Kjempe for å beholde gården, og kjempe 
for å kunne leve av den. Jeg beundrer dem for deres ståpåvilje og pågangsmot, og jeg vet det 
er tøft. Blir dette vedtatt , er det dessverre ikke lenger mulig å fortsette, da er det siste 
dråpen som skal til for at nok en gård gjennom mange generasjoner ikke lenger er 
driveverdig. Og det handler om så mye mer enn bare en arbeidsplass. Selv har jeg hytte der 
oppe, jeg som mange andre. Det å kunne bruke den fantastiske utmarken i området er noe 
av det viktigste i livet for vår del. Det at der finnes stier av beitedyr, liv i fjellet av sauene om 
sommeren og at det er fastboende mennesker i bygda er en verdi jeg ikke klarer å se for meg 
skal bli borte. Men viktigst er det for menneskene som bor der. Som bor der fordi de elsker 
naturen og bygda si.  

Det er blitt lagt ned nok gårder i Nord-Norge. I stedet for å verne om rovdyrene må vi heller 
verne om gårdene som fortsatt er i drift. Utviklingen er nødt til å snu. Politikerne  må se 
hvordan ting virkelig henger sammen. Uten bygdenorge mister vi så uendelig mye. 
Utmarksområdene blir rasert. Kjøttproduksjon er i full fart i ferd med å bli kun industri, og 
hvor er dyrevern og etikk i dette? Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg på mine mange 
turer i skog og mark har funnet saukadaver  som har blitt drept på de mest pinefulle måter 



av bjørn. Da jeg var barn opplevde jeg en sommer at en slagbjørn drepte 40 sau i 
besetningen vår. Det var kadaver overalt, pint og drept, ikke alle var døde da de ble funnet.  
Bjørnen ble observert på innmarken, og vi var redde for å gå ut. Blir det flere bjørn blir det 
dette som blir normalen og ikke unntaket. 

Hvorfor skal Hattfjelldal være «dyrepark» for at byfolk skal ha en «romantisk» viten om at 
det finnes mye rovdyr? Hattfjelldal som har kanskje landets beste forutsetninger for å ha dyr 
på beite, som gir det mest økologiske kjøtt fra dyr som har hatt et fint liv i fjellet. En 
landbrukskommune, som er svært sårbar i utgangspunktet. Dette vil som sagt bli kroken på 
døren for alle saubønder, og vil få store ringvirkninger for resten av kommunen. For skolene. 
For næringslivet. For helsevesenet . For oss. For dere.   

Tenk over hva som er viktigst. Å ha et driveverdig landbruk som ivaretar uendelig mange 
faktorer man ikke lenger tenker over. Kulturlandskap. Beiteområder som gjør naturen 
uendelig vakker og lett å vandre i. Kortreist mat av beste kvalitet, der man vet at dyrene har 
hatt det bra samt at de har feitet seg opp i verdens reineste utmark. Arbeidsplasser. Slik jeg 
ser det, det fundamentale. Eller er det at vi skal legge ned landbruket for å verne om enda 
flere rovdyr? For hva? Har vi råd til å legge ned alt som har vært bygget opp gjennom 
hundrevis av år, for dette som noen kaller dyrevern, men som egentlig er det stikk motsatte? 
Og har vi råd til at man ikke lenger kan føle seg trygg på turer i skog og mark? Rovdyr dreper. 
Også mennesker vil bli angrepet.  

Rovdyrene blir ikke borte. De er der og vil alltid være der. Det er ikke nødvendig å iverksette 
slike vanvittige tiltak som gir så fatale konsekvenser! Det er det ikke verdt! 

Mvh 

Tone Sæterstad 

 

 

  



Fra: Tor Einar (tor.einar.bjormo@hotmail.com)
Sendt: 15.01.2017 23:08:14
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: 

Emne: 2015/1959
Vedlegg: 
Hei.

Jeg vil vise motstand mot fylkesmannens forslag om å gjøre det beitedyr prioriterte området i hattfjelldal om til et
bjørneprioritert område. 

Hattfjelldal er en landbrukskommune, som for få år siden ble gjort til en beitedyr prioritert kommune. Noe som har
gitt stor opptimisme blandt spessielt unge bønder/kommende bønder. 

Et forslag om å få mere bjørn i kommunen er svært dårlige nyheter for alle som bor i hattfjelldal. Rovdyr er en stor
plage for folk og dyr allerede som det er pr d.d. 

Selv har jeg en drøm om å flytte hjem igjen, ifra byen som jeg no bor og jobber i. Jeg vil åverta gården etter min far
og drive med ammekyr. Mordyr og kalver går da på utmarks beite ca 6mnd i året. 

Denne drømmen blir skrinlagt hvis dette forslaget blir en realitet. Men fraflytting fra distriktene er vel et ønske ??

Sentralisering av alt ?

Her er desverre ikke plass til begge deler ! Finn et sted der det ikke er beitedyr hvis dette må bli en realitet !

Området vil ikke bli gjerdet inn, og bjørn vil gjøre ødeleggelser over et mye større område. Også i nabokommunene. 

Håper vi som bor her blir hørt !
Dette kan ikke bli en realitet. 

Mvh 

Tor Einar Bjormo



Tora og Tor Sverre Mjølkarlid 

Mjølkarlid gård 

8690 Hattfjelldal 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Postboks 1405 

8002 Bodø 

 

Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 

Vi driver gården Mjølkarlid i Hattfjelldal. Gården har vært i drift siden 1860. Her har vi 190 vinterfora 

sau per i dag, og planen er å utvide driften i årene som kommer. Denne planen ser vi på med stor 

bekymring dersom det skal bli prioritert bjørnesone her. 

Slik vi opplever det har det blitt mindre og mindre rovdyrtap de siste årene. Sauebøndene i 

kommunen vår har arbeidet godt med forebyggende tiltak for å få ned rovdyrtap. Og dette har hatt 

effekt. Det er et veldig godt faglig miljø blant sauebønder her i bygda, et miljø som hele tiden er i 

utvikling. Det er mange unge bønder som satser. Satse kunne de da det for få år siden(2011) ble 

bestemt at det skulle være prioritert beiteområde her i kommunen. Det er på flere gårder gjort 

investeringer i bruksutbygging og besetningsøkning.  I hvilke andre næringer snakker man om så lite 

forutsigbarhet når det gjelder levevilkår dersom det nå blir omgjort til bjørneområde her?   

I Hattfjelldal har vi landets beste beiter, og beitenæringa sysselsetter en stor del av bygdas 

befolkning. Det føles som et overgrep når slike forslag kommer og slår så hardt på ei heil næring. Å 

drive med sau i et prioritert bjørneområde er ikke mulig. Det vil føre til uholdbare tapstall, og det vil 

være dyrevelferdsmessig uakseptabelt.  De forebyggende tiltak som virker per i dag vil ikke ha noe 

for seg i et prioritert bjørneområde. 

Hvis det fremdeles skal være liv laga for Hattfjelldal må vi ha det som vi har det per i dag. Et 

driveverdig landbruk som ivaretar sysselsetting. Det kan vel ikke være slik at rovdyr skal prioriteres 

fremfor at folk skal få bo og arbeide i bygda vår. Kulturlandskap og en natur som er vakker å ferdes i 

er noe av det viktigste vi kan tilby her i Hattfjelldal. Uten beitedyr forsvinner dette. Alt gror igjen. 

Konsekvensene av at beiteområdene i Hattfjelldal kan bli liggende i et bjørneområde må utredes, og 

hvem andre kan uttale seg om dette enn næringa selv! Dette kalles lokal medvirkning. 

 

Tora og Tor Sverre Mjølkarlid  

 









 
Varntresk grendelag 
Varntresk 
8690 Hattfjelldal       13.01.17 
 
 
 
 
Til Fylkesmannen i Nordland 
 
 
 
Varntresk grendelag vil gjerne komme med et innspill til forslag om ny 
forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. 
 
Vi tar utgangspunkt i deler av Stortingets rovdyrforlik, som vi ser angår oss. 
 
 ….Videre skal det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten, og 
enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet…. 
Dyr på utmarksbeite har mange positive kvaliteter, og det er viktig å sikre levedyktig 
næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt. Forlikspartene viser til den todelte 
målsettingen etter rovviltforliket fra 2004, og at utfordringen ligger i å ivareta begge deler, 
uten at konfliktene mellom dem blir større enn nødvendig... 
 
Varntresk er ei lita grend, som ligger ved det store  Røsvatn, i Hattfjelldal kommune. Vi er 
få innbyggere,  men det er en stor del av oss som bor og lever her som driver med landbruk 
og beitedyr. Her er det optimale forhold for utmarksbeite. Selv om det  er sen vår, kan 
beitedyr  slippes direkte fra fjøsdøra og ut på frodig fjellbeite. 
 
Området her er prioritert til beitedyr og mange har satset og brukt store ressurser på å 
opparbeide seg gode besetninger og driftsbygninger med den hensikt å bruke de gode 
forhold vi har for utmarksbeite for  sau, geit og kjøttfe. Det er en god optimisme og samhold 
innen landbruktet i grenda. Nye generasjoner kommer hjem for å overta gårdsbruk eller 
familiebedriften, mot alle odds, og hvorfor gjør de det......? ikke for å bli rike på penger, 
men fordi de i sin barndom har opplevd livskvalitet med å vokse opp her. Livskavlitet for 
oss er ikke å bli rike, men å bo og arbeide, satse videre og videreutvikle,  omringet av en 
storslagen natur.   
Når da Fylkesmannens forslag om at dette området skal omprioriteres fra beitedyr til 
rovdyr kom, kjenner vi at framtida og eksistensen vår i grenda  blir truet. Kan vi satse videre 
nå..? Kan nye generasjoner overta? Hvordan kan vi sikre levedyktige næringsvirksomheter 
da..? Vi er så få i grenda, vi har ingen å miste, og livsgrunnalget er lite. Blir det ikke liv laga 
for beitedyr her så er mye av grunnalget for ekistensen borte, og andre alternativer for å bo 
og jobbe her er få.   
Skal samfunnet og kulturarven bæres videre av kommende generasjoner slik det er gjort i 
generasjoner  før oss, må vi som vil bo her bli hørt og verdsatt for det vi driver med. 
 
 



Med hilsen 
Varntresk Grendelag 
 
 
Stine Reinfjord Engdal    Ingrid Enkerud Sørdal 
Leder       Nestleder 
 



Vefsn Bondelag 
Roger Eliassen 
8666 Mosjøen                                 Opland 09.01.17 
 
 
Til 
Fylkesmannen i Nordland                      
Pb 1405 
8002 Bodø 
 
Uttalelse, Begrenset høring, revisjon av Forvaltningsplan for rovvilt, ref. 
2015/1959. 
Viser til brev fra Fylkesmannen i Nordland. 
 
1) Vefsn Sau og Geit/ Bondelag/Vesterfjell sankelag/Vefsn Kommune kan ikke 
akseptere at hele fylket vårt med unntak av Lofoten/Vesterålen skal omgjøres 
til prioritert område for Gaupe.  Det betyr at det ikke lengre skal være 
prioriterte områder for beitedyra i vår kommune, noe som er i strid med 
Rovviltforliket, og som vil føre til at beitenæringa blir kraftig 
nedprioritert i forhold til rovdyra.  
Rovviltforliket er klinkende klart i forhold til at vi skal ha ei todelt 
målsetting i landet vårt med plass til både beitedyr og rovdyr, der 
soneforvaltning skal være virkemiddelet. 
Konklusjonen blir derfor at beitedyra må tildeles arealer i vår kommune. 
 
2) Vi kan heller ikke akseptere at prioritert område for Bjørn skal flyttes 
fra Indre Salten til Indre Helgeland. Dette fordi vi av erfaring vet at dette 
vil medføre store problemer med Bjørn også i vår kommune som vil påføre skader 
på beitedyra våre. Det er også enkeltbrukere fra Vefsn som har sau på beite i 
Krutfjellet, som medlemmer av Krutfjellet beitelag, og ynglende binner i dette 
området vil skape store problemer for beitedyra der.  
Vi er kjent med at Rovviltnemnda jobber for å få bort bestandsmål for Bjørn i 
Nordland, og forstår ikke hvorfor bjørnen skal flyttes midlertidig til Indre 
Helgeland, da dette vil skape mye uro og påføre beitenæringa på deler av 
Helgeland store negative konsekvenser. 
 
3) Vi ønsker å gjenta kravet om at Lomsdal-Visten nasjonalpark må fjernes som 
prioritert område for Jerv. Erfaring viser at det er umulig å få kontroll på 
antall jerv i kystnære fjellområder, og en jervebestand ute av kontroll i 
Lomsdal-Visten vil føre til store negative konsekvenser for beitenæringa i 
deler av Vefsn. 
 
4) Vi ønsker også å gjenta kravet om at det må jobbes hardt for en reduksjon 
av bestandsmåla på både Jerv, Bjørn og Gaupe i Nordland, og mener at Revisjon 
av Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland bør utsettes til nye bestandsmål er 
på plass! 
 
Mvh 
Vefsn Bondelag 
 
Leder 
Roger Eliassen (sign) 



 

post@vefsn.kommune.no Postboks 560 Telefon: 75 10 10 00 
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Uttalelse – Begrenset høring om bjørne-gaupeområder (ref 2015/1959)  
 
Vefsn kommune viser til tidligere innsendte høringsuttalelse og nytt begrenset 
høringsbrev fra Fylkesmannen i Nordland ref 2015/1959.    
 
1) Vefsn Sau og Geit/ Bondelag/Vesterfjell sankelag/Vefsn Kommune kan ikke 
akseptere at hele fylket vårt med unntak av Lofoten/Vesterålen skal omgjøres til 
prioritert område for Gaupe.  Det betyr at det ikke lengre skal være prioriterte 
områder for beitedyra i vår kommune, noe som er i strid med Rovviltforliket, og som 
vil føre til at beitenæringa blir kraftig nedprioritert i forhold til rovdyra.  
Rovviltforliket er klinkende klart i forhold til at vi skal ha ei todelt målsetting i landet 
vårt med plass til både beitedyr og rovdyr, der soneforvaltning skal være 
virkemiddelet. 
Konklusjonen blir derfor at beitedyra må tildeles arealer i vår kommune. 
 
2) Vi kan heller ikke akseptere at prioritert område for Bjørn skal flyttes fra Indre 
Salten til Indre Helgeland. Dette fordi vi av erfaring vet at dette vil medføre store 
problemer med Bjørn også i vår kommune som vil påføre skader på beitedyra våre. 
Det er også enkeltbrukere fra Vefsn som har sau på beite i Krutfjellet, som 
medlemmer av Krutfjellet beitelag, og ynglende binner i dette området vil skape 
store problemer for beitedyra der.  
Vi er kjent med at Rovviltnemnda jobber for å få bort bestandsmål for Bjørn i 
Nordland, og forstår ikke hvorfor bjørnen skal flyttes midlertidig til Indre Helgeland, 
da dette vil skape mye uro og påføre beitenæringa på deler av Helgeland store 
negative konsekvenser. 
 
3) Vi ønsker å gjenta kravet om at Lomsdal-Visten nasjonalpark må fjernes som 
prioritert område for Jerv. Erfaring viser at det er umulig å få kontroll på antall jerv i 
kystnære fjellområder, og en jervebestand ute av kontroll i Lomsdal-Visten vil føre til 
store negative konsekvenser for beitenæringa i deler av Vefsn. 
 
4) Vi ønsker også å gjenta kravet om at det må jobbes hardt for en reduksjon av 
bestandsmåla på både Jerv, Bjørn og Gaupe i Nordland, og mener at Revisjon av 
Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland bør utsettes til nye bestandsmål er på plass! 
 
 



 
Med hilsen 
 
 
Hans Gunnar Otervik 
rådgiver landbruk 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og derfor ikke signert 

 
 
 
 
Kopi til: 

Øyvind Skogstad 

 
 
 

 



 
Til 
Fylkesmannen i Nordland 
Pb 1405 
8002 Bodø 
 
Uttalelse, Begrenset høring, revisjon av Forvaltningsplan for rovvilt, ref. 2015/1959. 
Viser til brev fra Fylkesmannen i Nordland. 
 
1) Vefsn Sau og Geit/ Bondelag/Vesterfjell sankelag/Vefsn Kommune kan ikke akseptere at 
hele fylket vårt med unntak av Lofoten/Vesterålen skal omgjøres til prioritert område for 
Gaupe.  Det betyr at det ikke lengre skal være prioriterte områder for beitedyra i vår 
kommune, noe som er i strid med Rovviltforliket, og som vil føre til at beitenæringa blir 
kraftig nedprioritert i forhold til rovdyra.  
Rovviltforliket er klinkende klart i forhold til at vi skal ha ei todelt forvaltning i landet vårt 
med plass til både beitedyr og rovdyr, der soneforvaltning skal være virkemiddelet. 
Konklusjonen blir derfor at beitedyra må tildeles arealer i vår kommune. 
 
2) Vi kan heller ikke akseptere at prioritert område for Bjørn skal flyttes fra Indre Salten til 
Indre Helgeland. Dette fordi vi av erfaring vet at dette vil medføre store problemer med Bjørn 
også i vår kommune som vil påføre skader på beitedyra våre. Det er også enkeltbrukere fra 
Vefsn som har sau på beite i Krutfjellet, som medlemmer av Krutfjellet beitelag, og ynglende 
binner i dette området vil skape store problemer for beitedyra der.  
Vi er kjent med at Rovviltnemnda jobber for å få bort bestandsmål for Bjørn i Nordland, og 
forstår ikke hvorfor bjørnen skal flyttes midlertidig til Indre Helgeland, da dette vil skape mye 
uro og påføre beitenæringa på deler av Helgeland store negative konsekvenser. 
 
3) Vi ønsker å gjenta kravet om at Lomsdal-Visten nasjonalpark må fjernes som prioritert 
område for Jerv. Erfaring viser at det er umulig å få kontroll på antall jerv i kystnære 
fjellområder, og en jervebestand ute av kontroll i Lomsdal-Visten vil føre til store negative 
konsekvenser for beitenæringa i deler av Vefsn. 
 
4) Vi ønsker også å gjenta kravet om at det må jobbes hardt for en reduksjon av bestandsmåla 
på både Jerv, Bjørn og Gaupe i Nordland, og mener at Revisjon av Forvaltningsplan for 
rovvilt i Nordland bør utsettes til nye bestandsmål er på plass! 
 
Mvh 
 
 
Frode Bjørnå 
Leder – Vefsn sau og geit.



Til
Fylkesmannen i Nordland
Pb 1405
8002 Bodø

Uttalelse, Begrenset høring, revisjon av Forvaltningsplan for rovvilt, ref. 
2015/1959.
Viser til brev fra Fylkesmannen i Nordland.

1) Vesterfjell sankelag kan ikke akseptere at hele fylket vårt med unntak av 
Lofoten/Vesterålen skal omgjøres til prioritert område for Gaupe.  Det betyr at 
det ikke lengre skal være prioriterte områder for beitedyra i vår kommune, noe 
som er i strid med Rovviltforliket, og som vil føre til at beitenæringa blir 
kraftig nedprioritert i forhold til rovdyra. 
Rovviltforliket er klinkende klart i forhold til at vi skal ha ei todelt 
forvaltning i landet vårt med plass til både beitedyr og rovdyr, der 
soneforvaltning skal være virkemiddelet.
Konklusjonen blir derfor at beitedyra må tildeles arealer i vår kommune.

2) Vi kan heller ikke akseptere at prioritert område for Bjørn skal flyttes fra 
Indre Salten til Indre Helgeland. Dette fordi vi av erfaring vet at dette vil 
medføre store problemer med Bjørn også i vår kommune som vil påføre skader på 
beitedyra våre. Det er også enkeltbrukere fra Vefsn som har sau på beite i 
Krutfjellet, som medlemmer av Krutfjellet beitelag, og ynglende binner i dette 
området vil skape store problemer for beitedyra der. 
Vi er kjent med at Rovviltnemnda jobber for å få bort bestandsmål for Bjørn i 
Nordland, og forstår ikke hvorfor bjørnen skal flyttes midlertidig til Indre 
Helgeland, da dette vil skape mye uro og påføre beitenæringa på deler av 
Helgeland store negative konsekvenser.

3) Vi ønsker å gjenta kravet om at Lomsdal-Visten nasjonalpark må fjernes som 
prioritert område for Jerv. Erfaring viser at det er umulig å få kontroll på 
antall jerv i kystnære fjellområder, og en jervebestand ute av kontroll i 
Lomsdal-Visten vil føre til store negative konsekvenser for beitenæringa i deler 
av Vefsn.

4) Vi ønsker også å gjenta kravet om at det må jobbes hardt for en reduksjon av 
bestandsmåla på både Jerv, Bjørn og Gaupe i Nordland, og mener at Revisjon av 
Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland bør utsettes til nye bestandsmål er på 
plass!

Mvh:  Vesterfjell Sankelag

Stig Vikdal 



 

 

WWF-Norge 

Postboks 6784 – St. Olavs plass 

0130 Oslo 

Org.nr.: 952330071MVA 

Tlf: 22 03 65 00 

wwf@wwf.no 

www.wwf.no 

facebook.com/WWFNorge 

Innspill til revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland - ny begrenset 

høring om bjørne- og gaupeområder 

WWF-Norge følger med interesse prosessen med revisjon av forvaltningsplanen for store rovdyr 

i rovviltregion 7 Nordland. Vi vil her komme med noen innspill til den nye og begrensede 

høringen om bjørne- og gaupeområder. 

 

Mer omfattende leveområder vil hjelpe lav gaupebestand 

Gaupa står oppført som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter 2015, og på landsbasis har 

man ligget godt under det nasjonale bestandsmålet i fire år.  

I forslaget fra Fylkesmannen vil gaupeområdet omfatte mye av Nordlands fastland med unntak 

av ytre kystområder og Lofoten og Vesterålen. Vi støtter tiltaket siden dette vil gi gaupa 

betraktelig større og sammenhengende områder å vandre i og leve på, enn i gjeldende 

forvaltningsplan. Gaupebestanden i Nordland er et godt stykke under det regionale 

bestandsmålet og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har vært klare på at bedre sonering 

er avgjørende for om en i det hele tatt skal klare å nå bestandsmålet. Samtidig vil vi understreke 

at en bør være svært restriktiv med begrenset kvotejakt når en ligger under bestandsmålet, og at 

en heller bør benytte seg av skadefelling inntil bestandsmålet er nådd. 

 

Bjørnen må få være der den trives best 

Den norske bjørnebestanden ligger langt under det nasjonale bestandsmålet vedtatt av 

Stortinget. I tillegg er vi helt avhengige av innvandring fra Sverige, spesielt av binner, for å kunne 

gjenoppbygge bestanden. Det nye forslaget tar opp to alternative forvaltningsområder for bjørn i 

fylket, den ene i Indre Salten (øst for E6 i Saltdal og Fauske, samt øst for E6 i Grane og 

Hattfjelldal), det andre i indre deler av Sør-Helgeland.  

Valg av områdene i Saltdal og Fauske skaper et sammenhengende areal som grenser til 

svenske kjerneområder for bjørn i Norrbotten, mens Grane/Hattfjelldal ligger nær det midt-

svenske kjerneområdet for bjørn i Jämtland og Västerbotten.  

Fylkesmannen i Nordland  

Postboks 1405 

8002 Bodø 

fmnopost@fylkesmannen.no 

Deres ref.: 2015/1959       Oslo, 16.1.2017 

 

 

 

http://data.artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/48020
http://www.rovdata.no/Gaupe/Bestandsstatus.aspx
http://www.rovdata.no/Gaupe/Bestandsstatus.aspx
http://www.rovdata.no/Brunbjørn/Bestandsstatus.aspx
mailto:fmnopost@fylkesmannen.no
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Sør-Helgeland (Hattfjelldal) var et prioritert område som Det skandinaviske bjørneprosjektet 

hadde foreslått som passende for bjørn, men som ikke ble valgt ut i den forrige revisjonen av 

forvaltningsplan.. 

WWF synes det er bra at man tilpasser soneringen til arealet bjørnen faktisk trives i og 

foretrekker å være. Begge de to alternativene er aktuelle og gode områder for bjørn 

Alternativ 2 er derfor, etter WWF sin mening, det som aller i størst grad virker å kunne 

tilfredsstille det regionale bestandsmålet for bjørn. Dette vil også medføre at man nesten får til et 

sammenhengende område med forvaltningsområdet for bjørn i region 6, og Fylkesmannen 

burde her kanskje vurdert om det hadde vært hensiktsmessig å utvide det sørlige forslaget helt 

ned til fylkesgrensa for å skape et sammenhengende leveområde med Nord-Trøndelag. 

Samtidig vil forslaget om å ha kun ett prioritert område for bjørn i fylket, noe som tar større 

hensyn til beitenæringen, kunne innebære en økt usikkerhet for måloppnåelse for 

bjørnebestanden, da en i stor grad blir avhengig at binner etablerer seg akkurat her. I 2016 så 

man eksempelvis at ei binne med tre unger hadde etablert seg i Junkerdal nasjonalpark. Det er 

uklart hvordan en vil håndtere det dersom en innvandrende binne etablerer seg utenfor området 

samtidig som bestandsmålet for regionen ikke er oppnådd. Alternativt bør Fylkesmannen 

vurdere muligheten for å beholde begge de to foreslåtte forvaltningsområdene for bjørn. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

for WWF-Norge 

 

Sverre Lundemo (sign.) 
Rådgiver naturmangfold 
slundemo@wwf.no 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Mai-2016/Historisk-bjornekull-i-Saltdal/


Åkervik grendelag 

Åkervik 

83690 Hattfjelldal 

 

                     Åkervik 14.01.17 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Postboks 1405 

8002 BODØ 

  

 

Høringsuttalelse til sak «2015/1959» forslag om forvaltningsplan for rovvilt i 

Nordland 

Vi i Åkervik grendelag stiller oss sterk kritisk til en eventuell bjørnesone i Hattfjelldal, da dette vil ha 

store konsekvenser for befolkningen i kommunen. Vi har en omfattende bruk av utmarka til beitedyr 

med sau og tamrein- drift.  At vi skal ha ynglende bjørn her vil føre til økning av konfliktnivå med 

beitenæringa. En må også ta hensyn til at Hattfjelldal kommune er en frilufts kommune, der det å 

ferdes i naturen, det være seg for bærplukking, sanking av sopp, fjelltrim er noen av fritidsaktiviteter 

vi benytter oss av. Bygda vår er i vekst, med flere småbarnsfamilier. Det er frihet for ungene å kunne 

ferdes fritt i skog og mark.  Redd at økt bjørnestamme vil føre til frykt blant folk som liker å gå i 

naturen. En økt bjørnestamme her vil også ramme jaktmulighetene, da elgstammen vil bli redusert. 

Vil vise til naturmangfoldsloven § 1 «Lovens formål er at naturen med dens biologiske, 

landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk 

og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 

fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur» 

Vi som grendelag har et stort ønske om at flest mulig skal bo og trives i bygda vår, og det det med 

stor uro vi har lest «forslag til forvaltningsplan for rovvilt i Nordland». Vi er redd dette er spikeren i 

kista for levende bygder i kommunen. 

 

 

 

 

Åkervik grendelag 

v/leder Randi B. Ingebrigtsen 

8690 Hattfjelldal 



Fra: audun.engaas (audun.engaas@gmail.com)
Sendt: 15.01.2017 21:00:13
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: 

Emne: 2015/1959
Vedlegg: 

Ønsker å gi et innspill til rovviltplan som jaktleder for Åkervik/Vesterbukt elgjaktlag i Hattfjelldal.
Vi har i mange år hatt en positiv bestandsutvikling med økte jaktkvoter som resultat. Med ett betydelig antall bjørner i nærområdet
som lever av blant annet elg vil det selvfølgelig gå ut over bestanden. Dette vil jo resultere i mindre utbytte for både vårt jaktlag og
andre i området. Ønsker ikke yngleområde for bjørn i Hattfjelldal,med alle negative konsekvenser det vil medføre.                     For
Åkervik/Vesterbukt elgjaktlag.           
Audun Aakervik.Sendt fra min Huawei-mobiltelefon
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