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Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd mener at forutsigbarheten for beitenæringene må økes ved at intensjonen i 
Stortingets rovviltforlik følges opp i praksis: 

 Avsatt kvote for lisensfelling av jerv tas ut i henhold til rovviltforliket. Etter endt li-
sensfellingssesong 2012/2013 må hele kvoten på 23 dyr i Nordland være tatt ut. Alternati-
ve metoder, som uttak ved hjelp av snøskuter, må tas i bruk ved behov. 

 Registrering av jervebestanden må bli bedre. Det er i dag for stort sprik mellom lokal 
oppfatning og registrert bestandsstørrelse. Dette til tross for at arbeidet med å overvåke 
og registrere bestander av rovvilt har blitt styrket de siste årene. Nordland er den regionen 
i landet hvor avviket mellom bestandsestimat basert på registrerte ynglinger og DNA regi-
streringer av jerv er størst. 

 Mer systematisk bestandsregistrering av gaupe, og igangsetting av forskningsopp-
drag for evaluering av avstandskriterier på hunngauper i Salten i henhold til anbefa-
linger fra NINA-rapport 880/2012. Det finnes ikke data fra GPSmerkede hunngauper i 
Nordland, og det er store sprik mellom lokal oppfatning av bestandsstørrelse, og be-
standsstørrelse basert på gjeldende avstandskriterier. 

 Ingen etablering av bjørn innenfor områder avsatt til prioritert beiteområde. Av rov-
viltforliket i 2011 fremgår det at soneinndelingen må forvaltes tydelig. Et prioritert beiteom-
råde er de deler av en forvaltningsregion hvor rovviltnemnden ikke ønsker etablering av 
yngling av rovvilt. 

 De regionale bestandsmålene tas opp til ny vurdering så snart som mulig. Det er i 
følge det nye rovviltforliket 5 år til de regionale bestandsmålene skal tas opp til ny vurde-
ring. Så lenge kan vi ikke vente i Salten. Under forutsetning av en rovviltbestand på da-
gens nivå vil det i flere av regionens kommuner ikke være dyrevelferdsmessig forsvarlig å 
drive beitebasert næring. 

 Det søkes igangsatt et pilotprosjekt for rovviltforvaltning i kommunene Saltdal, Bei-
arn og deler av Bodø. Prosjektets mål skal være å få til et mer effektivt uttak av rovvilt, 
og derigjennom få tapsprosenten på husdyr på beite ned på et akseptabelt nivå.  
o Prosjektet må selv få definere størrelsen av uttak, gjennomføring og iverksettende tiltak 

for å oppnå målsettingen. 
o Prosjektet forutsettes finansiert av de midler som i dag er til rådighet for rovviltforvalt-

ningen. 
o Prosjektets varighet bør være 3 år. 
o Prosjektet må forankres i de offentlige instanser som i dag ivaretar rovviltforvaltningen. 

 
Salten Regionråd delegerer til Arbeidsutvalget å følge opp saken. 

 


