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Torsdag 1. september 2011 ble det avholdt møte i fagrådet for anadrom laksefisk i Finnmark. 

På agendaen for møtet stod blant annet status for fiskebestandene og reguleringer i fisket i 
elv og sjø fra 2012. Referat fra møtet følger vedlagt.

Med hilsen

Paul A. N. Lutnæs
seksjonsleder

Jostein Fløgstad
overingeniør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
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NJFF Finnmark, Postboks 26, 9915 Kirkenes
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1 Referat fra møtet i fagrådet for anadrom laksefisk i Finnmark, 1. september 2011.



Referat – Møte i fagrådet for anadrom laksefisk 
Tidspunkt: Torsdag 1. september 2011. Kl. 1100 - 1500 
Sted: Statens hus, Vadsø 
 
Til stede: 
Fylkesmannen i Finnmark: Bente Christiansen, Paul A. Nilsen Lutnæs, Harald Muladal og 
Jostein Fløgstad. 
Sør-Varanger kommune: Trygve Sarajärvi 
NJFF – Finnmark: Terje Aslaksen, Wilfred Bang, Linda Høvold, Sigve Frantzen 
Finnmarkseiendommen: Steinar N. Christensen 
Lakselv grunneierforening og Lakseelvene i Finnmark: Egil Liberg 
Lakseelvene i Finnmark: Kjell H. Sæter 
Sametinget: Inge Arne Eriksen 
Sjølaksefiskeforeningen i Finnmark: Arne Josvald Sabbasen 
Sør-Varanger Sjølaskefiskarlag: Astrid A. Daniloff 
 
Ordstyrer: Bente Christiansen/ Paul A. Nilsen Lutnæs 
Referent: Jostein Fløgstad 
 
Saksliste:  
 

1. Åpning v/ fylkesmiljøvernsjef Bente Christiansen 
2. Presentasjon av deltakerne 
3. Presentasjon av dagens program 
4. Referat fra møtet 22. november 2010. 
5. Innmeldte saker: 

a. Sjølaksefiskeforening i Finnmark mener at Fagrådet for anadrom laksefisk er 
et offentlig organ som Direktoratet for naturforvaltning har pålagt 
Fylkesmennene å opprette. Derfor mener de at Fylkesmannen skal dekke 
reiseutgiftene. 

6. Informasjon om KOLARCTIC v/ Bente Christiansen 
7. Status for bestandene av laks, sjøørret og sjørøye i Finnmark v/ Harald Muladal 
8. Regulering av fisket i sjø og elv i 2012 – diskusjon og innspill fra fagrådet 
9. Oppsummering/ avslutning 
 
 

 

1. Åpning v/ fylkesmiljøvernsjef Bente Christiansen 
 
Åpner og hilser fra Gunnar Kjønnøy. Fylkesmannen er bekymret for rømt oppdrettslaks, blant 
annet på bakgrunn av genetisk innblanding i Vestre Jakobselv. 
 
 

2. Presentasjon av deltakerne 
 
Alle deltakerne presenterer seg og hvem de representerer kort. 
Lakseelvene i Finnmark: samarbeidsorgan for lakseelvene i Finnmark. Stiftet 2. mai 2011. 
Står på egne bein. Ikke underlagt norske lakseelver. Skal kunne representere grunneiere og 
forpaktere. Vil kjempe for laksens ve og vel.  

 
Merknader:  

 Det ble stilt spørsmål om hvorfor Tana, Alta, Neiden ikke er representert på møtet.  



 De er invitert, men kom ikke. 
 Kjell Sæter informerer om at han har vært i kontakt med Tanavassdragets 

fiskeforvaltning og at de har gått god for at han også kan være deres representant på 
møtet. 
 

3. Presentasjon av dagens program 
Paul presenterer dagens program. 

 
 
 

4. Referat fra møtet 22. november 2010. 
 
 
Merknader:  

 Ingen merknader fra deltakerne om forrige møte 
 Bente informerer om at utkast til referat fra dette møtet deles ut på slutten av 

møtet. 
 Sende referat til alle kommuner og Direktoratet for naturforvaltning. 

 
5. Innmeldte saker: 

a. Sjølaksefiskeforeningen i Finnmark mener at Fagrådet for anadrom 
laksefisk er et offentlig organ som Direktoratet for naturforvaltning har 
pålagt Fylkesmennene å opprette. Derfor mener de at Fylkesmannen 
skal dekke reiseutgiftene. 
 

Sabbasen utyper at de tidligere har gjort henvendelser til Fylkesmann, og fikk til svar 
at det ikke er avsatt midler eller at det ikke er mulig å søke midler. Han stilte spørsmål 
om inkonsekvent bruk av ordene innkalling og invitasjon. Ber FM om å henvende seg 
til DN for å sikre finansiering. 
 
Bente informerer om at fagrådet ikke er et statlig offentlig oppnevnt utvalg, og at det 
dermed ikke følger med penger. Det er ikke avsatt penger på statsbudsjettet til dette. 
Har vært i kontakt med DN om saken. Mange Fylkesmannen har ikke slike utvalg. 

 
Innspill fra deltakerne:  

 En deltaker synes dagens form er bra, og det ville vært uheldig om 
medlemmene var oppnevnt personlig. Synes denne arenaen er veldig viktig 
for utveksling av erfaringer.  

 En mener at små foreninger kanskje ikke har råd til å stille pga 
reisekostnader. 

 Bente spør om møter på kveldstid kan avhjelpe situasjonen, men det kom 
ingen tilbakemeldinger på dette punktet. 

 Må ikke blande lysten og viljen til å delta med den økonomiske muligheten til å 
delta. Tror at det er en reel problemstilling at flere små foreninger ikke har 
økonomisk mulighet til å delta, selv om de skulle ha lyst. 

 Flere deltakere mener denne arenaen er svært viktig for å utveksle erfaringer 
og diskutere lakseforvaltningen.  

 Nå som Fylkesmannen ikke lenger har myndigheten til å fastsette forskrift skal 
heller ikke Fylkesmannen konsultere med Sametinget om forskriftene.  
 

6. Informasjon om KOLARCTIC Salmon v/ Bente Christiansen 
 
Bente informerer om prosjektet. Genetiske analyser blir analysert på Havforskningsinstituttet 
i Bergen og i Vilt og fiskeinstituttet i Åbo. Foreløpige analyser av skjellprøver viser at 



sjølaksefiskerne er flinke til å plukke ut oppdrettslaks. Stor interesse rundt om i verden. Er 
bIant annet invitert til symposium i Alaska. Inviterer til møte med sjølaksefiskerne for å se på 
hva som er bra og hva som kan gjøres bedre. 
 

Innspill fra deltakerne: 
 Finnmark jff vil veldig gjerne bli invitert til oppsummeringsmøtet om prosjektet. 

 
7. Status for bestandene av laks, sjøørret og sjørøye i Finnmark v/ Harald Muladal 

 
Kan ikke basere forvaltningen av fisket på bakgrunn av fangst. Det er det som står 
igjen i elva som er viktig. Sammenlikning av fangster i enkeltår kan fort gi feil inntrykk 
av hvor mye fisk det er i elva. Hvor stor andel av fisken som blir fanget er avgjørende 
for å estimere hvor mye som står igjen i elva, og dette kan variere og er ikke lett å 
anslå. 
 
Bra med laks i Finnmark i år. Under middels i Alta. Brukbart i Lakselv, Repparfjord, 
Vestre Jakobselv. Bør være målsetning å ha mer laks i elvene. 86 % oppnåelse av 
gytebestandsmål i 2010 i Norge. Det var stor oppgang av laks i 2010, og det stod 
sannsynligvis mye fisk igjen i elvene etter fisket. Flertallet av bestandene ser ikke ut til 
å være overbeskattet i 2010. 
 
Det står dårlig til i Tana. Hvis fisket i de nedre delene av Tanavassdraget blir dårlig, 
så står det virkelig dårlig til. Situasjonen i Tana er grunnlaget for at vitenskapelig råd 
anbefaler at kyst- og fjordfisket i Finnmark må reduseres svært mye. Forhandlingene 
mellom Norge og Finland om Tana starter i oktober. 
 
Det er såpass mye laks igjen i Finnmark, at det er håp. 

 
Innspill fra deltakerne: 

 Behov for helhetlig regulering av fisket i sjø og elv for at bestanden i Tana skal 
gjenreises. 

 Må ha store solide bestander av villaks i elvene for å møte trusselen av økt 
oppdrett. 

 I følge NJFF-Finnmark er Finsk sportsfiskerforening like bekymret for 
situasjonen i Tana som NJFF. 

 Sjølaksefiskerne mener at de har vært en sovepute for forvaltningen. Burde 
vist hva en reduksjon i elvefisket har å si kontra sjølaksefisket. 
Gytebestandsmål er vanskelig å forstå for mange. GBM er laget på grunnlag 
av noen få elver, og det er ikke gjort egne registreringer i den enkelte elv. 
Laksefisket er blitt et ”kaksefiske”. Havforskningsinstituttet sier at det er mye 
laks i havet. 

 Oppløftende at reguleringene har gitt resultater. Tydelig at reguleringer i 
elvene har betydning. Bør se på mulighetene for å gjeninnføre tidligere 
reguleringer for sjølaksefiskerne ved de vassdragene som tåler en høyere 
beskatning. Det burde kommet fram hvor mye garnfisket har å si for den 
negative fangstutviklingen i Tana og Neiden.  

 Sel tar mye fisk i garnene. Jakten på sel har stoppet opp etter skuddpremien 
ble borte. Sjølaksefiskerne går ikke med på mer reguleringer i sjøen i 
Tanafjorden før Finland setter seg til forhandlingsbordet. 

 Det er ikke tatt høyde for naturlig dødlighet i vitenskapelig rapport. Hvor mye 
har predasjon fra sel, oter, laksand å si for bestandene. Hvor mye laks blir tatt 
som bifangst i fiskeriene. Undersøkelser viser betydelige bifangster av 
postsmolt i fiskeriene.  



 Det er viktig at vi tar vare på den fisken som faktisk kommer til kysten og 
elvene, og ikke flytter for mye fokus over på forhold i havet som man ikke kan 
gjøre noe med.  

 
 

8. Regulering av fisket i sjø og elv i 2012 – diskusjon og innspill fra fagrådet 
 
Harald gjennomgikk prosessen og tidsfrister for reguleringene av fisket i 2012-2017. 
Korte frister. FM oppsummerer uttalelser og sender det til DN og Sametinget. DN har 
overtatt myndigheten for fastsetting av forskrift for elvene. FM har fortsatt mye å si 
fordi vi sitter på mye mer kunnskap om den enkelte elv. 
 
Alle elver skal ha fredningssoner, og fredningssonene skal være tradisjonelt sett gode 
fiskeplasser. Vi vet at fredningssonene har stor effekt.  
 
FM foreslår lik fisketid i alle elver, men at ulik andel av elva fredes gjennom 
fredningssoner. FM vil ikke gå inn for ytterligere reguleringer i sjø før det blir en 
effektiv regulering i Tanavassdraget.  
 
Noe må gjøres i Tana, men på grunn av overenskomsten mellom Norge og Finland er 
det en politisk avgjørelse hvem som skal fiske. 
 
FM kommer ikke til å foreslå redskapsbegrensninger eller innføringer av kvoter. 
 
Innspill fra deltakerne: 

 Bra at DN har kommet tidligere i gang med arbeidet med forskriften. Men det 
kunne med fordel vært enda tidligere, ikke bare av hensyn til den enkelte 
fisker, men også av hensyn til næringsaktører som tjener penger på 
laksefisket og så kanskje allerede er i gang med å selge produkter for neste 
sesong.  

 FeFo liker tanken med fredningssoner, og sannsynligvis så hjelper det. Det vil 
kunne oppstå utfordringer med tanke på utforming av fredningssonene. Store 
fredningssoner vil medføre at flere fiskere presses sammen på et mindre 
område. Foreslår en mulighet at det tillates for eksempel 90, 60, el. 30 
fiskedager innenfor perioden 1. juni til 31. august, og foreningen kan velge når 
de åpner for fiske i elva.  

 Det må være det samme hva foreningene gjør for å nå gytebestandsmål, så 
lenge de gjør det. Ikke alle elver har nødvendigvis egnede fredningssoner. I 
Lakselv har de gode erfaringer med kvoter.  

 I rapporten fra Vitenskapelig råd bruker man rapportert fangst og estimert 
fangst. Hva er riktig? Vil sjølaksefisket ble regulert ytterligere når det har blitt 
mer reguleringer i Tana? Det må også tas hensyn til hva reguleringene har å 
si for sjølaksefiskerne, og at reguleringene fører til at sjølaksefiskerne blir 
borte. 

 Lakseelvene i Finnmark er inntil videre enig i at man ikke ønsker å regulere 
noe ytterligere på fisketidene for sjølaksefiske før det gjøres noe med 
forvaltningen i Tanaelva. De synes det er viktig å presisere at fisketidene 
heller ikke kan lempes på eller utvides i sjøen, siden det vil gjøre situasjonen 
enda mer prekær for Tana og andre elver som sliter med å oppnå 
gytebestandsmålet. 

 Sjølaksefiskerne vil ha reguleringene tilbake til 2007-nivå. Har bidratt til uttak 
av oppdrettslaks og pukkellaks. Man må se på den sosioøkonomiske effekten 
for sjølaksefiskerne. Lønnsomheten er borte.  Inntekten kan ha mye å si for 
den enkelte fisker.  



 Lakseelvene i Finnmark kan ikke, med bakgrunn i dagens bestandssituasjon i 
Finnmark og da særskilt Tanavassdraget, akseptere at sjølaksefiskerne får gå 
tilbake til fisketidsbestemmelsene fra 2007 da dette vil være en for stor 
belastning for gytebestanden i elvene i Finnmark. 

 Det er to grupper sjølaksefiskere; næringsfiskere og hobbyfiskere, og det bør 
innføres en konsesjonsordning og reguleringer som tar hensyn til dette. 

 Sjølaksefiskerne støtter ikke dette, og sier at det ikke er lov å innføre en 
konsesjonsordning etter dagens lovverk. 

 Det ble stilt spørsmål om det bør være fredningssoner i de vassdragene som i 
følge rapporten fra vitenskapelig råd tåler mer fiske? 

 Nødvendig med effektive reguleringer i elvene. NJFF-Finnmark støtter 
forslaget om et gitt antall fiskedøgn innenfor en ytre ramme. Støtter også 
fredningssoner, redskapsbegrensninger og bag limit. Det må gjennomføres 
effektive reguleringer i Tanavassdraget, og det må samordnes med 
reguleringer i sjølaksefisket.  

 Lakseelvene i Finnmark mener at reguleringer er nødvendig. Det finnes 
mange trusler. Ønsker ikke oppdrett i Finnmark, og landbasert oppdrett bør 
være veien å gå. Kobben tar også laks i Tana. Tana burde vært fredet i noen 
år for at bestanden skal få anledning til å ta seg opp. Drivgangsfisket i Tana 
burde vente til støingene har gått ut av elva. Fredningssoner må tilpasses den 
enkelte elv. Tror 1. juni er for tidlig start av fiskesesongen. 

 Antall fiskere og fiskedøgn må fremgå av statistikken både for sjø og elv. 
 

 
9. Oppsummering/ avslutning 

 
Paul oppsummerer sentrale momenter som er kommet frem i møtet, og fagrådet formulerer 
tre felles uttalelser. Disse sendes ut på epost til deltakerne med muligheter for å gi 
tilbakemelding før de legges til referatet. 

 

Møtet avsluttes kl. 1515. 

 

Vedlegg:  

1. Felles uttalelse fra fagrådet for anadrom fisk i Finnmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 1. Felles uttalelser fra fagrådet for anadrom fisk i Finnmark 

Fagrådet for anadrom fisk i Finnmark har følgende synspunkter på  
regulering i elver og sjø fra 2012: 
 

1. Fagrådet ønsker at fisketiden (eventuelt begrenset til et gitt antall fiskedøgn totalt pr. 
sesong) i hvert enkelt vassdrag kan tilpasses lokale forhold innenfor rammen 1. juni - 
31. august, forutsatt at uttaket begrenses gjennom andre lokalt tilpassede tiltak som 
fredningssoner, kvoter, gjenutsetting og så videre. 

 
2. Fagrådet er bekymret for laksebestandene i Tanavassdraget, og ber om at det 

iverksettes reguleringer som begrenser uttaket av laks. Reguleringene i vassdraget 
og i sjøen må samordnes. Det bør ikke reguleres ytterligere i sjølaksefisket før 
laksebesparende tiltak i Tanavassdraget er iverksatt. 

 
3. Fagrådet ønsker ikke flere oppdrettsanlegg i Finnmark. Dersom det likevel skal gis 

nye konsesjoner, må oppdrettsvirksomheten foregå i lukkede anlegg. 
 
Tilleggsuttalelse fra representantene for sjølaksefiskerne i fagrådet: 
 

 Sjølaksefiskerne ønsker å få tilbake fisketidene fra 2007, og viser til at sjølaksefiske 
bidrar med uttak av pukkellaks og oppdrettslaks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler
Therese Sigurdsen

Adresseliste

Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8 den 1.6.2011

Rovviltnemnda i region 8 hadde møte i Tromsø den 23.8.2011. Som sekretariat for
rovviltnemnda sender Fylkesmannen i Troms her protokoll fra møtet.

ft( 4&Cat ine enau
fylkesmiljøvernsjef

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 22 05 26.08.2011 2010/7727 - 45 433.52

Deres dato Deres ref.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39

fl

Avdeling

Therese Sigur sen
fagansvarlig

postmottak@fmtr.no

1Z37_,

T;N.TT

fi 1 SEPT itrn

Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms



Adresseliste:
Kommunene i Troms
Statens Naturoppsyn, Hjalmar Johansens gt 14, 9007 Tromsø
Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss
NRL, postboks 508, sentrum, 9255 Tromsø
Troms Reindriftssamers ftlkeslag, v/ Kristine Eira, 9357 Tennevoll
Troms Sau og Geit, v/Atle Aronsen, Hatteng, 9046 Oteren
Troms Bondelag, boks 3021, 9498 Harstad
Troms Bonde- og Småbrukarlag v/Tor Odin Kjosvatn, 9050 Storsteinnes
Norges Miljøvernforbund- Region Nord, Postboks 446, 9255 Tromsø
NJFF Troms, 9470 Gratangen
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen, her

Kommunene i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, 8000 Bodø
Statens Naturoppsyn, boks 261, 9711 Lakselv
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Åvifiluodda, 9520 Kautokeino
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 Karasjok
Varanger reinsamelag v/Jan Iver Smuk, boks 59, 9820 Varangerbotn
Polmakflyttsamelag v/Stig Rune Smuk, 9845 Tana
Karasjokflyttsamelag, Boks 64, 9730 Karasjok
Kautokeino flyttsamelag v/Nils Mathis M Sara, boks 334, 9521 Kautokeino
Finnmark Sau og geit v/Roy Mikkola, 9930 Neiden
Finnmark Bondelag v/ Fred Johnsen, Postboks 1091, 9503 Alta
Finnmark Bonde- og småbrukerlag v/Arne Johanson, Mathisdalen, 9518 Alta
Naturvernforbundet i Finnmark v/Vigdis Siri, Bergeby,9840 Varangerbotn
NJFF Finnmark, boks 26, 9915 Kirkenes
Rovviltnemndas medlemmer og varamedlemmer, sendes per e-post
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Dato: 23.8.2011
Sted: Tromsø, Fylkeshuset, møterom Senja
Møtetid: 09.00-15.30

Tilstede:
Rovviltnemnda:
Willy Ørnebakk (leder)
Odd Iver Sara
Sigrun Hestdal
John Karlsen

Meldt forfall:
Rut Olsen
Einar Johansen

ROVVILTNEMNDA I REGION 8
Troms og Finnmark

Protokoll fra møte i
Rovviltnemnda i region 8 den 23.8.2011

Andre inviterte:
Thomas Johansen Statens naturoppsyn (SNO)
Thomas Strømseth, Scandlynx
Erlend Winje, Leve i naturen
Morten Kjørstad, Rovdata
Cathrine Henaug, FM i Troms, miljøvernavd

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 8
c/o Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Leder for rovviltnemnda:
Willy Ømebakk
91174752
Willy.omebakk@gmail.com

Utvida sekretariat:
Gunhild Breidalen, Mattilsynet
Anders Bals, Reindriftsforvaltninga Troms
Elle Risten Wigelius, FM i Finnrnark, miljøvernavd
Oddny M. Asbøl, FM Troms, landbruksavd
Andreas  Røsæg,  FM i Troms, miljøvernavd
Gøril Einarsen, FM i Troms, miljøvernavd
Heidi-Marie Gabler, FM i Troms, miljøvernavd
Therese Sigurdsen, FM i Troms, miljøvernavd (ref)

Gunn Anita Skoglund Sara og Ingolf Balto,
Reindriftsforvaltninga Øst-Finnmark

Møtet
Etter velkomst og kort orientering om dagsorden av leder Willy Ørnebakk startet nemnda med
sakslista og behandlet sak 16, 17, 18 og 20. Deretter presenterte Thomas Johansen fra SNO
data på felte jerv vinteren 10/11 og ynglinger våren 2011. Han gikk også gjennom status for
familiegrupper av gaupe, samt kadaver av sau og rein registrert av SNO fra 01.01.10-dd.
Nemnda behandlet deretter sak 19 kvote for lisensfelling av jerv i region 8 2011/2012. Etter
lunsj fikk nemnda orientering fra Thomas Strømseth om prosjektet jerven og gaupa i nord.
Morten Kjørstad leder av Rovdata fortalte så om Rovdata. Vi fikk innlegg om utvalgenes
konklusjoner for nye erstatningsordninger for tap av sau og rein til fredet rovvilt før Erlend
Winje orienterte om arbeidet med anbefalinger rundt omlegging av drift i forbindelse med
rovdyrproblemer. Willy Ørnebakk avsluttet med en kort orientering rundt rovviltforliket som
vil bli presentert av MD 2. september.

Saksbehandler:
Therese Sigurdsen
776 42205
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Sak 16/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og saksliste til møte  23.8.2011.

Sak 17/11 Orienteringssaker
• Nemndas møter med organisasjoner, lag, foreninger evt. andre siden forrige møte

1.6.2011.
• Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark
• Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms

Sak 18/11 Referatsaker

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda tar utsendte referatsaker i perioden 24. 05.11 — 15.08.11 til orientering.

Type Innhold Avs/Mot Dok.dato
VS: Anbefaling fra rovviltnemnda om lisensfelling bjørn 2011 'Anders Johansen Bal... 15.08.2011

Ko i av brev til Skadefellingslaget i Sør Varanger Fylkesmannen i Finnm... 03.08.2011

Kopi av brev til Skadefellingsla et i Sør Varan er Fylkesmannen i Finnm... 26.07.2011

Kopi av brev til Finnmarkseiendommen - svar på høring Fylkesmannen i Finnm... 21.07.2011

Ko i av brev til Skadefellin slaget i Sor_Varanger Fylkesmannen i Finnm... 18.07.2011
Anbefaling fra rovviltnemndene om lisensfelling av bjørn Direktoratet for nat... 04.07.2011

Uttalelse om rovdyrpolitikk Troms fylkeskommune 07.07.2011
hmspill til Finnmarkseiendommens strategiske plan Adresseliste 21.02.2011
Kopi av brev til Stortinget - ny rovd Balsfjord kommune 22.06.2011
Anmodning om å sette i gang strakstiltak... Selnes bondelag 15.06.2011

1 Felling av bjørn i Sør-Varanger kommune Direktoratet for nat... 17.06.2011
Utsendelse av rotokoll fra møte i Rovvi... adresseliste 15.06.2011
Anmodning om utbetaling av midler Direktoratet for nat... 09.06.2011
Protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8 Adresseliste 08.06.2011
Vedtak om betin et skadefellin stillatel... Adresseliste 08.06.2011
Anbefaling om kvote for betinget skadefellingstillatelse 'Lars Bendik Austmo' 27.05.2011
Rovviltnemnda i region 8 sin anbefaling kvote betingede Direktoratet for nat... 26.05.2011



Sak 19/11 Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Kvotene og lisensområdene fordeles som følger mellom Troms og Finnmark:

Politiske foringer og lovverk som ligger til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 1.7.2009
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov av 29.5.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt.
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.9.07
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Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for Troms og Finnmark følger Fylkesmennenes innstilling, og vedtar med
dette en kvote på 43 jerver under lisensfellingen 2011/2012. Kvotene settes på bakgrunn av
forvaltningsplan for rovvilt vedtatt 21.9.2007.

Finnmark: Kvote på 22 jerver, fordelt på 20 jerver i sone B og to jerver i sone A. I sone A
kan det maksimalt felles èn tispe. Dette betyr at jakta innen sone A blir stoppet når èn tispe er
felt.

Troms: Kvote på 21 jerver, fordelt på 13 jerver i sone B, og åtte jerver i sone A. I sone A kan
det maksimalt felles fire tisper. Dette betyr at jakta innen sone A blir stoppet når fire tisper er
felt.

Felles for både Finnmark og Troms: I samråd med leder av nemnda kan Fylkesmennene
stenge av hele eller deler av fellingsområdene. Fordelte dyr skal kunne omfordeles på tvers av
fylkesgrensene ved behov.

Rovviltnemnda i region 8 vil presisere at det både i Stortingsmelding nr 15 (Rovvilt i norsk
natur) og i forskrift om forvaltning av rovvilt, forutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak
skjer gjennom ordinær, frivillig jakt/felling.



Saksfremstilling:

Kvote for lisensfelling av jerv i region 8

Det innstilles om en kvote på totalt 43 jerver under lisensfellingen 2011/2012.
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Finnmark: Kvote på 22 jerver fordelt på 20 jerver i sone B og to jerver i sone A. I sone A
kan det maksimalt felles èn tispe. Dette betyr at fellingen innen sone A blir stoppet når èn
tispe er felt.

Troms: Kvote på 21 jerver fordelt på 13 jerver i sone B, og åtte jerver i sone A. I sone A kan
det maksimalt felles fire tisper. Dette betyr at felling innen sone A blir stoppet når fire tisper
er felt.

Bestandsmål og rovviltnemndas myndighet
Bestandsmålene i region 8 er fastsatt i "Forskrift om forvaltning av rovvilt (FOR-2005-03-18-
242)". Bestandsmålene for jerv i region 8, er ti ynglinger, hvorav tre ynglinger skal  være  i
Finnmark og sju ynglinger i Troms.

Nemndas myndighet for forvaltning av jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data
om ynglinger de tre siste årene. Ifølge forskriftens § 10, har rovviltnemnda myndighet til å
fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv dersom gjennomsnittlig antall ynglinger av jerv
de tre foregående år ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen.

Hensikten med å kvote for lisensfelling, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av
jervebestanden samt begrense den skade som jerv påfører bufe- og tamreinnæring. For at den
skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at lisensfellingen i sterk grad
styres mot områder med skadeproblemer på sau og rein. Det er lisensfelling som skal være
den normale beskatningsformen for å redusere skade som jerv påfører bufe- og
tamreinnæring, jf. St.meld. nr. 15 (2003-2004).

Rovviltforskriften sier at felling bare kan gjennomføres dersom det ikke finnes annen
tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning.
Fylkesmennene ser med dagens bestandssituasjon ingen annen tilfredsstillende løsning enn å
iverksette lisensfelling av jerv for å nå bestandsmålsetningen på ti ynglinger for regionen.

Bestandsmålet på ti jerver har i hele perioden vært oppfylt i region 8. Gjennomsnittlig antall
ynglinger fra 2007 til og med 2010 er det doble av bestandsmålet på 10 ynglinger (tabell 1)
(Figur 1-3). Bestanden har gjennomsnittlig vært over det fylkesvise bestandsmålet i 2008 -
2010 både for Finnmark: 3 (reelt 5,7) - og Troms fylke: 7 (reelt 12,7).

2  ï1-  3 -
Tabell 1. Jerveynglinger i region 8 fra 2007 til og med 2010 fordelt på forvaltningssone A og B (A
prioritert jerv, B prioritert beitedyr) (- angir # hiuttak)
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Figur 1-3. Jerveynglinger fra 2007-2010 i Finnmark, Troms og totalt for region 8. Bestandsmålet er henholdsvis
3, 7 og 10 ynglinger. I A-området skal rovviltarten forvaltes slik at det regionale bestandsmålet nås og
opprettholdes. I B-området er det ikke ønskelig med rovvilt.

I Troms har registrerte jerveynglinger i stor grad vært i A-området for jerv (Kart 1-4) (Tabell
1). I Finnmark har situasjonen vært annerledes, da ynglingene i størst grad har vært i B
området som er prioritert for beitedyr. Bestandsmålet for jerv har i begge fylkene vært oppfylt
siden 2007. I Troms har bestandsmålet på syv vært oppfylt alle år i forvaltningssone A, men i
Finnmark var det kun i 2009 at bestandsmålet på tre ynglinger ble oppfylt i A-området. Etter
en rekke skadefellinger, ekstraordinære uttak og hiuttak i B-området i Finnmark forventes det
at en overvekt av ynglingene på sikt vil forskyves til A-området.

Jerveynglinger i Troms 2007-2010 Jerveynglinger i region 8, 2007-2010
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Kart 1-4. Jerveynglinger antatt og dokumentert av Statens naturoppsyn i perioden 2007-2010 i region
8. Skravert blått felt er forvaltningssone A for jerv, dvs, hvor arten forvaltes slik at bestandsmålet nås
og opprettholdes.
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Jerveynglinger i 2011
Per 2.8.2011 er det i år registrert 18 ynglinger i region 8. I Troms er det registrert 12
ynglinger, hvorav to ynglinger: hunn med to unger samt en valp i forlatt hi ble avlivet.
I Finnmark er det registrert seks ynglinger hvorav tre tisper med unger er tatt ut ved hiuttak.
Ynglingene er foreløpig ikke godkj ent av det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt,
som konkluderer i rapport 1. oktober.

Finnmark: To av ynglingene ligger innenfor A-området og en tredje ligger like utenfor
grensen til forvaltningsområdet. En av ynglingene innen forvaltningsområdet ble tatt ut ved
hiuttak. Ynglingen like utenfor grensen ble også tatt ut, samt en tredje i Vestertana utenfor
forvaltningsområdet. Da hiuttakene var trukket fra, var det i Finnmark en yngling innenfor
forvaltningsområdet for jerv, og to utenfor.

Troms: På fem lokaliteter er det dokumentert yngling ved observasjon av unger eller spor
etter unger. På syv lokaliteter er det antatt yngling ut fra aktivitet på kjent hiplass, eller ut fra
funn på barmarkskontroll. Dette gir til sammen 12 lokaliteter der SNO mener det har  vært
ynglinger av jerv i Troms i 2011. To av disse er tatt ut på hiuttak. Alle 12 ynglingene var i A-
området.

Kjent avgang av jerv
Total årlig kjent avgang av jerv har i 2009/2010 og i 2010/2011 vært på rundt førti individer
per sesong. Siden 1.6.2010 — 1.6.2011 er kjent avgang 40 jerver i region 8: syv felt på
lisensfelling, 18 felt på skadefelling, tolv på hiuttak, og tre med ukjent dødsårsak. Fordelingen
er på 15 hunner, 21 hanner og fire med ukjent status.

Finnmark: Totalt er 24 gått ut av bestanden i perioden 1.6.2010 — 1.6.2011, hvorav ti ble felt
ved skadefelling (fem felt av SNO), fem ved lisensjakt, og ved hiuttak ble det tatt ut tre tisper
og fem valper. I tillegg ble en skinnbit funnet ved en hilokalitet, den ble også regnet som
avgang av en jerv. Når en ser bort fra avgang av valper og individer med ukjent alder, var det
18 jerver, hvorav seks tisper og tolv hanner som i sesongen 2010/2011 gikk ut av bestanden.
Mens tilsvarende tall for sesongen 2009/2010 var åtte tisper og ti hanner.

Troms: Kjent avgang i perioden 1.6.2010 — 1.6.2011 var på 16 jerver: åtte felt av SNO ved
skadefelling, to felt ved lisensjakt, samt ei tispe og tre valper tatt ut fra hi. I tillegg ble to
valper funnet sommeren 2010 i Bardu. Totalt elleve jerver som ikke var valper gikk ut av
bestanden i Troms i 20010/2011. Av disse elleve jervene var det syv tisper og fire hanner. I
tilsvarende periode i 2009/2010 var uttaket, med unntak av syv valper, på 13 tisper og syv
hanner.

Genetiske analyser av jerv i region 8
Analyser har vist at jerven i nord er genetisk forskjellig fra jerv lenger sør. Den genetiske
variasjonen i Troms og Finnmark er relativt lav sammenlignet med mer jervetette områder i
Sverige. Dette kan tyde på relativt lave bestander over tid her nord. I NINA rapport 498
fremgår det at det likevel er liten grunn til å bekymre seg over nivået av genetisk variasjon på
sikt. Dette siden jerven i Finnmark og Nord-Finland hører til samme delbestand, og at
immigranter fra Nord-Finland fra tid til annen potensielt vil kunne ta med seg nytt genetisk
materiale fra den mer variable bestanden lenger sør i finsk Karelen. Det er for øvrig i løpet av



Erstatning for tap av sau og rein til fredet rovvilt
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de to årene med innsamling av genetisk materiale fra jerv her nord, ikke funnet slikt spesielt
genetisk materiale på norsk side.

Siden 2008 har SNO samlet jerveskit på vinteren for DNA analyser. Tall fra 2008 viser 59
ulike individ i Troms, hvorav 34 hunner i 2008 med en reduksjon til 47 ulike individ hvorav
30 hunner i 2009. I Finnmark var tallene totalt 32 jerver hvorav 16 hunner i 2008, med en
økning til 34 individ totalt, hvorav 16 hunnjerver i 2009. I 2010 er det samlet inn totalt 243
prøver i Finnmark og 143 prøver i Troms som skal analyseres.

En foreløpig gjennomgang av DNA innlagt i Rovbase tilsier at det i 2010 er funnet DNA i
totalt 63 jerver i Finnmark, hvorav 26 tisper, hvorav 10 er døde - og 37 hanner, hvorav 11 er
døde. Fylkesmannen vil avvente en oppsummering av DNA inntil DNA-rapporten for 2010
foreligger.

Finnmark  -  sau
Sammenliknet med året før, gikk tapene innen sauenæringen ned i 2010. Erstattet beløp i
2010 var 1 474 863 kr. — mot 2,8 millioner kroner i 2009. Antall søknader gikk ned fra 49 i
2009 til 39 i 2010. Totaltapet ble oppgitt til 296 søyer og 1048 lam, og av disse ble 265 søyer
og 962 lam omsøkt erstattet som drept av rovvilt. Fylkesmannen erstattet 117 søyer og 490
lam (totalt 607 dyr).

Statens naturoppsyn (SNO) undersøkte 125 sauekadaver i 2010. 58 av disse ble påvist tatt av
rovvilt (31 drept av bjørn, 15 av gaupe, seks av fredet rovvilt, seks av jerv). De dokumenterte
rovviltdrepte sauene utgjorde på fylkesbasis 9,56 % av de erstattede dyrene. Hele 48 % av de
dokumenterte tilfellene ble påvist i Neiden, forårsaket av bjørn. Hvis man holder Neiden
beitelag utenfor summeringen, utgjorde de dokumenterte kadavrene i resten av fylket 6,04 %
av de erstattede dyrene.

Tabell 2. Tap av sau til fredet rovvilt i Finnmark 1992-2010

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt i

1900
Finnmark 1992-2010

!oo
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a Totaltap av sau på beite sOmsøkt erstattet



Side 8 av 22

Finnmark  -  rein
Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt 27,75 millioner kroner i erstatning for rein drept av
fredet rovvilt i reindriftsåret 2009/2010 (01.04 - 31.03) mot 28,9 i 2008/2009. Nedgangen
skyldes først og fremst at reineierne har dokumentert færre kadaver som drept av rovvilt.

Reineieme i Finnmark rapporterte om 56 325 dyr som tapt på beite i løpet av reindriftsåret
09/10 mot 62 264 i 08/09. Av dette tapet ble det søkt erstatning for totalt 47 424 rein som
drept av rovvilt (49 105 året før), henholdsvis 20 080 i Øst-Finnmark (20 060 i 08/09) og 27
344 (29 045 i 08/09) i Vest-Finnmark (omfatter også deler av Nord-Troms).

Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt erstatning for totalt 10 452 rein (12 140 rein året før) i
reindriftsåret 09/10, henholdsvis 4 704 (5 570 i 08/09) i Øst-Finnmark og 5 746 (6 570 i
08/09) dyr i Vest-Finnmark reinbeiteområde.

Av de innmeldte kadavrene har Statens naturoppsyn dokumentert 542 rein som drept av fredet
rovvilt. Dette er en nedgang fra driftsåret før hvor det ble dokumentert 721 dyr. De
dokumenterte kadavrene utgjør 1,45 % av det omsøkte tapet, og 5,2 % av det totale antall rein
som ble erstattet.

Av de kadavrene som Statens naturoppsyn dokumenterte som drept av fredet rovvilt, var flest
tatt av gaupe (47,1 %). Dette er en økning fra tidligere. På de neste plassene følger kongeøm
med 25,9 % av tilfellene, ikke spesifisert rovvilt med 9,6 %, og jerv med 15,3 %.
Dokumenterte skader av ulv utgjør 1,3 %. Bjørn er ingen stor skadevolder på rein i Finnmark,
og stod for kun 0,7 % av de dokumenterte skadene.

Troms  -  Sau
Fylkesmannen i Troms erstattet 2180 sau og lam som tatt av fredet rovvilt i 2010, og rundt 4,5
millioner ble utbetalt. Det er for beitesesongen 2010 søkt om erstatning for 5 993 sau og lam
(Figur 4). Dette er siden forrige år en økning i innmeldte tap med 643 dyr. I 2010 har Statens
naturoppsyn undersøkt og registrert 210 kadaver av sau, hvor 65 sauekadaver er
dokumentert/antatt drept av fredet rovvilt. De siste år har dokumentasjon av kadaver gått ned.

Av erstattede sau og lam er erstatningsprosenten til de ulike rovviltartene omtrentlig: 31 % til
jerv, 13 % til gaupe, 11 % til kongeørn og 45 % til uspesifisert fredet rovvilt. De
dokumenterte tapene til fredet rovvilt utgjør 3,0 % av totalt antall erstattet, en reduksjon fra
3,6 % i 2009.
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Troms  — Rein
Fylkesmannen i Troms har behandlet søknader om erstatning for rein tatt av fredet rovvilt, fra
41 driftsenheter i Troms reinbeiteområde for reindriftsåret 2009/2010 (Figur 5).
Sommerflokkene av rein i Troms reinbeiteområde utgjør ca 16 000 dyr. Det er søkt om
erstatning for 4 315 rein tatt av fredet rovvilt, en økning fra 3 652 rein i fjor. Det er videre
oppgitt et tap på 781 rein som reineierne har registrert eller anslått å være forårsaket av andre
årsaker som påkjørsler av bil, sult på grunn av nedising av beiter, sykdom m.m.

Fylkesmannen i Troms har erstattet 2 207 rein, hvorav 1 758 kalver og 368 simler og 81
bukker. Dette er en reduksjon fra fjoråret da 2 514 rein ble erstattet. Reduksjonen skyldes i
hovedsak noe redusert dokumentasjon av reinkadaver som er tatt av fredet rovvilt. I
reindriftsåret 2009/2010 har Statens naturoppsyn undersøkt og registrert 203 kadaver av rein i
Troms reinbeiteområde, hvorav 130 reinkadaver er dokumentert/antatt drept av fredet rovvilt.
Dette utgjør 5,9 % av de rein som er erstattet.

Erstatningsutbetalingen var i 2010 på 8,2 millioner, en økning fra 8,1 millioner i 2009.
Det ble meldt inn mest tap til gaupe, deretter kongeørn og så jerv, noen få rein ble innmeldt
som tapt til bjørn. Det ble ikke søkt om eller erstattet rein som tatt av ulv.
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Finnmark
Foregående år (2010/2011) i Finnmark fylke ble det først på bakgrunn av fem antatte eller
dokumenterte ynglinger tildelt en lisenskvote på 15 jerver i B-området og to jerver innen A-
området, hvorav inntil èn tispe. Da ytterligere en yngling ble dokumentert, utvidet
rovviltnemnda etter Fylkesmannens anbefaling kvotevedtaket til 20 jerver i B-området og to
jerver innen A-området, hvorav inntil en tispe.

Våren 2011 har minimum seks jervetisper med relativt stor sikkerhet ynglet i Finnmark (ikke
kvalitetssikret av det nasjonale overvåkningsprogrammet), tre av disse er tatt ut ved hiuttak.
Dette er like mange ynglinger som i 2010. Årets foreløpige antall ynglinger på seks, hvorav
tre ble tatt ut ved hiuttak, tilsier at man netto ligger på bestandsmålsetningen i fylket på antall
ynglinger dvs, tre ynglinger. Antallet registrerte individer basert på funn av DNA i 2010 er
imidlertid høyere enn målsetningen på tre ynglinger tilsier (3 ynglinger * 6,14 = 18 individer).

Kvote i A-området i Finnmark
Kun en av seks ynglinger lå imidlertid innenfor forvaltningsområde A i 2010 og 2011, to av
seks i 2009 og tre av fem i 2008. Skal man sette seg mål om å nå bestandsmålsetningen på tre
ynglinger innen A-området i snitt over tre år må primært bestanden i B-området reguleres.
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Bestanden i A-området tåler imidlertid en begrenset jakt. Det anses som viktig å åpne for jakt
mht. opprettholde og øke interessen for jervejakt i området inntil bestanden øker og i større
grad må reguleres innen A-området.

Med en omregningsfaktor på 6,3 individer pr. yngling innen A-området tilsvarer dette basert
på 3, 1 og 1 ynglinger i henholdsvis 2009, 2010, og 2011, teoretisk ca. 10,5 individer. DNA
innsamling i 2008 og 2009 viser at antallet individer, inkludert individer i grenseområdene,
sannsynligvis er høyere. I A-området langs grensen mot Finland mellom Karigasniemi og
Angeli rapporteres det om økende jervetrafikk fra fjellområdene på finsk side til vinterbeite-
områdene for rein på norsk side i Anarjohka. Dette bør ilegges vekt. Resultater fra forskning
tilsier at 10 % av bestanden kan felles gjennom jakt for å opprettholde en stabil bestand. På
denne bakgrunn er det tilrådelig at det fortsatt åpnes for et forsiktig uttak (med tispekvote)
gjennom lisensfelling i A-området. Det anbefales en kvote på to jerver innen A-området,
hvorav inntil en tispe.

Kvote i B-området i Finnmark
I henhold til forvaltningsplanen skal bestandsmålene for jerv nås innen forvaltningssone A.
Videre sier planen at kvotens størrelse i forvaltningssone B ikke skal være en begrensende
faktor for det årlige uttaket av jerv i B-området

Kvotenivået i B-området bør opprettholdes tilsvarende som i 2010 for å begrense tap av
beitedyr i disse områdene. Siden forvaltningsplanen ikke legger opp til etablering av
reproduserende jerv i B-området, er det ikke hensiktsmessig med tispekvote i B-området i
2011.

Med utgangspunkt i seks ynglinger i B-området i 2011 tilsier dette en bestand på 6,3 individer
eldre enn ett år per yngling, dvs, totalt ca. 38 individer. Av disse ble seks tisper og tolv hanner
tatt ut/felt. Dette tilsier at bestanden i B-området er minimum 38 minus 18 = 20 individer.
Vanskelige registreringsforhold på kysten kan ha medført at alle ynglinger ikke har blitt
funnet, og at bestanden er større enn dette.

Resultatet fra den foreløpige gjennomgangen av DNA-undersøkelsene i 2010 var minimum
63 jerver minus 21 døde, som gir 42 gjenlevende før sesongen 2011. Av disse var det avgang
på 18 voksne i 2011, noe som tilsier at minimumsbestanden nå sannsynligvis ligger rundt 24
individer.

Det anbefales en jervekvote på 20 jerver i B-området i 2010/2011. Total kvote for Finnmark
blir da 22 jerver.

Troms — kvote i A- og B-området
Etter barmarkskontroll har SNO rapportert til NINA at det i 2011 har vært tolv ynglinger av
jerv i Troms, alle i A-området. To av disse er tatt ut ved hiuttak.

I Troms ble kvoten for 2009/2010 satt til 16 jerver basert på 13 dokumenterte/antatte
ynglinger våren 2009.
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I forvaltningssone A ble det våren 2010 registrert 10 ynglinger, det samme antallet som i
2009, dette tilsvarer i overkant av 60 individer. I A-området ble det felt fem jerver i
2009/2010, to tisper og fem hannjerver. I B-området ble det våren 2010 registrert sju
ynglinger, en økning på tre fra 2009. Av de sju ynglingene ble det foretatt hiuttak av fire
ynglinger. Det ble videre observert enkeltdyr i forvaltningssone B gjennom hele året.

Resultater fra forskning tilsier at 10 % av bestanden kan felles gjennom jakt for å
opprettholde en stabil bestand. Det er grunn til å tro at jervebestanden har jevn utveksling
mellom Norge og Sverige i en del områder. For å redusere jervebestanden i A-området
anbefaler Fylkesmannen i Troms en kvote på åtte jerver, med en tispekvote på fire dyr. Da
kvoten ikke skal være en begrensende faktor for uttaket i B-området, anbefaler Fylkesmannen
en kvote på 13 dyr i B-området for 2011/2012. Dette er for Troms lik kvote som forrige
jaktår, hvor to jerver ble tatt ut ved lisensjakt. Total kvote for Troms blir da 21 dyr.



Sak 20/11 Kvote for lisensfelling av ulv 2011/2012

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. Videre ber Rovviltnemnda
sekretariatet om at saksfremlegg for lisensfelling av ulv i Troms utarbeides til neste
ordinære møte.
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Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for Troms og Finnmark følger Fylkesmennenes innstilling, og vedtar med
dette en kvote på 2 ulv under lisensfellingen 2011/2012 i Finnmark. Kvotene settes på
bakgrunn av forvaltningsplan for rovvilt vedtatt 21.09.2007, data om biologiske og
bestandsmessige forhold, og om skade- og konfliktsituasjonens, jf. Rovviltforskriften § 3
tredje ledd og § 6.

Lisensfellin sområde/ eriode
Finnmark: Kvote på 2 ulv i Finnmark fylke i perioden 1. oktober 2011 til og med 31.
mars 2012.

Fylkesmannen kan i samråd med Rovviltnemnda inndele fylket i ytterligere fellingssoner ved
behov.

I samråd med leder av nemnda kan Fylkesmannen stenge av hele eller deler av
fellingsområdene.

Rovviltnemnda i region 8 vil presisere at det både i Stortingsmelding nr 15 (Rovvilt i norsk
natur) og i forskrift om forvaltning av rovvilt forutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak skjer
gjennom ordinær, frivillig kvotejakt eller lisensfelling.

Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 01.07.2009
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov av 29.05.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt.
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.09.07.

Saksfremstilling:
Lisensfelling av Ulv

Bestandsmål, rovviltnemndas myndighet og bakgrunnen for lisensfelling

Bestandsmålene i region 8 er forskriftsfestet jf. "Forskrift om forvaltning av rovvilt"
av Miljøverndepartementet den 18. mars 2005. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt
på fylkene i regionen. Rovviltregion 8 har ingen bestandsmålsetning for ulv.
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Rovviltnemnden har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling etter forskriften § 10
(lisensfelling) når bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte
bestandsmålene for regionen, jf. rovviltforskriftens § 4. Nemndens myndighet skal for ulv
baseres på de siste dokumenterte data om siste års ynglinger fra Nasjonalt
overvåkingsprogram for rovvilt, jf. forskriften § 3 tredje ledd.

Rovviltnemndens vedtak skal bygge på den regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data om
biologiske og bestandsmessige forhold og om skade- og konfliktsituasjonen, jf.
Rovviltforskriften forskriften § 3 tredje ledd og § 6.

Hensikten med å iverksette skademotivert lisensfelling er for å begrense veksten og/eller
utbredelsen av ulvebestanden. Rovviltnemda har myndighet til dette dersom bestanden er over
bestandsmålet for regionen.

Rovviltforskriften sier at felling bare kan gjennomføres dersom det ikke finnes annen
tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Sekretariatet
ser med dagens skadesituasjon ingen annen tilfredsstillende løsning enn å iverksette
lisensfelling av ulv for å bremse hyppigheten og varigheten av ulv som streifer i fylket, samt
begrense skader på rein forvoldt av ulv.

Etter naturmangfoldsloven § 1 og § 5 er det et mål at artene og deres genetiske
mangfoldivaretas på lang sikt, og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine
naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp i mot
andre viktige samfunnsinteresser jf. § 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5
fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på en annen måte eller i et annet
tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært det eneste hensynet å ta, jf. Prinsippet om en
geografisk differensiert rovviltforvaltning.

Etter naturmangfoldsloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan
påvirke naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig jf.
Naturmangfoldsloven § 8. Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer
naturmangfoldsloven § 9 (Føre-var-prinsippet) til anvendelse.

Fylkesmannen viser til at dette vedtaket bygger blant annet på kunnskap om ulvens
bestandssituasjon i fylket, slik den er beskrevet i det Nasjonale
overvåkingsprogrammet for rovvilt, og til beskrivelsen av dette programmet i kommentarene
til rovviltforskriftens § 3.

Bestandsstatus

Norge
Rapporten fra Høgskolen i Hedmark," Ulv i Norge pr. 15. april 2011 — Foreløpige
konklusjoner for vinteren 2010/2011, Rapport 6 vinteren 2010/2011. Rapporten viser at det
pr. 15. april er verifisert 3 ynglinger av ulv i 2010 i helnorske revirer innenfor yngleområdet
for ulv i Norge. Yngling er påvist i revirene Kynna, Slettås (Hedmark) og Linnekleppen
(Østfold).
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Siste foreløpige rapport viser at det var en mindre nedgang i ulvebestanden fra forrige vinter
til sist vinter i Norge. Vinteren 2009-2010 ble det registrert mellom 31 og 37 ulver som kun
hadde tilhold i Norge, mot 33 til 35 vinteren 2010-2011. Det var også en nedgang i antallet
ulver som lever på tvers av riksgrensen, fra mellom 33 og 37 ulver til 22 eller 23.
Samlet sett betyr disse tallene at det var færre ulv innenfor Norges grenser sist vinter enn i
fjor. Nedgangen var fra mellom 64 og 74 ulver til mellom 55 og 58 ulver.

Skandinavia
Sist vinter ble det registrert mellom 286 og 335 ulver i Skandinavia, mot 252 og 291 ulver
vinteren 2009-2010, og dette er det høyeste antallet som har blitt registrert i nyere tid.
Veksten fra i fjor til i år har skjedd i Sverige, hvor antallet ulver steg fra mellom 144 og 154
ulver vinteren 2009-2010 til mellom 188 og 207 ulver sist vinter. Veksten tilsvarer en
bestandsvekst på over 30 prosent ref. Rovdata.
Mot 31 valpekull født i 2010, forventer man at det blir født mellom 34 og 40 valpekull i
Skandinavia i 2011.

Finland
Jfr. Ilpo Kojola, ref.Vargsymposiet 2011, har antallet ulveflokker i Finland har gått ned siden
2006/2007, og har spredt seg mer utover landet siden da. I april 2010 var det 6-8 finske og 10
finsk-russiske flokker.

Ref. opplysninger fra Kojola ble en ulveflokk registrert øst for Ivalo på grensen ved Russland
i 2010. Denne har status som "removed" etter skadefelling i 2010, men det kan være
enkeltindivider i området. Opplysninger fra Metsahallitus tilsier at det var en god del aktivitet
av enkeltindivider av ulv i Lappland i 2010. Her har det vært aktivitet i Nellim, Karigasniemi
og Saarisalke.

Finnmark
Ulv i Norge Pr. 5 desember. Foreløpige konklusjoner vinteren 2010/2011.
I Finnmark i Karasjok 1 ikke stasj onær ulv samt 0-1 ikke-stasjonær ulv i Balsfjord i Troms.
En ulv observert ved lesj avri i Karasjok i juni 2011, hvor fire reinsimler skal ha blitt drept. I
tillegg manglet flere kalver simle.

Forekomst i Finnmark
1.4 Ulv
Det er årlig streifdyr av ulv som trekker inn i fylket. I det siste året har det vært flest tap av
rein til ulv i Karasjok i området Suossjavri, Mollesjohka og Ravnastua. Tidligere har
Anarjohkaområdet vært mest belastet med tap til ulv vinterstid. I Troms er det nest siste sikre
tegnet på ulv tilbake i tid fra observasjon i 2006 som ble gjort av et individ som ble observert
på strekningen Altevannet og helt ut til området rundt Storsteinnes i Balsfjord kommune. I
november 2010 ble spor etter en ulv observert i samme område. Dette viste seg å være en ulv
med opprinnelse fra Russland. Via DNA er det dokumentert at det i løpet av 2010 har vært



minst to individer i Troms og Finnmark, et individ var en blanding av skandinavisk/russisk
opprinnelse (i Karasjok) og en av russisk opprinnelse (Troms).

Avgang de siste årene
Det ble åpnet for lisensjakt på to ulver fra januar til mars 2011, uten resultat.
I Finnmark ble ulv sist felt ved en skadefellingstillatelse da en hannulv ble felt
08.04.05 i Sør-Varanger.

Tap av rein til ulv i Finnmark de siste årene

2009: Vinteren 2009 ble 21 rein drept av ulv i Kautokeino.
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Russland

Dokumenterte/ antatt drepte rein forårsaket av ulv i 2010. Skadene i Pasvik og Karasjok skjedde om høsten,
mens skadene i Kautokeino skjedde i februar.

2010: En rein ble drept av ulv i februar 2010 i Kautokeino og 26 rein ble drept av ulv i
oktober/ november ved Karasjok. Ulven (e) oppholdt seg i Karasjok i tre-fire uker og
medførte splitting og uro i flere reinflokker på høstbeite. DNA av en ulven i Karasjok var en
blanding med sørskandinavisk/ østlig avstamning. Ulven(e) trakk så ut av området. Etter
skadene i Karasjok ble tre rein drept/skadet i Pasvik i Sør-Varanger kommune. Ulvene synes
å trekke i grenseområdene mellom Norge og Finland. Det har vært gitt skadefellingstillatelse i
Finland i slutten av november/ desember.

2011:
Fire simler ble drept av ulv ved Iesjavri i juni 2011. En ulv er observert ved Iesjavri.
I tillegg manglet flere kalver simle.
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Erstatning for tap av sau og rein til fredet rovvilt

Norrbotiens
Sverigd

Dokumenterte/ antatte observasjoner og spor av ulv i Finnmark per 6.12.2010.
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Russiand

P.Ivrrnans,r.

Finnmark  -  rein
Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt 27,75 millioner kroner i erstatning for rein drept av
fredet rovvilt i reindriftsåret 2009/2010 (01.04 - 31.03) mot 28,9 i 2008/2009. Dette er en
nedgang fra året før. Nedgangen skyldes først og fremst at reineierne har dokumentert færre
kadaver som drept av rovvilt.

De dokumenterte kadavrene utgjorde 5,2 % av det totale antall rein som ble erstattet. De
resterende 94,8 % av antall erstattete rein ble erstattet på grunnlag av skjønn fra
Fylkesmannen. I disse tilfellene har man vurdert at det er en sannsynlighetsovervekt for at
rovvilt er årsak til tapet.

Reineierne i Finnmark rapporterte om 56325 dyr som tapt på beite i løpet av reindriftsåret
09/10 mot 62 264 i 09/10. Av dette tapet ble det søkt erstatning for totalt 47424 rein som
drept av rovvilt (49 105 året før), henholdsvis 20 080 i Øst-Finnmark (20060 i 08/09) og
27344 (29 045 i 08/09) i Vest-Finnmark (omfatter også deler av Nord-Troms).

Fylkesmannen i Finnmark har utbetalt erstatning for totalt 10 452 rein (12 140 rein året før) i
reindriftsåret 09/10, henholdsvis 4704 (5570 i 08/09) i Øst-Finnmark og 5746 (6 570 i 08/09)
dyr i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Til sammenligning ble det for reindriftsåret 07/08 gitt
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erstatning for 7 646 rein i Finnmark. Av de innmeldte kadavrene har Statens naturoppsyn
dokumentert 542 rein rein som drept av fredet rovvilt. Dette er en nedgang fra driftsåret før
hvor det ble dokumentert 721 dyr. De dokumenterte kadavrene utgjør 1,45 % av det omsøkte
tapet.

Av de kadavrene som Statens naturoppsyn dokumenterte som drept av fredet rovvilt, var flest
tatt av gaupe (47,1 %). Dette er en økning fra tidligere. På de neste plassene følger kongeørn
med 25,9 % av tilfellene, ikke spesifisert rovvilt med 9,6 %, og jerv med 15,3 %.
Dokumenterte skader av ulv utgjør 1,3 %. Bjørn er ingen stor skadevolder på rein i Finnmark,
og stod for kun 0,7 % av de dokumenterte skadene.

Antall dokumenterte rein til ulv i 2010/2011 var 3 rein i Sør-Varanger i Pasvik samt 29 rein i
Karasjok .

Bakgrunn for åpning for Lisensfelling av ulv
De siste årene har det årlig vært ulv inne i vinterbeiteområdene for rein som gjør skade.
Meldinger om observasjoner av ulv sammenfaller ofte med at det blir skader på rein i
området. Skadene skjer gjerne i et begrenset område og periode før ulven flytter til et nytt
område og gjør skade i en ny flokk. Da ulven har et stort potensiale for å vandre langt på kort
tid er skadefelling ofte vanskelig, særlig høst og vinterstid hvor det er korte dager pga.
mørketid samt varierende sporforhold. Åpning for lisensfelling gir mulighet for reineiere som
oppdager ulv i reinbeiteområdene til å felle denne uten først å kontakte Fylkesmannen/
Direktoratet for Naturforvaltning for å søke om fellingstillatelse. Ordinære jegere får også
mulighet til å felle ulv om de skulle komme over dette, gitt at jegeren har løst lisens.
Vi forventer at Lisensjakt øker sjansene for uttak av ulv som utgjør et betydelig
skadepotensiale i reinbeiteområdene. Dette i tillegg til eventuelle skadefellingsforsøk når
akutte tap oppstår.

Sekretariatet anbefaler at det åpnes for lisensfeling av ulv i Finnmark fylke på bakgrunn av å
forhindre tap av rein til ulv, samt redusere antallet individer som streifer innom fylket. Åpning
for lisensfelling vil også åpne for at reineiere som har jegerprøven/ jegere til å kunne felle ulv
som utgjør et skadepotensiale i fylket. Fellingsperioden for ulv utenfor forvaltningsområdet
for ulv i Norge er 1. oktober til og med 31. mars.



Sak 21/11
Klage fra Naturvernforbundet på kvote for kvotejakt på gaupe 2011

Behandling: Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak: Rovviltnemnda i region 8 opprettholder sitt vedtak om kvote for
kvotejakt på gaupe av 6.1.2011. Saken oversendes til Miljøverndepartementet for endelig
avgjørelse.

Politiske foringer og lovverk som ligger til grunn
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 01.07.2009
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov av 29.05.1981 om viltet (Viltloven)
- Forskrift av 18.03.2005 om forvaItning av rovvilt.
- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.09.07.
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Saksfremstilling
Rovviltnemnda i region 8 viser til klage fra Norges Naturvernforbund og fra forbundets
fylkeslag i Finnmark, datert 31.1.2011. Det fremmes klage på rovviltnemndas vedtak i sak
25/10 den 6. januar 2011. Hvor det ble fattet vedtak om en kvote på -37- gauper under
kvotejakta 2011. Klager beklager at klagen kommer sent, da de først ble gjort oppmerksom på
vedtaket gjennom en videresendt e-post fra Fylkesmannen i Finnmark den 20. januar.
Vedtaket ble lagt ut på Fylkesmannen i Troms sin hjemmeside 21. januar og på
Fylkesmannen i Finnmark sin hjemmeside den 25. januar.

Klage på vedtaket
Norges naturvernforbund og forbundets fylkeslag i Finnmark klager på rovviltnemnda i
region 8 sitt vedtak om kvote på 37 gauper under kvotejakta 2011. Det bes om at kvoten
reduseres betydelig. Samtidig bes det om oppsettende virkning siden vedtak om kvotejakt er
gjort mer enn en måned etter det tidspunktet forskriften sier.

Det vises til at bestandsmålet for gaupe er ti årlige ynglinger som et gjennomsnitt av de tre
siste registreringsårene. Mens registrerte ynglinger i disse tre årene ligger marginalt over
bestandsmålet, med et gjennomsnitt på elleve ynglinger. Naturvernforbundet framhever at
gaupebestanden må gis rom for naturlige svingninger, og understreker at en forvaltning som
tar utgangspunkt i bestandsmålet på ti årlige ynglinger som et maksimumsta11, ikke vil  være  i
samsvar med Naturmangfoldslovens § 5, som i første ledd sier at forvaltningsmålet for arter
"er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i
levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå
dette målet ivaretas også artenes funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som
de er avhengige av."
Klager viser til at kvoten som nemnda har vedtatt vil utgjøre drøyt 40 % av bestanden, mens
det hevdes et stabiliserende uttak vil  være  på under 20 % av bestanden. Naturvernforbundet
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anser at kvoten kommer i klar konflikt med "føre-var-prinsippet" som nå følger direkte av
Naturmangfoldloven og derfor er gjeldende norsk rett.

Klager viser til at de oppgitte tall for dokumenterte tap til gaupe for beitesesongen 2010 i
Troms og Finnmark har vært stabile eller reduserte.

Klager viser til skriv fra Miljøverndepartementet av 22.10.2009 (endring av kommentarer til
rovviltforskriften § 11, første ledd) hvor det står at vedtak for kvotejakt på gaupe skal gjøres
senest i månedsskiftet november/desember året før for å sikre reell klagebehandling.
Naturvernforbundet henviser til forvaltningsloven og ber om at iverksettelsen av nemndas
vedtak utsettes til klagesaksbehandlingen er gjennomført.

Klager mener at om forekomsten av rovdyr helt skal unngås i store områder som benyttes som
utmarksbeite, så er det i strid med naturmangfoldloven og med rovdyrforlikets dobbelte
målsetting.

Rovviltnemnda i Region 8 sin vurdering av klagen
Følgende politiske føringer og lovverk lå ved behandling til grunn for forvaltningen av gaupe
i region 8: St.meld.nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, Innst. S. nr. 174 (2003-2004),
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 1.7.2009, Lov av 29.5.1981 om viltet
(viltloven), Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt, og forvaltningsplan for rovvilt i
region 8, vedtatt 21.9.2007.

Rovviltnemndas myndighet
Rovviltnemnda i region 8 er gitt myndighet til forvaltning av rovvilt gjennom
rovviltforskriften ved gitte betingelser. Som det fremgår av forskriftens § 1, erformålet  med
forskriften å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeorn. Innenfor
en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensynet til næringsutovelse og andre
samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser
vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. Forskriften skal sikre en
forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning.

Oppsettende virkning
Klager ba om oppsettende virkning, siden vedtaket var gjort mer enn en måned etter det
tidspunktet forskriften sier. Da rovviltnemnda ikke var vedtaksdyktige på planlagt møte i
månedsskiftet november/desember, ble møtet flyttet til 6.1.2011, hvor vedtaket ble gjort.
Rovviltnemnda sendte 4.2.2011 svar per e-post (også postet), hvor de vurderte kravet om
oppsettende virkning på følgende måte:

Naturvernforbundet ber om oppsettende virkning (utsatt iverksettelse av vedtak) inntil klagen
er behandlet. Etter forvaltningsloven § 42 kan underinstansen, klageinstans eller annet
overordnet organ beslutte at vedtak ikke skal iverksettes for klagefristen er ute eller klagen er
avgjort. En slik anmodning om utsetting skal jamfør forvaltningsloven avgjøres snarest mulig.
Rovviltnemnda har i samråd med sekretariatet gjennomgått klagen og vurdert utsettelse av
iverksettelsen av vedtaket. Følgende momenter inngår i denne vurderingen:

• Bestandsmålene i region 8 er forskriftsfestet jf "Forskrift om forvaltning av rovvilt"
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av Miljøverndepartementet den 18. mars 2005. Bestandsmålene er jf forskriften også
fordelt på ftlkene i regionen. I region 8 er bestandsmålsetningen 10 ynglende gauper,
hvorav fire skal være i Finnmarkftlke. Rovviltnemnden har myndighet til å fatte
vedtak om kvote for felling etter forskriften § 11 (kvote for jakt på gaupe) når
bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for
regionen, jf rovviltforskriftens § 4. Nemndens myndighet skal for gaupe baseres på
gjennomsnittet av de tre siste års dokumenterte data om ynglinger fra Nasjonalt
overvåkingsprogram for rovvilt, jf forskriften § 3 tredje ledd. Som det fremgår av
rovviltforskriftens § 11 bør rovviltnemndas kvotevedtak i størst mulig grad baseres på
utvikling av bestanden de siste tre årene slik dette er rapportert i Nasjonalt
overvåkingsprogram for rovvilt. I tillegg også bl.a. på den skade viltet gjør, da kvote
for jakt på gaupe også er motivert ut fra skadereduksjon, samt de øvrige momenter
som fremgår av naturmangfoldloven § 16 fierde ledd.

• Rovviltnemndens vedtak er forankret i den regionale forvaltningsplanen for rovvilt,
data om biologiske og bestandsmessige forhold og om skade- og konfliktsituasjonen,
jf rovviltforskriften § 3 tredje ledd og § 6. Hensikten med å iverksette skademotivert
kvotejakt er for å begrense veksten og/eller utbredelsen av gaupebestanden.
Rovviltnemnda har myndighet til dette dersom bestanden er over bestandsmålet for
regionen. Rovviltforskriften sier at felling bare kan glennomføres dersom det ikke
finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert
forvaltning. Rovviltnemnda ser med dagens skadesituasjon ingen annen
tilfredsstillende løsning enn å iverksette kvotejakt på gaupe for å begrense skadene
gaupa gjør på rein og bufe.

• Konsekvenser for utsettelse av vedtaket. Hvis vedtaket utsettes til klagen er behandlet
vil dette kunne medføre lavere uttak gjennom ordinær kvotejakt og økt behov for
ekstraordinært uttak, som ikke er i tråd med nasjonale eller regionale mål.

• Etter en foreløpig gjennomgang av de faktiske forhold i klagen er det ikke overveiende
sannsynlig at klagen tas til følge.

Konklusjon oppsettende virkning:
Etter en samlet vurdering finner Rovviltnemnda for region 8 ikke grunnlag for å fravike
hovedregelen om at vedtaket iverksettes straks. Kravet om at klagen gis oppsettende virkning
tas ikke til følge.

Det foreligger ikke klagerett på beslutningen om ikke å utsette iverksettelse av nemndas
vedtak (oppsettende virkning), men spørsmålet kan bringes inn for Miljøverndepartementet
etter ordlyden i § 42 som vist til overfor.

Kvoten
Det fremgår av rovviltforskriftens § 4 at det nasjonale bestandsmålet for gaupe er 65 årlige
ynglinger, hvorav bestandsmålet for region 8 er ti årlige ynglinger. Bestandsmålet og
grensene for differensiert forvaltning er et kompromiss mellom ulike interesser.
Rovviltnemnda ser det som sin oppgave å holde bestandstallet så nært ti årlige ynglinger som
mulig. Om bestanden kommer under bestandsmålet er det akkurat like dårlig som om
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bestanden er over bestandsmålet. Rovviltnemnda har i sin forvaltningsplan, vedtatt 21.9.2007,
basert størrelsen på sone A på sannsynligheten for, og målsettingen om å nå og opprettholde
bestandsmålene. Rovviltnemnda har i forvaltningsplanen sagt at det ikke er ønskelig med
rovvilt i sone B, og at nemnda ønsker å bruke tilgjengelige virkemidler for å begrense antall
rovvilt i B-området. Før forvaltningsplanen ble vedtatt var den til uttalelse til Direktoratet for
naturforvaltning.

Rovviltnemnda vil vise til eget vedtak av 6.1.2011 hvor kvoten ble fordelt på A- og B-
områder, og med tispekvoter innen A-områdene. I A-områdene skal bestandsmålene nås og
opprettholdes, i B-områdene skal beitedyr ha prioritet.

Rovviltnemnda forutsetter at det bestandstallet som den skal forvalte, ikke er i konflikt med
naturmangfoldsloven § 9, føre-var-prinsippet. Og heller ikke i konflikt med lovens § 5,
forvaltningsmål for arter. Rovviltnenmda vil likevel bemerke at tiltak etter
naturmangfoldloven skal veies opp mot andre samfunnsinteresser jf. § 14. En slik avveining
skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås
på en annen måte eller i et annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste hensynet
å ta, jf. prinsippet om en geografisk differensiert rovviltforvaltning.

Rovviltnemnda i region 8 vil presisere at det både i Stortingsmelding nr. 15 (Rovvilt i Norsk
natur) og i forskrift om forvaltning av rovvilt forutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak skjer
gjennom ordinær, frivillig jakt/felling.

Konklusjon
Nevnte lovverk, stortingsmelding og forvaltningsplan for rovvilt i region 8 ligger til grunn for
vedtaket som er fattet av nemnda. Gjennom arbeidet med forvaltningsplanen for rovvilt i
region 8 mener rovviltnenmda at bestandsmålet for gaupe er ivaretatt ved en differensiert
forvaltning hvor det er tatt hensyn både til gaupas naturlige utbredelse og mulighet for økt
genetisk variasjon, og til menneskers virksomhet med bufe- og tamreindrift.

Nemnda er gitt ansvar for forvaltning av gaupe, jf. rovviltforskriften og bruker kvotejakta som
en av forvaltningsmetodene for gaupe. Rovviltnemnda mente 6.1.2011 at det var grunnlag for
et uttak på 37 gauper for å komme nærmest mulig bestandsmålet på gaupe i region 8, samt å
nå målsettingen om at B-områdene skal prioriteres beitedyr.

Rovviltnemnda i region 8 mener at kvoten for jakt på gaupe er i tråd med regjeringens mål for
forvaltningen av gaupe. Nemnda kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter som gir
grunnlag for å endre vedtaket. Saken oversendes Miljøverndepartementet for endelig
avgj ørelse.
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Tillatelse til å fiske med elektrisk fiskeapparat i vassdrag i Finnmark
perioden 2011- 2015, Paul Eric Aspholm, Bioforsk Svanhovd

Vedtak
Fylkesmannen gir Paul Eric Aspholm, Bioforsk Svanhovd, tillatelse til å fiske med
elektrisk fiskeapparat i vassdrag i Finnmark fra og med 2011 til og med 2015.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i artikkel 6a i overenskomsten mellom Norge og Finland, kgl.
res. 14.12.1977 med senere endringer og § 13 i Forskrift om fiskeregler i Neidenelvens
fiskeområde, kgl. res. 04.11.1977 med endringer 27.04.1984, artikkel 8 i overenskomsten
mellom Norge og Finland, kgl. res. 24.02.1989, § 28 i Forskrifter om fisket i Tanaelvas
fiskeområde, og kgl. res. 24.02.1989 og lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai
1992 nr. 47 § 13 jf. kgl. res. av 27. november 1992.

Vilkår
Oppsyn, politi, grunneiere og andre fiskeberettigede skal varsles før fisket tar til. Tillatelsen
eller kopi av den må bæres av den som utfører fisket. Håver og annet utstyr som
er brukt utenfor Finnmark må før undersøkelsene tar til behandles på en slik måte at de ikke
kan overføre organismer som kan føre til sykdom eller kan endre sammensetningen av arter
i overnevnte elver.

Bakgrunn
Formålet med tillatelsen er å registrere larver av elvemusling på gjellene til ung laksefisk.
Elvemuslingen har en særegen biologi. Den lever lenge, opptil 200 år, og den har et
parasittisk larvestadium på fisk. Muslinglarvene vil bare utvikle seg normalt på laks eller ørret
i Norge. Elvemuslingen er en effektiv vannrenser og nøkkelart, og den lagrer
miljøinformasjon i skallet.

Elvemuslingen har hatt en dramatisk tilbakegang i Europa de siste 100 årene. Også i deler
av Norge er forekomsten sterkt redusert. Forringelse og ødeleggelse av leveområdene er
ansett som den største trusselen for arten. Forsuring, gjenslamming av elvebunnen,
vassdragsreguleringer, kanalisering, drenering av utmark etc. er faktorer som påvirker arten
negativt.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ



Tidligere tiders perlefiske har også vært uheldig for mange bestander. Det er beregnet at
Norge i dag har nesten en tredjedel av de gjenværende kjente lokalitetene av elvemusling i
Europa. Antallsmessig er det antatt at vi har mer enn halvparten av de muslingene som
finnes i Europa. Derfor er den en typisk norsk ansvarsart, og Direktoratet for naturforvaltning
har utarbeidet en egen handlingsplan for arten.

Tiltakene som foreslås i planen omfatter supplerende kartlegging, overvåkning, utarbeidelse
av informasjonsmateriell, biotopforbedrende tiltak, samt forbedring av rutiner i
saksbehandlingen som angår leveområder for elvemusling. Resultatene fra Bioforsk
Svanhovd sine undersøkelser vil bli et bidrag i arbeidet med å ta vare på elvemuslingen.

Klageadgang
Dette er et enkeltvedtak som det kan klages på innen 3 uker fra brevet er mottatt. Begrunnet
klage sendes Direktoratet for naturforvaltning via oss.

Med hilsen

Paul A. N. Lutnæs
seksjonsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Jostein Fløgstad
overingeniør
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Finnmarkseiendommen
Finnmårkkuopmodat

Deatnu gielda-Tana kommune
Rådhusvn. 3
9845 TANA

MELDING OM VEDTAK

dat,vr1H)
28.06.2011 11/00057 KJO

712.0

01221635 07/06

Finnmarkseiendommen/Finnmårkkuopmodat (FeFo) viser til gjennomført høring vedrørende
regulering av småviltjakta på Finnmarkseiendommen med høringsfrist 15. mars. Styret i FeFo
fattet beslutning om nye reguleringer av småviltjakta i styremøte 17.juni, på bakgrunn av de
høringsinnspill som kom inn. Vedlagt følger styresak med vedtak.

Jf finnmarkslovens §27 syvende ledd kan FeFos beslutninger om innskrenkninger i adgangen
til å utnytte de fornybare ressursene påklages til departementet etter reglene i
forvaltningsloven kapittel VI. Frist for klage settes til 15. august.

Med hilsen/Dearvvuodaiguin

Rolf E. Sch. Kollstrøm/sign.
leder - utmark

Vedlegg:
Styresak 34-2011 Regulering av småviltjakt 2011

Einar J. Asbjørnsen/sign
nestleder utmark

post(afefo nø
www.fefo.rig



Regulering av småviltjakt 2011

Framlagt på møte 16.-17.6.2011
Styresak 34-2011
Saksnr. 11/00057
Arknr. 712.0

1. Innledning
Styret i Finnmarkseiendommen-Finnmårkkuopmodat (FeFo) vedtok på styremøtet den 26.
januar 2011 i sak 07-11 at forslag til regulering av småviltjakta som beskrevet i styresak
skulle sendes på høring til berørte interesser.

Finnmarksloven (FL) § 21 gir prinsippene i forvaltningen av de fornybare ressursene,
herunder småviltet. Viltet skal forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte, til
beste for innbyggerne i fylket, og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift,
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, og innenfor rammene av viltloven. Det
understrekes i loven at naturens mangfold og produktivitet skal bevares. På
Finnmarkseiendommen er det et behov for å fa på plass et reguleringsverktøy som kan
ivareta disse hensynene på en rasjonell måte, spesielt i forhold til rype.

FeFo skal være en aktiv og ansvarlig grunneier som tar vare på og utvikler våre felles
ressurser. I strategisk plan 2011-2014 er det videre lagt vekt på følgende innen
naturressursforvaltning:

• Det skal legges vekt på utmarkas betydning som identitetsskaper og arena for næring,
utmarkshøsting og opplevelser.

• FeFo skal tilrettelegge for en bærekraftig høsting og bruk av utmarksressursene og
ivaretakelse av utmarkas miljøverdier.

• Reguleringer av jakt og fiske skal utformes i dialog med brukergrupper og
rettighetshavere, og varsles i god tid.

• Reguleringer kan innføres av hensyn til ressursen, av hensyn til utøvelsen av jakt og
fiske og av hensyn til andre brukergrupper.

• Ved regulering skal nærhet til ressursen og tradisjonell bruk tillegges vekt.
• Kunnskap om lokal og tradisjonell utmarkshøsting skal vektlegges i forvaltningen av

utmarksressursene.
• Forvaltningen av de ulike ressursene skal skje i samsvar med vedtatte retningslinjer

som er utarbeidet i samråd med brukergruppene.

2. Bakgrunn

FeFo har som grunneier ansvar for at forvaltningen av de fornybare ressursene på
Finnmarkseiendommen skjer på en økologisk forsvarlig og bærekraftig måte, og loven gir
FeFo kompetanse til å foreta innskrenkninger i retten til å utnytte en ressurs dersom
hensynet til ressursgrunnlaget tilsier det jf § 27 (Innst. 0. nr 80 (2004-2005) Innstilling til
Odelstinget fra justiskomiteen).

Tidligere har styret i Finnmarkseiendommen-Finnmårkkuopmodat (FeFo) behandlet
reguleringer av småviltjakta i sak 44-07 (vedlegg 1), 46-08 (vedlegg 2) og 69-09 (vedlegg
3). Dagens reguleringer innbefatter bruk av dagskvoter ved behov og snarefangst kun for
finnmarkinger med sesongkvote ved behov. Det er per dags dato ingen regulering på antall
tillatelser lokalt i Finnmark. I styresak 46-08 vedtok styret å iverksette tiltak for å få på plass
en bedre fangstrapportering og oversikt over jaktuttak på Finnmarkseiendommen. På
bakgrunn av dette ble det før jaktsesongen 2010 innført 131 jaktfelter på
Finnmarkseiendommen, der jegere skal aktivere sine jaktort før jakt og fangstrapportere.
Kartleggingen viser at mens det på store deler av Finnmarkseiendommen er et lavt jakttrykk,
er enkelte jaktfelt svært populære og krever regulering utover dagens bruk av dagskvote.
FeFo har og mottatt vedtak fra Måsøy kommune der kommunestyret ber FeFo vurdere om det
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kan lages lokale regler for Rolvsøy, Måsøy, Hjelmsøy og Ingøy i Måsøy kommune (se sak
07/2011).

Lovgrunnlaget for saken er finnmarkslovens § 23, § 25 og § 27, som tar for seg hhv
rettigheter til personer bosatt i fylket (§ 23), adgangen til andre (§ 25) og nærmere
utnyttelse av fornybare ressurser og innskrenkninger i utnyttelsen (§ 27).
Styret i FeFo behandlet saken på møte den 25. januar 2011.

Styret ba i høringen spesielt om uttalelser til følgende:

1. Basert på kunnskap om bestand og samlet (akkumulert) jakttrykk i FeFos 131
jaktfelter for småviltjakt vil FeFo regulere adgangen til jakt på Finnmarkseiendommen.
Det kan reguleres på antall jegere samtidig i et jaktfelt og samlet totalt jakttrykk.

2. Ved reguleringer skal det tas hensyn som sikrer allmennhetens adgang, og gir fylkets
egne innbyggere tilgang til alle jaktfelt i hele jakttiden og samtidig søker å sikre
lokalbefolkningens bruk av ressurser senere i sesongen (snarefangst).

3. FeFo vil som utgangspunkt regulere etter følgende jakttrykk:

1. samlet jakttrykk i et jaktfelt over en terskel på 2 jaktdager per km2 forbeholdes
fylkets innbyggere

2. Inntil dette jakttrykket er oppnådd er alle jaktfelt åpne for alle

FeFo vil vurdere terskelverdien for tillatt jakttrykk i sammenheng med årets
takseringsresultat.

4. Enkeltarter av småvilt kan fredes midlertidig i enkelte jaktfelt ved behov. Fredning vil
gjelde likt for alle brukergrupper. Bruk av mindre fredningsområder (refugier) kan
benyttes etter dialog med brukergrupper og aktuell kommune.

5. FeFo innfører pliktig fangstrapportering for småviltjakt på Finnmarkseiendommen.

6. Reguleringene kommer i tillegg til tidligere reguleringer vedtatt av styret i
Finnmarkseiendommen, herunder bruk av dagskvote.

Høringsfristen var 15. mars 2011.

3. Vurdering

Kvalsund kommune
Båtsfjord kommune
Hasvik kommune
Vadsø kommune
Kautokeino kommune
Tana kommune
Sør-Varanger kommune

Framlagt på møte 16.-17.6.2011
Styresak 34-2011
Saksnr. 11/00057
Arknr. 712.0

Det ble gjennomført en bredere høring enn det som finnmarkslovens § 27 krever. I tillegg var
det åpnet for at privatpersoner kunne avgi høringsuttalelse gjennom en spørreundersøkelse.
Totalt 25 høringsuttalelser kom innen fristen. Det ble også gitt utsatt høringsuttalelse til
enkelte som ba om det. De som avga høringsuttalelse var:
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Neiden og Omegn Jeger- og fiskerforening
Sametinget
Cunuvuohppi Fjellstue
Direktoratet for Naturforvaltning
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark Fylkeskommune (FFK)
Norges Jeger- og Fiskerfobund (NJFF)
NJFF Finnmark
Pasvikdalen 3FF
Vest-Finnmark fuglehundklubb (VFFK)
Børselv JFF
Lakselv JFF
Rolvsøy bygdelag
Avzi Bygdelag
Torgeir Johansen
Per Jernsletten
Karina Kolflaath og Geir Johnsen
Frode Arnesen
Viddas veidemann
øyvind Zahl Arntzen / Arntzen Arctic Adventures

I etterkant av høringen ble det gjennomført to oppsummeringsmøter, et i Varangerbotn og et
i Lakselv. Disse hadde svært lav deltakelse.

Oppsummering av høringen

Framlagt på møte 16.-17.6.2011
Styresak 34-2011
Saksnr. 11/00057
Arknr. 712.0

Generelt
Kvalsund kommune ved naturforvaltningsutvalget støtter FeFos forslag til regulering av
småviltjakt på finnmarkseiendommen. Båtsfjord kommune ved kommunestyret og viltnemnda
i Vadsø kommune støtter også FeFos reguleringsforslag for småviltjakt. Det samme gjør Sør-
Varanger kommune ved vilt- og innlandsfiskenemnda. Hasvik kommune  er  bekymret for
konsekvensene ved et fortsatt stort jakttrykk på rypebestandene i Hasvik kommune. Tana
kommune er positiv til at FeFo vurderer tiltak for å begrense jaktuttaket og støtter forslagene
om regulering.

Finnmark fylkeskommune uttaler at det er prisverdig at FeFos styre og administrasjon tar
grep for å regulere småviltjakta bedre etter siste års nedgang i bestander og fokus på dette
fra flere hold. Sametinget uttaler at bestandssituasjonen for ryper de senere årene og
jakttrykket på rypebestandene, tilsier at det tidvis er behov for reguleringer i forhold til jakten
på disse artene. Videre viser Sametinget til sitt brev av 15.04.2008 der de  "anbefaler at
fylkets innbyggere prioriteres ved innskrenkninger på jakt og fangst av småvilt på grunn av
ressursknapphet. I følge finnmarksloven er det en vesensforskjell mellom rettigheter for
personer bosatt i Finnmark (§ 23) og adgang for andre (§25) Det bør derfor vurderes å gjøre
en differensiering mellom personer bosatt i Finnmark og andre, for eksempel ved fastsettelser
av dagskvoter og adgang til de ulike soner."
Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) støtter opp om intensjonene om å legge en bærekraftig
forvaltning av de høstbare ressursene til grunn, men savner fokus fra FeFo på hva som bør
være utgangspunktet for forvaltningen og eventuelle reguleringer. NJFF oppfatter at FeFos
forslag om å utestenge jeger bosatt utenfor Finnmark når jakttrykket i et jaktfelt overstiger et
visst antall jaktdager å ikke være i tråd med verken uttalelse fra lovavdelingen i
Justisdepartementet, intensjonen bak loven eller med hva flertallet i Stortinget la til grunn da
de behandlet og vedtok i Finnmarksloven. NJFF er sterkt imot å regulere jakt på alle jaktbare
arter når jakttrykket har nådd en terskelverdi som er satt for uttak av liryper. Da NJFF ikke
oppfatter de foreslåtte reguleringer til å være i samsvar med Finnmarksloven, finner de det
ikke hensiktsmessig å kommentere de enkelte elementene i det framlagte forslaget.
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Framlagt på møte 16.-17.6.2011
Styresak 34-2011
Saksnr. 11/00057
Arknr. 712.0

Lakselv JFF er positive til at småviltjakta blir kartlagt og regulert, men uttaler at det er viktig
å beholde finnmarksjaktkortet for finnmarkinger. Foreningen advarer mot en økt
byråkratisering av jakta, men mener det er akseptabelt dersom det fører til en bedre kontroll
med uttak og bestandsutvikling av de enkelte artene. Ordningen bør evalueres etter neste
sesong.

VFFK peker på til dels mangelfull tidligere informasjon, og håper at jaktfeltene som er innført
brukes til å regulere en fornuftig høsting kombinert med økt livskvalitet for brukerne av de
enkelte områdene. Børselv JFF synes det er fint at FeFo begynner å tenke på "strengere"
tiltak vedrørende jakt på småvilt i Finnmark og støtter forslagene fra FeFo.

Torgeir Johansen ønsker den gamle ordningen uten dagskvote og en begrensing av antall kort
til jegere utenfor Finnmark i september og oktober. Per Jernsletten ber FeFo ta initiativ til mer
rypeforskning. Karina Kolflaath og Geir Johnsen kommenterer at jaktkortprisene er
uakseptabelt høye for personer bosatt utenfor Finnmark med hytte i fylket. Frode Arnesen
protesterer mot forslaget om reguleringer og mener det er uholdbart at utflytta finnmarkinger
for en kortere eller lengre periode skal kunne ekskluderes fra jakt i "sitt" fylke.

Direktørens vurdering: Mange høringsinnspill er positive til de reguleringer som direktøren
foreslår. Særlig kommuner i finnmark, sametinget og lokale brukerorganisasjoner er positive
til reguleringer som lokalt sikrer finnmarkinger en noe sterkere rett til småviltjakta enn
tilreisendes jegere. NJFF framhever at de oppfatter FeFos forslag om å begrense tilreisendes
jakt for lovstridig og velger altså å ikke kommentere forslaget nærmere. NJFF er eneste
høringspart som har denne oppfatningen. Direktøren er ikke enig med NJFF sin vurdering. FLs
formål legitimerer prinsippet om at nærhet til ressursen skal gi fortrinn. Hvis det må gjøres
begrensninger i ressursutnyttelsen må vilkårene utformes slik at fylkets egne innbyggere får
bedre rettigheter enn de som bor utenfor fylket. I FL § 27 heter det i 5. ledd:
" Finnmarkseiendommen kan for nærmere angitte områder fastsette innskrenkninger i
adgangen til å utnytte fornybare ressurser som nevnt i første ledd dersom hensynet til
ressursen tilsier det. Kommuner, myndigheter for vilt og fiske mv. og organisasjoner for
brukere som berøres, skal høres på forhånd. "Videre i FL § 27 heter det at det ved
innskrenkninger i utnyttelsen av fornybare ressurser skal det tas rimelig hensyn til de ulike
brukergruppenes bruk av ressursen. I FeFos Strategiske plan heter det at: "Reguleringer kan
innføres av hensyn til ressursen, av hensynet til utøvelsen av jakt og fiske og av hensyn til
andre brukergrupper."

Direktøren vurderer de tilpasninger tilreisende småviltjegere må gjøre som en konsekvens av
et jaktfelt kan bli stengt i løpet av jakta, som innenfor rimelighetens grenser. I slike tilfeller
kan jegerne fortsette sin jakt i ett annet jaktfelt på Finnmarkseiendommen, og i de fleste
tilfeller i ett nabojaktfelt. De to første ukene er mest populære blant tilreisende jegere.
Teoretisk er det i denne perioden tilgjengelig 92 000 jaktdager for tilreisende jegere ved en
terskel på 2 jaktdager/km2. I perioden 2005-2010 har tilreisendes jakttrykk variert mellom
ca 8 000 (2010) og ca 23 000 (2006) jaktdager. I samme periode har antallet jaktdager blant
lokale variert mellom ca 13 000 (2010) og 30 000 (2006) jaktdager. Tallene er estimert ut fra
fangstrapportprosent og oppgitt antall dager på jakt. Direktøren oppfatter det som urimelig
dersom et for høyt jakttrykk i starten av småviltjakta, lokalt medfører at mulighetene for jakt
og fangst for lokale jegere og fangstmenn i resten av sesongen sterkt begrenses.

Høringspunktene:

1. FeFo vil regulere adgangen til småviltjakt på Finnmarkseiendommen basert på
kunnskap om bestand og samlet (akkumulert) jakttrykk i FeFos 131 jaktfelter. Det kan
reguleres på antall jegere samtidig i et jaktfelt og samlet totalt jakttrykk.
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Høringsuttalelser: Fylkesmannen i Finnmark (FM) anbefaler at FeFo ikke innfører en mer
komplisert forvaltning enn det som strengt tatt er nødvendig, og ikke i flere jaktfelt enn
nødvendig. DN er positiv til at FeFo etterstreber en aktiv forvaltning av viltbestandene
gjennom takseringer og iverksetter reguleringer når bestandsdata viser at dette er
nødvendig. DN slår fast at FeFo har hjemmel etter FL §27 å iverksette oppdeling i jaktfelt,
gjøre bruk av dagskvoter, regulere maksuttak innenfor fylket og innenfor hvert jaktfelt,
opprette refuger med jaktforbud og forby lovlige jaktformer som snarefangst. Loven må
tolkes slik at den også kan gis virkning for personer med jaktrett hjemlet i lovens §23 b.

Kautokeino kommune støtter forslaget om regulering av antall jegere samtidig i et jaktfelt,
men ser ikke behov for å forbeholde jakt til fylkets egne innbyggere. Det bør reguleres med
lavere terskel av jakttrykk i jaktfelt innenfor høstbeiteområder for rein etter det aktuelle
distriktets beitetider. Hasvik kommune peker på at det må tas utgangspunkt i en
bestandsvurdering før det åpnes for jakt i et jaktfelt, og at jaktfelt kan stenges dersom
bestandene viser seg å ikke være bærekraftige. NJFF Finnmark har ingen motforestillinger til
at småviltjakt reguleres og peker på at kunnskap om bestand fortsatt vil være viktig
suksessfaktor og at når det skal reguleres på antall jegere så er det viktig å legge inn en
"trivselsfaktor". For mange jegere i et område reduserer trivselen ved å være på jakt. NJFF
Finnmark peker også på at for strenge reguleringer for ungdom kan redusere rekrutteringen
til småviltjakta. Pasvikdalen JFF påpeker at det er selvsagt at man regulerer i forhold til
kunnskap om bestanden, og vurderer FeFo til kanskje ikke å ha tatt nok hensyn til dette.
Videre peker Pasvikdalen 3FF på hensynet til unge jegere ved reguleringer, da man er redd
rekrutteringa til småviltjakta reduseres. Foreningen mener også det er viktig å legge inn en
trivselsfaktor ved regulering; for mange jegere i et område forringer trivselen ved å være ute
på jakt. VFFK ber FeFo være nøye og sikker på at bestandsvariasjonene er godt nok
dokumenterte før tiltak iverksettes, og foreslår at FeFo skal være en pådriver for
"påvirknings-spesifikk " rypeforskning i Finnmark. Per Jernsletten synes det er fint at FeFo
forsøker å spre jakttrykket utover hele Finnmark.

Direktørens vurdering: Rype- og skogsfugl-bestandene i Finnmark takseres hver høst før jakt
for å innhente kunnskap om bestandssituasjon. Metoden som benyttes er anbefalt av Norsk
Institutt for Naturforskning og er felles med hvordan taksering gjennomføres i Sverige og
Finland. Finnmarkseiendommen er alt for stor til å takseres fullt ut, slik at takseringer
gjennomført blir "stikkprøver" på et stort areal. Erfaringer fra tidligere år er at takseringene
gir et godt bilde av bestandssituasjonen for lirype i Finnmark. I tillegg er det godt
dokumentert at økt jakttrykk gir økt andelsmessig uttak av ryper i et område. Å kunne
regulere jakttrykk basert på takseringsresultat vil derfor kunne være et godt verktøy for å
regulere rypejakta på. Forslaget fra direktøren vil med dagens jakttrykk ikke få store
konsekvenser for jaktutøvelsen i Finnmark. De fleste jaktfelter har et lavt jakttrykk, noe som
innebærer at innføring av foreslåtte reguleringer neppe vil få noen praktisk betydning her.
Direktøren ser at forslaget fra Kautokeino kommune kan bidra til å redusere forstyrrelse for
reindrifta i deres arbeidsintensive områder.

2. Ved reguleringer skal det tas hensyn som sikrer allmennhetens adgang, og gir fylkets
egne innbyggere tilgang til alle jaktfelt i hele jakttiden og samtidig søker å sikre
lokalbefolkningens bruk av ressurser senere i sesongen (snarefangst).

Høringsuttalelser: DN viser til praksis på statsallmenningsgrunn og på annen statsgrunn der
det er en 60/40 fordeling av jakta og hevder ut fra dette at finnmarksloven må forstås slik at
når jakt og fangst av småvilt reguleres, har bosatte i Finnmark krav på 60% av småviltjakta,
mens personer bosatt utenfor Finnmark har krav på 40% av småviltjakta. Ettersom det kan
være vanskelig å vurdere hvordan fordelingen av jaktretten skjer gjennom sesongen og
reguleringer skjer i forkant av sesongen, krever DN at FeFo overvåker dette forholdet og at
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eventuelle skjevheter rettes opp før neste jaktsesong slik at jaktretten over tid fordeles i tråd
med en 60/40 fordeling.

Fylkesmannen i Finnmark uttaler at ut fra formålsparagrafens fokus på egne innbyggere,
anbefaler han FeFo å senke jakttrykket ved å regulere tilreisende sin adgang framfor å
innføre mer kompliserte regulerings-/rapporteringstiltak.

Hasvik kommune uttaler at ved reguleringer skal fylkets egne innbyggere være den siste
gruppen som holdes ute av jaktfelt. Kommunen anbefaler at man ved lav produksjon i forhold
til bærekraftig nivå innkrenker jakta med avslutning av jakta 22. desember og at snarefangst
ikke tillates i jaktfeltene HAS1, HAS2 og HAS3.

NJFF Finnmark mener at allmennheten skal ha adgang til jakt på Finnmarkseiendommen,
men at fylkets egne jegere må ha prioritet de første to til tre ukene av jakta. Videre krever
NJFF Finnmark at lokalbefolkning defineres som kommunens befolkning, eller folk med fast
bostedsadresse i kommunen. Alle i kommunen skal ha lik rett til snarefangst. Pasvikdalen 3FF
presiserer viktigheten av å styrke tilsynet under jakten. Videre uttaler foreningen at
allmenheten skal ha adgang til småviltjakt i Finnmark, men at fylkets innbyggere må ha
prioritet de første to til tre ukene. Foreningen mener også at FeFo bør se på muligheten for å
begrense tilreisende jegere til å kun ha med seg en hund per jeger, og at alle bosatte i en
kommune må ha lik rett til snarefangst. Neiden og Omegn JFF støtter FeFos forslag, men
peker på at snarefangsten og vinterjakt må reguleres ved ett års vinterfredning og deretter at
disse formene for høsting forbeholdes lokalbefolkningen med strenge krav til
fangstrapportering

VFFK håper at ikke FeFo går for fort fram med å utvide bruken av jaktfeltreguleringene, samt
at dette gjøres i tett samarbeid med interesseorganisasjoner og brukergrupper. VFFK kan
akseptere regulering som foreslått i høringsbrev. Snarefangst bør inn under de samme
reguleringsregimer som øvrige jaktreguleringer.
alFF ønsker at FeFo vurderer flere tiltak som tilgodeser lokale jegere, som å kun tillate
lokalbefolkningen å bruke hund de første ukene av jakta, selge kun begrenset antall kort til
utenbygds jegere og at utenbygds jegere får en lavere dagskvote enn lokale jegere.

Direktørens vurdering: Direktøren kan ikke se at DNs uttalelse om en 60/40-fordeling av
småviltjakta mellom lokalbefolkning og tilreisende skal gjelde for Finnmarkseiendommen. FL§
27 beskriver at ved innskrenkinger skal det tas rimelig hensyn til de ulike brukergruppenes
bruk av ressursen. Mens tilreisende jegere i stor grad jakter på Finnmarkseiendommen de
første to ukene av jakta, jakter lokale jegere gjennom hele sesongen. Direktøren ser det som
uønsket at populære jaktområder skal være åpne for "uendelig mange" tilreisende som kan
overhøste i et jaktfelt tidlig i sesongen, mens lokalbefolkningen skal jakte "på restene" når
tilreisende jegere har reist. Direktøren oppfatter derfor en begrensing i antall jaktdager per
jaktfelt for tilreisende som en rimelig fordeling mellom brukergruppene, for å sikre seg mot
en overhøsting av bestandene lokalt.

3. FeFo vil som utgangspunkt regulere etter følgende jakttrykk:

1, samlet jakttrykk i et jaktfelt over en terskel på 2 jaktdager per km2 forbeholdes
fylkets innbyggere

2. Inntil dette jakttrykket er oppnådd er alle jaktfelt åpne for alle

FeFo vil vurdere terskelverdien for tillatt jakttrykk i sammenheng med årets
takseringsresultat.

Høringsuttalelser: Sametinget viser til tidligere uttalelse av 15.04.2008 der Sametinget
"anbefaler at fylkets innbyggere prioriteres ved innskrenkninger på jakt og fangst av småvilt
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på grunn av ressursknapphet. I følge finnmarksloven er det en vesensforskjell mellom
rettigheterfor personer bosatt i Finnmark(§23), og adgang for andre (§25). Det bør derfor
vurderes å gjøre en differensiering mellom personer bosatt i Finnmark og andre, for eksempel
ved fastsettelser av dagskvoter og adgang til de ulike soner." FeFos ytterligere regulering
anses å være i tråd med denne tidligere uttalelsen og Sametingets syn.

DN uttaler at de foreslåtte virkemidlene ligger innenfor rammen av hva
Finnmarkseiendommen kan iverksette av reguleringer jf FL §27. Direktoratet peker videre på
utfordringen med å overholde en 60/40-fordeling ettersom jakttrykket fra tilreisende jegere
kommer tidlig i jakta, mens innenbygds jegere erfaringsmessig har hovedtyngden av
jakttrykket utover i sesongen. Oppsummert mener DN at den foreslåtte ordingen kan
forsvares, men at faktisk fordeling mellom innen- og utenbygdsboende evalueres i slutten av
sesongen og danner grunnlag for endringer i regelverket for etterfølgende jaktsesong.

Finnmark fylkeskommune mener at det er dårlig dokumentert at det er jegere utenfra som er
årsaken til svekkede viltbestander og uttaler at en bedre løsning enn å regulere adgangen for
tilreisende vil være å innføre jaktreguleringer som stenger jaktfelt ved kritiske bestandsnivåer
for all jakt da dette vil skape bedre forutsigbarhet for alle parter. Fylkeskommunen frykter
videre at Finnmark nå får et forvaltningsregime som blir så komplisert at retningslinjene for
rypejakta blir vanskelige å forholde seg til og anbefaler Fefo å innføre jaktreguleringer som er
enkle å administrere og enkle å kontrollere inntil det er høstet flere erfaringer med dagens
ordning med 131 jaktfelt. Videre foreslår fylkeskommunen å ta i bruk gebyr på neste års
jaktkort ved mangelfull rapportering for å sikre best mulig statistikk i den videre
forvaltningen. Inntil kunnskapsgrunnlaget er godt nok synes FFK at fredning i utsatte
områder er det beste alternativet.

Hasvik kommune foreslår at jakttrykk over en terskel på 1,8 jaktdag per km2 forbeholdes
fylkets innbyggere og at terskelverdien for tillatt jakttrykk skal ta utgangspunkt i årets
takseringsresultat og hva som er bærekraftig nivå. VFFK kan akseptere dette dersom det
viser seg over tid at dette er akseptable verdier. NJFF Finnmark og Pasvikdalen JFF mener at
terskelverdien for tillatt jakttrykk må vurderes og tilpasses det enkelte jaktfelt. I tillegg
mener disse foreningene at terskelverdien ikke bare må baseres på bestand av småvilt men
også på trivsel og sikkerhet. FM anbefaler å senke jakttrykket ved å redusere tilreisende
jegere sin tilgang til jakt fremfor å innføre mer kompliserte regulerings-/rapporteringstiltak.
Videre ser FM mange utfordringer knyttet til regulering ut fra terskelverdier.

NJFF etterlyser FeFos målsetting med rypeforvaltningen. De spør om målet er å sikre størst
mulig rypeproduksjon eller å sikre en god forvaltning av rypa som kombineres med å legge til
rette for friluftsliv og rekreasjon? NJFF framhever at lokal overbeskatning av rypa gjennom
jakt har skjedd opp gjennom årene uten at dette har truet rypa som art. Dette er et fenomen
som man ser opptrer i de mest populære områdene.
Per Jernsletten minner om faren ved organisert aktivering av jaktkort som kan medføre
utestengelse av tilreisende, og mener det må være riktig å begrense antallet jegere samtidig i
et jaktfelt slik at man ikke må stenge jakta for tilreisende veldig raskt.

Direktørens vurdering: Direktøren ser at forslaget er i tråd med hva Sametinget har uttalt
tidligere, og kan heller ikke under dette punkt se at 60/40-fordelingen som DN minner om har
gyldighet for Finnmarkseiendommen.

Småviltbestander varierer naturlig i tid og rom og det er ikke direktørens oppfatning at det er
økningen i antallet tilreisende som er skyld i at småvilt- og spesielt rypebestanden har en
nedadgående trend de siste årene. Imidlertid vil høyt jakttrykk påvirke bestandene negativt,
og direktøren ønsker å kunne regulere dette trykket innenfor hva som er ansett som
bærekraftig, og som ivaretar det biologiske mangfoldet.
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Lokal overbeskatning anser direktøren som problematisk. Både i forhold til det biologiske
mangfoldet, for eksempel er rypa hovedføde for den sårbare arten jaktfalk, men også i
forhold til lokale jegeres ønske om jakttilgang gjennom hele sesongen. Siden jakttrykket er
absolutt på topp de første ukene etter jaktstart 10. september, vil en lokal overbeskatning
kunne medføre at det ikke vil være forsvarlig med jakt og snarefangst av rype resten av
sesongen (til 15. mars). Siden de tilreisende jegere i hovedsak jakter de første ukene av
jakta, vil denne ulempen måtte bæres av de lokale jegere og fangstmenn.

De foreslåtte grenseverdiene vil måtte ses på som utgangspunkt og som etter hvert vil
justeres basert på erfaringstall i forhold til de ulike jaktfeltenes jaktbarhet. Noen jaktfelt er
lettjaktede hvor man enkelt kan skyte en stor andel av en rypebestand, mens andre felt er
vanskeligere å jakte med "gjemmesteder" (bratte heng, tett kratt med mer) der rypa finner
fristeder fra jegerne. Dette innebærer at mellom ulike jaktfelt vil jakteffektiviteten variere, og
dermed også hva som er et bærekraftig jakttrykk, På Statens mark over odlingsgrensen i
Sverige forvaltes småviltjakten kun etter jakttrykk og en dagskvote på åtte ryper per dag.
Her tillates inntil tre jaktdager per km2 i alle jaktfelt. Deretter er jaktfeltene stengt for andre
enn kommunens innbyggere. Ved å sette grensen noe lavere for tilreisende og videreføre jakt
for fylkets innbyggere etter dette mener direktøren at bærekraften i småviltjakta på
Finnmarkseiendommen og hensynet til det biologiske mangfoldet vil bli ivaretatt.

FeFo har også startet et samarbeid med NINA og NORUT som skal kartlegge kvaliteten av
rypehabitat i de ulike jaktfeltene på Finnmarkseiendommen. Dette arbeidet vil bidra til å gi et
bedre beslutningsgrunnlag for reguleringer av tillatt jakttrykk i de enkelte jaktfelt i framtiden.

4. Enkeltarter av småvilt kan fredes midlertidig i enkelte jaktfelt ved behov. Fredning vil
gjelde likt for alle brukergrupper. Bruk av mindre fredningsområder (refugier) kan
benyttes etter dialog med brukergrupper og aktuell kommune.

Høringsuttalelser: Sametinget uttaler at så lenge slik regulering skjer i forståelse og dialog
med lokale interesser og brukergrupper, samt med tilfredsstillende faglig begrunnelse, så har
de ingen prinsippielle motforestillinger mot dette. Kautokeino kommune støtter dette
forslaget. Hasvik kommune er enige i at enkeltarter av småvilt kan fredes midlertidig i
enkelte jaktfelt ved behov. Bruk av fredningsområder skal benyttes i dialog med aktuell
kommune med utgangspunkt i takseringsresultat. NJFF Finnmark og Pasvikdalen 3FF er enige
i at enkeltarter kan fredes midlertidig i enkelte jaktfelt ved behov, og mener at før fredning
eller innføring av refugier så skal saken på høring til brukergrupper og kommune. VFFK ber
om at dersom refugier skal fredes bør dette bekjentgjøres i god tid og gjerne med høringer i
forkant. Per Jernsletten mener at dette viser at FeFo er flink til å føre dialog, noe som også er
ønskelig i framtiden.

Direktørens vurdering: Direktøren registrerer at høringsuttalelsene som har kommet på dette
punktet, er positive til forslaget. Det er imidlertid klart at flere ønsker at det gjennomføres
høringer før eventuelle fredninger innføres. Direktøren ser dette poenget samtidig som
tidsaspektet gjør at det kan være vanskelig å gjennomføre høring før jaktstart for jakt på
hønsefugl og hare.

5. FeFo innfører pliktig fangstrapportering for småviltjakt på Finnmarkseiendommen.

Høringsuttalelser: Finnmark fylkeskommune foreslår pliktig fangstrapportering for eksempel
ved å ilegge et gebyr på neste års jaktkort ved mangelfull rapportering. Kautokeino kommune
støtter forslaget, og mener det vil gi god oversikt over småviltbestandene i fylket. Hasvik
kommune og Pasvikdalen 3FF støtter også dette. VFFK har ingen innvendinger mot dette.
NJFF Finnmark er enige i pliktig fangstrapportering for småvilt på Finnmarkseiendommen,
men påpeker at formålet med rapporteringen ikke må bli slik at den danner grunnlag for å
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stanse jakta på kort varsel. Dersom jakta skal stoppes må jegerne få signal om dette i god tid
slik at nødvendige omprioriteringer kan gjennomføres.

Direktørens vurdering: Ingen høringsparter er imot dette forslaget. Strengere krav til
fangstrapportering vil føre til større rapporter og dette vil bidra til bedre kunnskap om
jaktutøvelsen. Direktøren synes forslaget fra Finnmark fylkeskommune om gebyr på neste års
jaktkort er et godt innspill i denne sammenheng. En slik ordning vil enkelt kunne
implementeres i dagens jaktkortsystem.

6. Reguleringene kommer i tillegg til tidligere reguleringer vedtatt av styret i
Finnmarkseiendommen, herunder bruk av dagskvote.

Høringsuttalelser: Hasvik kommune foreslår å redusere dagskvota til 2 ryper per jeger per
jaktdag, uavhengig om det er fjellrype eller lirype. Rolvsøy bygdelag mener også at
dagskvota ikke bør skille mellom og fjellryper. NUFF Finnmark og Pasvikdalen 3FF er enige i
fortsatt bruk av dagskvoter når takseringene viser at dette fortsatt er nødvendig, og ønsker i
tillegg å begrense uttaket av storfugl til en sesongkvote på to storfugl per jeger per sesong
da dagens ordning med en skogsfugl per dag ikke er noen begrensing i seg selv. VFFK har
ingen innvendinger mot bruk av dagskvote i perioder med lav bestand som et
holdningsskapende hjelpemiddel. Per Jernsletten mener at dagskvote er et godt middel for å
begrense overjakting, men etterlyser sesongkvote som alternativ.

Direktørens vurdering: Direktøren ser at det i en del områder kan være et poeng å ikke skille
på og fjellryper ved fastsetting av eventuelle dagskvoter da disse artene mange steder
finnes i samme områder og mange jegere har problemer med å skille disse artene under
oppflukt. NUFF Finnmark og Pasvikdalen 3FF og Per Jernsletten foreslår en innføring av
sesongkvote. Direktøren har forståelse for dette synspunktet, men anser dagskvote som
lettere å kontrollere og mer effektivt som begrensende tiltak.

Annet: Sametinget anmoder om at aktivering av jaktkort for lokalbefolkning kan være gyldig
hele jaktsesongen i bostedskommunen sin. Hasvik kommune forutsetter grundig
oppfølging/kontroll i jaktperioden. Tana kommune uttaler i tillegg at det ikke skal tillates mer
enn en innregistrert hund per ekvipasje, og at FeFo i sin reguleringspraksis må ta hensyn til
tradisjonell snarefangst. Cunuvuohppi Fjellstue peker på at antall overnattinger med
bespisning har gått ned etter at FeFo tok over forvaltninga og at mange av kundene har vært
kunder i lang tid og ønsker forutsigbarhet når det gjelder mulighetene til å kjøpe jaktkort.
Fjellstua ønsker konkret å få prioritet på 15-20 jaktkort pr uke til sine gjester i jaktfeltene
KAU10 og KAU12 i 3 uker fra jaktstart.

Øyvind Zahl Arntzen fra Arntzen Arctic Adventures (AAA) opplever at rammevilkår for
næringsutvikling innenfor småviltjakta er for dårlige i dag og peker på at det er mange som
gjør dette svart og at det kjøres ut turister i "søkk og kav" med jegere over alt slik at
kvaliteten på produktet hans går ned. AAA etterlyser en ordning der FeFo gir en del aktører
rett til å formidle garanterte jaktkort til egne kunder, samtidig som man setter øvre grense på
antall rypejegere utenfra fylket der de som ikke får tilgang til velorganiserte og legale turer
inkludert jaktkort, må finne seg i korttrekning jf trekning av kort i en del lakseelver. AAA
etterlyser også en sertifiseringsordning for godkjente aktører.

Viddas Veidemann ved Johan Anders Somby foreslår at all videre "båndlegging" eller
restriksjoner legges på is i noen år i påvente av bedre utvikling av rypebestanden og
etterlyser kvalitetssikring av reiselivsaktører og mer forutsigbarhet i driften.

FM oppfordrer FeFo til å evaluere fortløpende hvorvidt tiltakene har noen påvirkning på
utviklingen i rypebestandene i de jaktfeltene som blir benyttet.
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Rolvsøy bygdelag er helt klar på at det må gjøres noe for å bevare rypebestanden i området,
og mener at man på Rolvsøya ikke kan skille på fjellrype og lirype. Bygdelaget ser for seg
følgende punkter for regulering: 1. harejakta utsettes med 14 dager, 2. rypejakta utsettes til
15. oktober med avslutning 23.12., 3. forbud for jakt med fuglehund, 4. mer vakthold og
kontroll,5. et godt system for å registrere mest mulig korrekt uttak, 6. dagskvote settes til tre
ryper per jeger per dag, og det skal ikke skilles på fjellrype og lirype.

Avzi bygdelag anmoder FeFo om å innføre begrensninger rundt de store hyttefeltene i
Kautokeino kommune, spesielt rundt Vuorasjavri hyttefelt ha angår småviltjakta.

Direktørens vurdering: Aktivering av jaktkort har blitt innført for å få en mer presis oversikt
over jaktutøvelsen på Finnmarkseiendommen. Sametinget foreslår at aktivering skal gjelde
for hele sesongen for lokalbefolkningen i sin hjemkommune. Dersom aktivering av jaktkort
for lokalbefolkning skal gjelde hele sesongen, vurderer direktøren det slik at aktivering kan
fritas for kommunens innbyggere med kommunekort. Dette for å unngå at lokale jegere
skaper et "kunstig stort jakttrykk" ved å aktivere sine kort for hele sesongen ved sesongstart.
Dette vil ikke gi mer presis informasjon om jaktutøvelsen totalt og slik sett vil det være å gå
et steg tilbake. Sist sesong ble 71% av kommunekortene aktivert og dette er direktøren
svært godt fornøyd med tatt i betraktning at det er første året systemet var i bruk. Jegere
med kommunekort aktiverte i snitt 9 dager for jakt, og oppga å ha jaktet 3,5 av disse
dagene. Foran sesongen 2011-12 vil det være mulig å aktivere sitt jaktkort ved bruk av SMS,
noe som vil forenkle aktiveringen ytterligere. Direktøren ønsker derfor fortsatt å kreve
aktivering av jaktkort for alle jegere inntil videre, og at aktivering kan gjøres for tre uker av
gangen.

Tana foreslår å begrense antallet hunder til en hund per jeger på jakt og at FeFo må ta
hensyn til snarefangsten i sin reguleringspraksis. Direktøren ønsker å drive en forvaltning
som sikrer bærekraftige bestander, men kan ikke se at antallet hunder tilgjengelig for en
jeger er utslagsgivende for dette så lenge småviltjakta er regulert gjennom dagskvoter og
jakttrykk. Mange jegere har stor interesse av jakthunder i seg selv, og ofte er det nettopp
jegere med flere hunder som bytter ut hagle med startpistol i dårlige år, for å trene hundene
sine uten å felle fugl. Bruk av dagskvoter og jakttrykksregulering skal som sagt sikre
bærekraftige bestander, herunder ligger også at bestandene skal forvaltes slik at de også tåle
høsting ved snarefangst senere i sesongen.

Noen reiselivsaktører ønsker å få prioritet på noen jaktkort de første ukene av jakta for å
sikre sine kunder jakt i jaktfelter nær overnattingssted. Direktøren ser at det kan være viktig
for lokale reiselivsaktører å kunne tilby forutsigbarhet til sine kunder. En generalisering av
forslaget fra reiselivsaktørene innebærer også at jaktkortsalget kan gi ringvirkninger i form av
økt antall overnattinger hos det lokale reiselivet i populære jaktfelt. Dette vil være i tråd med
FeFos strategiske plan der et av hovedmålene er å "...stimulere til næringsutvikling basert på
lokale ressurser, for derved å bidra til å gjøre Finnmark til et attraktivt sted å bo" og videre
"legge til rette for aktiv utvikling av både ny og tradisjonell næringsvirksomhet basert på
FeFos grunn og ressurser etter en avveining av de ulike interesser". Direktøren ser at
reiselivsoperatørenes ønsker vil være i tråd med FeFos strategiske plan og vil vurdere
søknadsprosedyrer for reiselivsbedrifter om å få prioritet på jaktkort før øvrig jaktkortsalg
starter.

Måsøy kommune har før saken ble sendt på høring ytret et ønske om egne jaktregler for
Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy. Rolvsøy bygdelag støtter opp om dette ved at man
ønsker særregler på Rolvsøy med blant annet kraftig innskjerping av rypejakta. Rolvsøy er et
av jaktfeltene på Finnmarkseiendommen med høyest jakttrykk (6,3 jaktdager per km2). Det
er særlig gode bestander av hare som gjør øya populær. Sist sesong ble det registrert 525
felte harer på øya, mot 5 liryper og 15 fjellryper. Fra lokalt hold har det lenge blitt hevdet at
det står dårlig til med lirypebestandene både på Rolvsøy og de andre nevnte øyer i Måsøy, og
fangstrapporteringen fra sist sesong bekrefter langt på vei dette. På disse øyene finnes ikke
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bestander av rev og røyskatt, noe som gjør at bestander av hare og rype utsettes for et
lavere predasjonstrykk sammenlignet med fastlandet. Hvorfor rypebestandene her kan synes
så redusert er usikkert, men direktøren ser behovet for å iverksette tiltak som bedrer
vilkårene for lirypa på nevnte øyer i Måsøy kommune, og ønsker å ta til følge forslaget fra
Rolvsøy bygdelag og Måsøy kommune om å redusere jakttida for fjell- og lirype på Rolvsøy,
Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy. Direktøren ser det imidlertid ikke nødvendig å utsette jaktstarten
for jakt på hare og andre småviltarter, da bestandssituasjonen for særlig hare synes å være
meget god der denne finnes.

Oppsummering: Regulering av småviltjakta skaper engasjement og det er mange som har
synspunkter på denne forvaltninga. Direktøren ser behov for å kunne regulere småviltjakta
mer presist enn i dag og høringsforslaget har vært et resultat av dette. Overvekten av de
innspill som har kommet inn støtter høringsforslaget, men med forslag til justeringer. For å
gjøre de samlede reguleringene av småviltjakta på Finnmarkseiendommen mer oversiktlig og
ryddig foreslår direktøren å inkorporere tidligere vedtak i dette styrevedtaket. Punkt 7 - 10 i
direktørens innstilling avløser tidligere vedtak gjort (se vedlegg 1, 2 og 3) og vedtaket
beskriver alle småviltreguleringer gjort av FeFo.
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Direkt rens forsla til vedtak:

St ret dele erer til direkt ren å re ulere 'akta å småviltet etter f I ende retnin slin'er:

1. FeFo vil regulere adgangen til småviltjakt på Finnmarkseiendommen basert på
kunnskap om bestand og samlet (akkumulert) jakttrykk i FeFos 131 jaktfelter. Det kan
reguleres på antall jegere samtidig i et jaktfelt og samlet totalt jakttrykk. Det kan også
reguleres av hensyn til andre brukere.

2. Ved reguleringer skal det tas hensyn som sikrer allmennhetens adgang, og gir fylkets
egne innbyggere tilgang til alle jaktfelt i hele jakttiden og samtidig søker å sikre
lokalbefolkningens bruk av ressurser senere i sesongen gjennom jakt og snarefangst.
Aktivering av jaktkort er pliktig ved jakt på hønsefugl, hare, ender, gjess og sjøfugl og
gjelder for alle. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkort nødvendig.

3. I populære jaktfelt vil FeFo regulere etter jakttrykk:

a. samlet jakttrykk i et jaktfelt over en terskel på 2 jaktdager per km2 forbeholdes
fylkets innbyggere

b. Inntil dette jakttrykket er oppnådd er alle jaktfelt åpne for alle

Direktøren kan gjøre endringer i tillatt jakttrykk ved behov, basert på erfaringstall i
forhold til jaktfeltenes jaktbarhet, og av hensyn til andre brukere, herunder reindrifta.

4. Enkeltarter av småvilt kan fredes midlertidig i enkelte jaktfelt ved behov. Fredning vil
gjelde likt for alle brukergrupper og kan skje i form av full fredning, utsatt jaktstart for
enkelte arter og/eller forkortet jaktsesong. Bruk av mindre fredningsområder
(refugier) kan benyttes etter dialog med brukergrupper og aktuell kommune.

5. FeFo innfører gebyr på NOK 300,- ved manglende fangstrapportering for småviltjakt
på Finnmarkseiendommen. Gebyret legges til ved kjøp av jaktkort påfølgende sesong.

6. Reiselivsbedrifter kan for sine kunder søke om prioriterte jaktkort for sine kunder for å
sikre forutsigbarhet. Krav til søker er at det kan vises til et organisasjonsnr og
godkjent skatteattest. Søknad sendes FeFo innen 15.juli.

7. Dagskvoter kan innføres ved behov på deler av eller hele Finnmarkseiendommen.

8. Storfugl er fredet i Alta og Porsanger kommuner.

Framlagt på møte 16.-17.6.2011
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9. Jakt og fangst får ikke skje nærmere enn 300 meter fra eget parkert kjøretøy langs
skogsbilvegene i barskogområdene i Karasjok og i Sør-Varanger.

10. Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert bostedsadresse i
Finnmark. Ved behov kan FeFo innføre sesongkvote for snarefangst.

St rets vedtak:

St ret dele erer til direkt ren å re ulere 'akta å småviltet etter f I ende retnin slin'er:
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1. FeFo vil regulere adgangen til småviltjakt på Finnmarkseiendommen basert på
kunnskap om bestand og samlet (akkumulert) jakttrykk i FeFos 131 jaktfelter. Det kan
reguleres på antall jegere samtidig i et jaktfelt og samlet totalt jakttrykk. Det kan også
reguleres av hensyn til andre brukere.

2. Ved reguleringer skal det tas hensyn som sikrer allmennhetens adgang, og gir fylkets
egne innbyggere tilgang til alle jaktfelt i hele jakttiden og samtidig søker å sikre
lokalbefolkningens bruk av ressurser senere i sesongen gjennom jakt og snarefangst.
Aktivering av jaktkort er pliktig ved jakt på hønsefugl, hare, ender, gjess og sjøfugl og
gjelder for alle. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkort nødvendig.

3. I populære jaktfelt vil FeFo regulere etter jakttrykk:

a. samlet jakttrykk i et jaktfelt over en terskel på 2 jaktdager per km2 forbeholdes
fylkets innbyggere

b. Inntil dette jakttrykket er oppnådd er alle jaktfelt åpne for alle

Direktøren kan gjøre endringer i tillatt jakttrykk ved behov, basert på erfaringstall i
forhold til jaktfeltenes jaktbarhet, og av hensyn til andre brukere, herunder reindrifta.

4. Enkeltarter av småvilt kan fredes midlertidig i enkelte jaktfelt ved behov. Fredning vil
gjelde likt for alle brukergrupper og kan skje i form av full fredning, utsatt jaktstart for
enkelte arter og/eller forkortet jaktsesong. Bruk av mindre fredningsområder
(refugier) kan benyttes etter dialog med brukergrupper og aktuell kommune.

5. FeFo innfører gebyr på NOK 300,- ved manglende fangstrapportering for småviltjakt
på Finnmarkseiendommen. Gebyret legges til ved kjøp av jaktkort påfølgende sesong.

6. Reiselivsbedrifter kan for sine kunder søke om prioriterte jaktkort for sine kunder for å
sikre forutsigbarhet. Krav til søker er at det kan vises til et organisasjonsnr og
godkjent skatteattest. Lokale reiselivsbedrifter skal prioriteres. Søknad sendes FeFo
innen 15.juli.

7. Dagskvoter kan innføres ved behov på deler av eller hele Finnmarkseiendommen.

8. Storfugl er fredet i Alta og Porsanger kommuner.

9. Jakt og fangst får ikke skje nærmere enn 300 meter fra eget parkert kjøretøy langs
skogsbilvegene i barskogområdene i Karasjok og i Sør-Varanger.

10. Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert bostedsadresse i
Finnmark. Ved behov kan FeFo innføre sesongkvote for snarefangst.
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Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Norges vassdrags- og energidirektoratet 
Region Nord
Postboks 394
8505  Narvik

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2007/2307 Anne Fløgstad Smeland, tlf.: 46400264 28.06.2011

Søknad om utvidelse av sikringsanlegget 1204 Tanaelv ved Birkestrand, Tana 
kommune (strekningen Birkestrand-Fagernes).

Vi viser til vedtak i kommunestyret i Tana den 22/6-2011 (sak 55/2011) hvor det ble bevilget kr. 
100.000,- til utvidelse av eksisterende elveforbygning i Birkestrand-området (ved Fagernes). 
Beløpet forutsetter til å dekke distriktsandelen på 20 % til erosjonssikring i området, og 
kommunen søker med bakgrunn i dette om økonomisk tilskudd og bistand fra NVE til 
planlegging og gjennomføring av sikringstiltak på strekningen. 

Vedlagt ligger en detaljert søknad for tiltaket. Det er ikke utarbeidet en detaljert 
finansieringsplan. Dersom totalkostnadene overstiger kr. 500.000,- vil kommunen behandle en 
ny sak for å få inndekning for distriktsandelen (jmf. vedtak i sak 55/2011). 

Med hilsen

Svein-Ottar Helander
Avdelingsleder

Anne Fløgstad Smeland
Rådgiver

Kopi: 
Laksebreveiere i Tanavassdraget A/L, Ringveien 41, 9845 Tana. 
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SØKNAD OM BISTAND TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV 
EROSJONSSIKRINGSTILTAK PÅ STREKNINGEN BIRKESTRAND- FAGERNES. 

1. Bakgrunn: 
Bakgrunnen for søknaden er at strekningen fra Skoglund til  Fagernes langs Tanavassdraget i 
Tana kommune (se vedlagte kart) er svært erosjonsutsatt. Ved Birkestrand er det allerede etablert 
et sikringsanlegg (nr 1204 Tanaelv), og søknaden omfatter en forlengelse av dette anlegget ned 
til Fagernes. Det berørte arealet er jordbruksareal (LNF-område  i kommuneplanens arealdel). I 
tillegg er det to hytter i området. Området grenser til Tanamunningen naturreservat. 

2. Beskrivelse av erosjonsfaren: 
Elvebredden mellom Skoglund og Fagernes har et jordsmonn bestående av fin partikulær 
sandmateriale. Vegetasjonsdekket består av bjørketrær, busker og lyng. Trær og busker beskytter 
vanligvis løsmassene på steder med erosjonsaktivitet, men vegetasjonens bindeevne langs 
elvebredden i området strekker seg imidlertid bare til de øverste lagene, og den har ikke stor 
virkning på de nedre delene av skråningen. Elvebredden har en skråning med en relativt bratt 
vinkel, noe som medfører at det skal minimalt med undergraving som bølge av bølgeslag før man 
får utglidning av løsmasser. Mye tyder også på at trær som rives løs som følger av erosjonen, 
forsterker erosjonsprosessene langs skråningen. 

Erosjonen av elvebredden i det overnevnte området foregår i all hovedsak på sommerhalvåret og
høsten hvorav mye tyder på at høsten er den tiden av året hvor området blir rammet mest av
erosjon som følge av vinder fra nord og vest. Kraftige vinder medfører store bølgeslag mot
elvebredden samt tilsvarende erodering. Området er også berørt av tidevann. Fra fjære til full flo
stiger vannstanden med ½ meter, noe som ytterligere med på å fremskynde erosjonsprosessene.

Flyfotografier med GPS-kordinater (kilde; Norge i bilder) tatt over nedre del av Tanaelva i 1997
samt GPS-målinger i 2010 gir anledning i å måle graden av erosjon som har foregått de siste 13
år. I løpet perioden har det i gjennomsnitt blitt erodert 5,3 meter (std. avvik ± 2,4,
variasjonsbredde 2,6 til 10 m, 12 referansepunkter) av elvemælen i området mellom Fagernes og
Skoglund (1,2 km). En bør likevel være oppmerksom på at GPS-målinger har et avvik på ± 3
meter.

17. november 2009 og 8. september 2010 ble det gjennomført målinger mellom elvemælen og
fastsatte referansepunkter mellom Skoglund og Fagernes i den hensikt for å overvåke
erosjonsprosessen mer nøyaktig. I den oppgitte perioden eroderte elvemælen i gjennomsnitt med
1,8 meter (std. avvik ± 1,0).

3. Type tiltak som er aktuelt:
Kommunen ønsker at eksisterende sikringsanlegg nr 1204 (elveforbygning) utvides om lag 1,5 
km. nedover elven forbi Fagernes (se vedlagte kart). 

4. Saksbehandling
Saken ble først behandlet i kommunens miljø-, landbruks- og utmarksutvalg (MLU) den 4/5-
2011 (sak nr 19/2011), hvor det ble fattet følgende vedtak: 

” Det foregår fortsatt betydelig erosjon på østsiden av Tana i munningsområdet. 
Omfanget ansees som en trussel for befolkningens muligheter til næringsutøvelse innen 
landbruk og laksefiske. MLU ber om at en videreføring av eksisterende sikringstiltak i 
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Birkestrand prioriteres. NVE anmodes om å etablere et pilotprosjekt i Tana-munningen 
knyttet til bølgeerosjon.” 

Dette ble fulgt opp av en ny behandling i MLU den 8/6-11 (sak nr 30/2011). Denne saken ble 
sendt videre til kommunestyret den 22/6-2011 (sak 56/2011), hvor det ble fattet følgende vedtak: 

”Det viser til vedtak i MLU sak 19 av 4. mai 2011. Kommunestyret setter av kr. 100 000,-
som kommunens egenandel (20 %) til elveforbygning i Birkestrandområdet.
NVE anmodes om snarlig utarbeidelse av en plan for tiltaket, samt etablere et 
pilotprosjekt knyttet til bølgeerosjon i Tanamunningen. 

Beløpet (kr 100 000,-) dekkes over post 25599804 Elveforbygning Birkestrand 

Økning av bevilgning til elveforbygning i Birkestrandområdet på kr. 50 000,-
Det må snarest tas kontakt med NVE for å få prosjektet gjennomført. 
Dekkes ved bruk av disp.fond. 

NVE anmodes om snarlig utarbeidelse av en plan for elveforbygning i 
Birkestrandområdet, samt etablere et pilotprosjekt knyttet til bølgeerosjon i 
Tanamunningen. 
Tana kommunestyre stiller seg positiv til å bidra med egenandel, så snart det foreligger et 
samlet kostnadsoverslag. 

Kommunestyret ber MLU foreta en utredning og ny vurdering av behovet for å videreføre 
elveforebygginga langs Tanavassdraget i Tana kommune. Det fremmes som egen sak til 
kommunestyret innen høsten 2012. ”

Bilde 1: Elvebredden i området mellom Skoglund (Skuvgi) og Fagernes
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Bilde 2: Elvebredden i området mellom Skoglund (Skuvgi) og Fagernes)

Bilde 3: Erosjon ved Skoglund (nederst i eksisterende anlegg)
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Møtereferat 

Sak: Møtereferat - Befaring Austertana Miljøtiltak i 
Austertana, Juleelv, Hanaelv og Bosavco 

  

Møtedato: 29.6.2011 Kl.: 10:00 Sted:  Austertana 
Til stede: Anne Smeland og Frank Ingelæ fra Tana kommune, Svein Pedersen fra SVV, Jostein Fløgstad 

fra Fylkesmannen, Stig Bruun fra bygdelaget, Anders Bjordal og Knut Aune Hoseth fra NVE 
Fravær:  
Møteleder: Knut Aune Hoseth 
Referent: Anders Bjordal Dato/sign.: 14.7.2011 
Saksnr.: NVE 201104432-1 Arkiv:  411 
Kopi: Fylkesmannen i Finnmark, Statens vegvesen, Bygdelaget v/Stig Bruun,   
 

Nr. Dagsorden Ansvar/dato 

1. 2011 Velkommen 

Godt oppmøte Statoil Ildtoppen i Austertana. 

 

 

2.2011 Ordfører Frank Ingelæ   

Ordføreren informerte kort om flomhendelsene våren 2011, skader på 
vegen, boliger, eldreboliger, skolen og Elkem var isolert. Vegen fikk 
skader og var stentg. Bygdelaget forpakter vassdraget, kommunen vil 
gjerne bistå i det videre arbeidet. Behov for oppgradering vegen og brua   

3.2011 Statens vegvesen v/Svein Pedersen 

Brua er ikke bra. Rent vedlikehold av brua vil kunne koste ca 6 mill, 
oppgradering av brua med g/s med mer vil koste 8-9 mill. Ny bru vil koste 
ca 14 mill. Kan da ta bort midtpilar i elva og bedre påkjøring til riksveien. 
Ny bru vil ha sikkerhet mot 200-årsflom. Det er fylkeskommunal vei og 
bru, SVV lager forslag, fylkespolitikerne vedtar. SVV går for ny bru.  

4.2011 Fylkesmannen v/Josten Fløgstad 

Fylkesmannen ønsker best mulig vassdragsmiljø, de sikringsanlegg som 
ikke trengs bør tas bort. Noen anlegg kan helt sikkert tas bort, andre kan 
flyttes.  

 Videre diskusjon v/alle 

Vanninntaksdammen i Bosavco er dobbeltarmert og det vil ikke være 
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vanskelig å lage v-profil/hakk i denne for å ta bort vandringshinderet. 

Terskelen nedstrøms brua over Bosavco er for bratt, denne må det gjøres 
noe med. 

Det er store muligheter for å gjøre tiltak i de tre elvene i Austertana, fjerne, 
åpne opp, flytte, justere. Lokal delaktighet er viktig. 

Litt snakk om NVEs erfaringer fra andre vassdrag. Vi har gode erfaringer 
med slike tiltak, men det er svært viktig med lokalt interesse. Det er 
grunneier på det enkelte anlegget som tilslutt må gi tillatelse før tiltaket kan 
gjennomføres. 

Kartlegging, planforslag, informasjonsmøter endelig plan. 

Fylkesmannen, kommunen og lokale grunneiere vil være planeiere. 

NVE informerte om at det finnes penger som kan brukes allerede i 2012. 

Hvem er pådriver?  

Kan vannområdene være pådriver? Kommunen kan være koordinator etter 
forslag fra fylkesmannen. NVE vil at alle tiltak skal forankres gjennomg 
prosjektet. Usikkerhet om Vannområderådet vil kunne gjennomføre et slikt 
prosjekt som det haster med å komme i gang med. Fylkeskommunen vil 
opprette Vannområderådene først til høsten. 

Enighet om at Tana kommune blir prosjektleder, NVE og byggdelaget 
(grunneierne) utarbeider planforslag. Det gjennomføres informasjonsmøter 
til høsten slik at endelig plandokument kan godekjennes fram mot 
sommersesongen 2012. 

 

5.2011 Befaring  

Brua og vegen til Leirpollskogen, skader om muligheter. Erosjon videre 
oppstrøms brua. Her er det en vannledning. Kommune v/Anne Smeland 
sjekker opp denne. Retning og dybde, behov for videre drift. 

Bosavco, vandringshinder nedstrøms brua, denne kan gjøres slakere uten å 
komme i konflikt med brukarene. Kommunen sjekker om vannledningen 
ligger i terskelen v/Anne Smeland 

Basavco, inntaksdam for gammel vannforsyning skaper vandringshinder 
(stopp) for fisk. Vi fikk ikke sett denne, men vedlagt dette referatet følger 
bilde av dammen. Det vil være enkelt å lage v-profil i denne. 

Oversikt punkt ved mobiltelefonmast. God oversikt over de fleste anlegg, 
litt diskusjon om behovet ved det enkelte sikringsanlegg. 

Enighet om av NVE v/Anders Bjordal reintegner skissetegningen, skriver 
møtereferat og sender dette til deltakerne på befaringen. Dette forslaget 
skal NVE og bygdelaget  informere lokale grunneiere om til høsten.  







17. Terskelen gjøres slakere
terskelkrona flyttes opp
mot brua

18. Brukar må repareres

19. Betongdam tas bort

1. Reparasjon

2. Sikre dyrka mark

3. Fjernet nedre del av anlegg

6. Fjerne  flomvoll

5. Ny kulvert

7. Ny flomvoll

4. Ny større bru

9. Ny erosjonssikring

8. Fjern erosjonssikring 10. Flytte sikringsanlegg
 inn mot dyrka mark

11. Fjerne sinkringsanlegg
ca 370 meter

12. Flytte sikringsanlegg
inn mot dyrka mark

13. Fjerne sikringsanlegget
ca 1820 meter

14. Nytt anlegg

15. Fjerne nedre
del av anlegget

16. Fjerne anlegg

Forslag til tiltak i Austertana



Fra: Anne Smeland[anne.smeland@tana.kommune.no] Dato: 23.08.2011 08:07:54 Til: Tana 
Arkivarer på Rådhuset Tittel: VS: Austertana, referat fra møte og befaring 29. juni med skisse over 
mulige tiltak 
Alle dokumentene inkl vedlegg logges på sak 2008/2120 Miljøforbedrende tiltak langs nedre deler av 
Julaelva.
 

Fra: Hoseth Knut Aune [mailto:knh@nve.no] 
Sendt: 20. juli 2011 13:58
Til: Frank Martin Ingilæ; Anne Smeland; 'svein.j.pedersen@vegvesen.no'; 'jostein.flogstad@fmfi.no'; Morten 
Halvorsen
Kopi: Bjordal Anders; Region Nord
Emne: Austertana, referat fra møte og befaring 29. juni med skisse over mulige tiltak
 
Hei og takk for sist
Det har gått fort i svingene før Anders gikk på ferie, og jeg tror ikke han har fått sendt referat og oppfølging 
vedr Austertana til dere. 
 
I vedlegget skisse mulige tiltak har Anders tegnet inn de tiltak vi diskuterte som aktuelle på befaringen, og vi 
vurderer at denne skissen danner et bra grunnlag for den videre oppfølging som vi får ta tak i etter 
sommerferien.
 
Fotovedlegget viser damkonstruksjonen vi ikke fant under befaringen, og bildet illustrerer veldig godt at 
konstruksjonen virker som et vandringshinder for fisk.
 
Det skal bli spennende å jobbe videre med dette prosjektet.
 
En riktig god sommer til dere alle !
Knut Aune Hoseth
Sjefingeniør
Norges Vassdrags- og Energidirektorat
tel + 47 22 95 96 18  mobil + 47 971 65 337
 
 

NVEs hovedkontor har ny besøksadresse fra 6. juni 2011: Middelthunsgate 29, Oslo

Nytt telefonnummer er: 09575

NVE's main office new visiting address from June 6, 2011: Middelthunsgate 29, Oslo

The new phone number is: 09575

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System.
For more information please visit http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________________________
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Saksnr Sakstekst  (nei/ Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers oppfølging/kommentar Ansvarlig
1 Innkallinga ja AI
2 Sakslista ja AI
3 Protokollen ja AI
4 Møteplan 2010 for Miljø,- landbruks- og utmarksutvalget ja Møtedatoer lagt inn og oppdatert møteplan sendt ut. FG
5 Referatsaker/Orienteringer
5 RS1 - Vedrørende sperregjerde mellom Ifjord - Darjohka - distrikt ... ja LS
5 RS2 - Forskrift til mineralloven - Svar på høring ja LS
6 Godkjenning av innkalling ja AI
7 Godkjenning av saksliste ja AI
8 Godkjenning av protokoll fra 03.02.2010 ja AI
9 Høringsuttalelse fra Tana kommune. Tanautvalget - lokal fisk... ja SOH
10 Høringsuttalelse til fylkesmannens forslag til endrede fiske... ja SOH
11 Søknad om oppføring av sperregjerde fra Korsmyran til E6 på ... ja LS
12 Handlingsplan for trua karplanter i Finnmark: Høringsuttalel... ja LS
13 Referatsaker/Orienteringer ja FG
13 RS 3/10 Forvaltningskontroll ja Brev om at avvik fra kontroll er lukket. JA
13 RS 4/10 Dispensasjon fra forbudet mot deponering av nedbrytbart avfa... ja SOH
14 Godkjenning av innkalling ja FG
15 Godkjenning av saksliste ja FG
16 Godkjenning av protokoll fra 19.03.2010 ja FG

17 Høring Verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark beg
Fellesforslag: ENST. MLU ber om utsatt høringsfrist til 1.okt. MLU 
ber om at saken behandles i KST 23.09. Det er innkommet 
høringsuttalelser fra Skiippag. Bygdelag og

SOH

18 Prosjektsøknad til Inn på tunet-løftet ja ENST TN
19 Søknad om støtte til foring av rådyr ja ENST SOH
20 Referatsaker/Orienteringer ja Orienteringen fra FeFo ble utsatt til høsten. FG

20 RS 5/10 Svar på forespørsel om orientering om Finnmarkseiendommens r… nei Orienteringen har blitt utsatt en gang pga manglende oppmøte i 
MLU. Berammes på nytt til MLU 10.nov.2010 SOH

20 RS 6/10 Regulering av snarefangst - høring ja SOH
20 RS 7/10 Kommunedelplan for klima og energi 2010- 15: Offentlig etter… ja LS
21 Godkjenning av innkalling ja AI
22 Godkjenning av saksliste ja Beskjed videresendt utv avd AI
23 Godkjenning av protokoll fra 02.06.2010 ja AI
24 Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i s... ja Høringsuttalelsen er sendt FeFo. SOH
25 Referatsaker/Orienteringer ja Vedtak i Behandling av garnutvisning sendt KST pr e-post 150910 FG
25 Høring av melding om ny 420 kV kraftledning gjennom Tana kom... Ja LS

25 Utsatt høringsfrist for verneplan for myrer og våtmarker i F... nei Fylkesmannen har opplyst at høringsfristen er utsatt. Ny 
høringsfrist ikke fastsatt. SOH

25 Behandling av søknader om garnutvisninger for 2011 ja Vedtak videresendt KST pr e-post 15.09.10 (fg) SOH
26 Godkjenning av innkalling ja enst FG
27 Godkjenning av saksliste ja enst FG

28 Godkjenning av protokoll fra 15.09.2010 enst. MLU ønsker for fremtiden at "Forslag til vedtak" og protokoller 
fra utvalget oversettes til samisk. SOH

29 Utmarksplan - alternative fremgangsmåter... beg
enst. Settes i gang forarbeid, miniseminar, utkast til prog. Til neste 
møte. MLU anmoder KST å sette av midler til utmarksplan i 2011-
budsjett. (Ref.sak til FSK og KST)

SOH



30 Høringsuttalelese fra Tana kommune til "...

Inst. enst. Tillegg enst. - FeFo må legge forholdene bedre til rette 
for små lokalsamfunn, utøve trad. Næring, forvaltning av fornybare 
naturgoder, forventer at kontakt/dialog prioriteres. (Ellers som 
rådm. Forslag til vedtak)

SOH

31 Rullering av handlingsprogrammet til kom... ja enst. Kap.9.4 Styrke bygdene. Tillegg til innledning, samt MÅ-tiltak 
utarbeidelse av utmarksplan, ressursbehov kr 100 000 FE

32 Referatsaker/Orienteringer ja ingen ref/orenitering FG



Saksnr Sakstekst  (nei/ Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansvarlig
1 Utmarksplan for Tana kommune
2 Innkalling ja FG
3 Saksliste ja FG
4 Protokoll fra 15.11.2010 ja FG
5 Høring av rapport fra prosjektet "Barmar... ja Fellesforsalg + pkt 2 og 4 i inst. Vedtatt AS
6 Uttalelse i forbindelse med oppstart av ... ja Melding om vedtak er oversendt Fylkesmannen. AS
7 Referatsaker/Orienteringer ja ingen orienteringer. FG
7 RS1 - Reinsperregjerde mellom reinbeitedistrik… ja til orientering LS
7 RS2 - Endrede regler for tildeling av laksepla… ja til orientering SOH
7 RS3 - Uttalelse til forslag til regulering av … ja til orientering Tatt til etterretning. AS
7 RS4 - Svar på høring - ny strategisk plan for … ja til orientering SOH
8 Godkjenning av innkalling (møtedato 09.02.11) ja FG
9 Godkjenning av saksliste ja FG

10 Godkjenning av protokoll fra 01.02.2011 ja Ønsker innstilling, forslag og vedtak oversatt til 
samisk. SOH

11 Utmarksplan for Tana kommune - varsel om 
planoppstart . Saken tas til orientering.

Søknader om tilskudd vil bli sendt ut i løpet av mars 
måned. Kontrakter mht konsulenttjenester vil bli inngått 
etter at disse søknadene er behandlet.

AS

12 Høring - regulering av småviltjakt på 
Finnmarkseiendommen ja

Kommunen har gitt sin høringsuttalelse til 
Finnmarkseiendommen angående regulering av 
småviltjakten.

Saken er ferdig. Vedak sendt 15.03 AS

13 RS5 - Høringsinnspill - Barmarkskjøring i Finnmark 
2010 ja til orientering Saken er ferdig. AS

13 RS6 - Utsendelse av protokoll fra møte i 
Rovviltnemnda i region 8 … ja til orientering Saken er ferdig. AS

13 RS7 - Tap av beitedyr til rovvilt - lokale tiltaksplaner ja Innkommet brev tas til orientering

Kommunen har informert lokale sauavslag m.fl om at man 
kan bistå i å utarbeide lokale tiltaksplaner mot rovvilt 
dersom det er behov, men at en slik plan/planer må 
utarbeides med bakgrunn i lokale behov og forslag.

AS

14 RS7-forts. ja

Det er ikke kommet inn innspill fra lokalt hold mht. slike 
planer, og saken er derfor lagt i bero inntil videre. Når det 
gjelder skadefellingslag har kommunen tatt initiativ for å 
få opprette slike som kan bistå i akutte situasjoner.

AS

14 Forslag til nye fiskeregler for tilreisende fiskere ja Kommunen har avgitt  høringsuttalelse til 
Fylkesmannen i Finnmark. Vedtaket sendes ut i den 15/3-2011. AS

15 Godkjenning av innkalling enst FG
16 Godkjenning av saksliste enst. tillegg 2 RS og 1 PS FG
17 Godkjenning av protokoll fra 09.03.2011 enst FG
18 Høring av planprogram for forvaltningspl... ja Tillegg: enst / Inst. enst - vedtak i 9 pkt Høringsuttalelse oversendes FFK. AS

19 Tiltak for å hindre erosjon i Birkestran... nei Utvalgsleders forslag enst. Det utarbeides en søknad til NVE. Vil bli fulgt opp i løpet 
av mai/juni. AS



20 Orienteringssak til Miljø-, landbruks- o... til orientering Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av tiltak i 
planen. AS

21 Referatsaker/Orienteringer ja til orientering SP ber om at Mattilsynets vedtak ang. velferd for småfe 
tas opp som egen sak i MLUs junimøte TN

21 RS8- Skuddpremie ja til orientering AS
21 RS9- MLU-rapport 2010-2011 (26.04.11) til orientering FG

21 RS10 - Vedrørende søknad om tilskudd til utmark… ja til orientering Det fremmes en sak til neste møte i MLU angående 
videre framdrift i planarbeidet. AS

21 RS11 - HE 068/11 Variert næringsliv 2011 - støt… ja til orientering Det fremmes en sak til neste møte i MLU angående 
videre framdrift i planarbeidet. AS

22 Høring- forskrift om forlengelse av virk... ja til orientering AS
23 Godkjenning av innkalling ja FG
24 Godkjenning av saksliste ja fire tilleggsaker FG
25 Godkjenning av protokoll fra 04.05.2011 ja FG

26 Høring- utvidet adgang for tilreisende jegere til jakt på 
store rovdyr. Ja Enst. rådm_forslag pkt 1 og 2, endret i pkt 3 og 4 Høringsuttalelse er sendt til FeFo den 15.6.2011. AS

27 Revidert framdriftsplan for utmarksplanen. Beg

Enst. Innstiling til KST om tilleggsbevilgning kr 150 
000. Tana kommune ber om et snarlig møte med 
grunneier (FeFo) for å se på mulighetene for et 
tettsamarbeid om tilrettelegging for jakt, fiske og 
bærplukking for lokalbefolkningen, spesielt desom 
ønsker

Saken er meldt opp til kommunestyret den 22.06.2011. AS

28 Søknad om midler til utsiktsrydding. Beg

Tana kommune bevilger kr. 30.000,- til siktrydding 
ved følgende ulykkessteder langsriksveien i Tana 
kommune: Laksjok, Gollevárre - Alleknjarg og 
Masjoksletta. Eventuelleandre ulykkespunkt kan 
vurderes når tiltak er gjennomført i disse 
områdene.Side 7 av 1

Saken er meldt opp til behandling i kommunestyret den 
22.06 pga at det ikke er inndekning for bevilgningen på 
kr.30.000,-.  Det bes om en tillleggsbevilgning fra 
kommunestyret.

AS

29 Referatsaker/Orienteringer MLU ber om å få forelagt seg retningslinjer for 
primærnæringsfondet til neste MLU-møte FE

29 RS12_Vedtak på søknad om tillatelse for oppfø… JA til orientering Avventer endelig avgjørelse fra Landbruks- og 
matdepartementet LS

30 Tiltak for å hindre erosjon i Birkestrandområdet - 
kommunal egenandel Nei Enst. instilling til KST om kr 100 000 (eganandel 20 

%)

Sak om tilleggsbevilgning er meldt opp til KST 22.06. 
Søknad til NVE om erosjonssikring vil bli sendt i løpet av 
uke 25.

AS

31 Velferd for småfe på beite ja
Fellesforslag enst. 4 avsnitt, sendes Mattilsynet, 
FeFo, Landbruksorg., Fylkesmann landbruksavd., 
lokalaviser, ref.sak til KST

Sendt til adressater angitt i vedtak. TN

32 Vedlikehold av jordbruksveier
MLU ber om nødvendig vedlikehold og reperasjon 
av kommunale jordbruksveier prioriteres før 
sommerferien

Må meldes opp til KST 22.06 ØSS

33 Evaluering av utvalgsmodellen Leder fatter brev til adm (evaluering)
34 Godkjenning av innkalling ja FG



35 Godkjenning av saksliste ja FG
36 Godkjenning av protokoll fra 08.06.2011 ja FG
37 Årsmelding for landbruket 2010 - Tana, N... TN
38 Referatsaker/Orienteringer FG


	Ref6.pdf
	Velkommen
	1. 2011
	Ordfører Frank Ingelæ  
	2.2011
	Statens vegvesen v/Svein Pedersen
	3.2011
	Fylkesmannen v/Josten Fløgstad
	4.2011
	Videre diskusjon v/alle
	Befaring 
	5.2011

	Ref7.pdf
	MLU
	MLU-rapport 2011_ver171011.pdf
	MLU



