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Rettighetshavers interesser i vernede områder
v/Ole Petter Rundhaug. Nasjonalparkforvalter, Midtre Nordland Nasjonalparkstyre.
Myndighet i de vernede områdene i Nordland lå tidligere hos fylkesmannen. Fra 1995 – 2009
ble det utarbeidet en ny forvaltningsordning for de store, vernede områdene i Nordland.
Denne ordningen fokuserer på en større lokal innflytelse. Midtre Nordland Nasjonalparkstyre
har nedsatt et faglig rådgivende utvalg som består av en rekke rettighetshavere innen både
beitenæring, turistnæring samt
andre organisasjoner som skal gi
innspill til styret. Gjennom denne
lokalkunnskapen ønsker man å
oppnå større lokal innflytelse.

Foto: Fjellrev i Saltfjellet – Svartisen Nasjonalpark. Foto: Kristian
Sivertsen.

Myndigheten ligger i dag hos nasjonalparkstyrer, som er satt sammen av 4 deltakere fra
sametinget, 1 deltaker fra Nordland Fylkeskommune, samt 1 deltaker fra hver av de
kommunene som er berørt av de store verneområdene i Nordland; Fauske, Saltdal, Sørfold,
Meløy, Bodø, Rødøy, Rana og Beiarn. Midtre Nordland Nasjonalparkstyre har
forvaltningsmyndigheten på 7 ulike verneområder. Disse omhandler både nasjonalparker,
landskapsverneområder og naturreservat. Se http://www.nasjonalparkstyre.no/MidtreNordland/ for fullstendig oversikt.

En hel rekke rettighetshavere påvirkes av verning av store områder. Både reineiere,
grunneiere, beiteberettigede samt alle som bruker område ved allemannsretten påvirkes av
verningen.

Konsekvenser for rettighetshavere i vernede områder:
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-

Strengere lovverk på motorferdsel enn utenom disse områdene.

-

Oppsetting av byggverk er begrenset.

-

Restriksjoner på beitebruk.

-

Det må søkes om hogst/transport storvilt ved eksempelvis elgjakt.

-

Restriksjoner på bruk av hest.

-

Motorisert ferdsel for reindrifta begrenset (regelverk ikke på plass).

Foto: Spesielt motorferdsel og
oppsetting av nye byggverk er
begrenset i nasjonalparkene.

Selv om regelverk er strengere her enn ellers, jobbes det kontinuerlig med skjøtsel,
miljømessig verdiskapning, tilrettelegging, økonomisk og sosial verdiskapning. Naturlig
utvikling av plante- og dyrelivet er likevel prioritert.
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Resultater fra rypeprosjektet 2006 – 2011
v/ Hans Christian Pedersen. NINA.

Prosjektet hadde i utgangspunktet en rekke mål/delmål. Både uttak av rype, hva som
karakteriserer et godt rypeterreng, påvirkningsfaktorer på rypebestandene, betalingsvillighet
rypejakta som næring, utarbeiding av håndbok
for rypeforvaltning og bærekraftig uttak skulle
undersøkes.

Rypebestanden påvirkes av
smågnagerbestandene, generalistpredatorer,
kraftgater, gjerder, vegetasjonsendringer, jakt
og en endret utbredelse av typiske predatorer
som rødrev.

Foto: Smågnagerbestanden har innvirkning på
rypebestanden. Her har en elghund vært på jakt.

Nordland er blant de tre fylkene i Norge der det jaktes mest. Fylket har mange tilreisende fra
sør-Norge. Trenden i rypebestanden de siste årene viser en tydelig nedgang.

Det er utført undersøkelser på hvilken restriksjon jegere ønsker dersom rypebestanden er lav,
og restriksjoner skal innføres. Blant disse var dagskvoter, årskvoter, stengt vinterjakt,
refugier med mer alternativer. Jegere er mest fornøyd med årskvoter på ca. 15 ryper.

Grunneiere i undersøkelsene har ofte rapporteringsplikt for sine jegere. Blant grunneiere
brukes en rekke typer restriksjoner: Kvoter (års/døgn), ingen vinterjakt, utsatt jaktstart,
begrensning på antall kort med mer.
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VIKTIG: Utsatt jaktstart er en SVÆRT dårlig form for begrensning på rypejakta. Tidlig i
jakta er det flere av rypene som kommer til å dø
uansett (kompensatorisk mortalitet). Det er dermed
bedre å skyte rypene tidlig på høsten enn på
vinteren. Utsatt jaktstart bør man som grunneier
dermed unngå.

Kvaliteten av rypetaksering: Denne statistikken er
god, men det forutsetter store områder (gjerne
fylke), samt flerårig taksering. Taksering lokalt er
svært viktig for å ha noen lunde kontroll på
Ryper er ”mindre verdt” tidlig på høsten en senere
på høsten.

jaktuttaket (se tommelfingerregler).

Tommelfingerregler forvaltning av rype:
-

Jakt kan påvirke neste års hekkebestand av rype.

-

Utsatt jaktstart bør unngås.

-

Jakttutaket bør holdes under 15 %. Ved høyere uttak øker den naturlige
vinterdødeligheten i bestanden, noe som fører til en kraftig redusert hekkebestand.
Taksering/telling er her viktig.

-

Vinterryper er ”mer verdt” med tanke på neste års hekkebestand. Dette skyldes at
ryper på vinteren har høyere sannsynlighet å overleve til neste års hekking enn
høstrypa. Det er likevel mulig med jakt både vinter og høst dersom kvotene ikke settes
for høyt.

For mer informasjon om rypeprosjektet:
http://www.statskog.no/jakt/Sider/Rypeprosjektet.aspx
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På Sporet etter rødreven
v/ Christian Dufset, NJFF.

Prosjektets utgangspunkt:
Rødrevebestanden er flere steder kunstig høy på grunn av unaturlig høy mattilgang for reven
gjennom søppelfyllinger, hyttefelt og tettsteder. Rødrev er topp predator på eggplyndring hos
skogsfugl, og en reduksjon i revebestanden vil styrke bestanden av skogsfugl.

Rolstads regnestykke: 15 røyer legger ca. 100 egg. Med dagens predasjon overlever 16 av
disse første leveår. Med halvert predasjon: 49 overlever første år.

Prosjektmål:
Sette jakt på rødrev i fokus. Øke uttaket av rev samtidig som man synliggjør verdien av selve
jakta. Man ønsker å undersøke effekten økt uttak av rødrev har på andre viltarter. Økt
kunnskap hos jegere om rødreven.

Gjennomføring:
Femårig prosjekt (1.1.10 – 15.4.15). Grunneiere skriver kontrakt med prosjektet og betaler for
å være med. Jegere kjøper revepass for hele området (noen områder utelukket) til kr. 200,-.
Området er totalt 5 000 000 daa jaktområde. Skuddpremie på kr 300,-. Lister over alle jegere
og skutte rev legges ut på nett.
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All rev samles inn og rever med gode
skinn flås. Skinnene tas vare på av de
som har ansvaret for flåingen. Det er
totalt 11 lokale mottakssenter for rev i
prosjektområdet.

Det kjøres kurs og samlinger med
fokus på revejakt.
Foto: Et viktig delmål i prosjektet er å synliggjøre hvilken spennende
og utfordrende jakt rødrevjakt faktisk er.

Resultater:
2010: 392 rev skutt (åtejakt 49%, drivende hund 7%, lokk 7%, hihund 12 %.
2011: 602 rev skutt (åtejakt 62%, drivende hund 6%, lokk 8%, hihund 9 %.
2012: 708 rev skutt (åtejakt 62%, drivende hund 15%, lokk 6%, hihund 15 %.

Ved jakt på rev er det viktig med store sammenhengende områder (spesielt ved bruk av hund).
Det er viktig at rettighetshavere tilbyr slik jakt, dersom revejakta skal fortsette å ta seg opp i
årene som kommer.

Foto: Rødrevpelsen er en flott ressurs som jegere bør ta vare på under jakta.

Hjemmeside: http://www.njff.no/portal/page/portal/hedmark/rodrev
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Bedre jervejakt i Nordland
v/ Vidar Bentsen. Prosjekt Utmark.
Prosjektets utgangspunkt:
Lisensjakta på jerv i Nordland fungerer ikke tilfredsstillende. Sesongen 2011/12 var kvota på
24 jerv, hvorav kun 4 ble skutt. Av rovviltforliket heter det at lisensjakta skal være redskap i
bestandsregulering av jerv. Resterende kvote (antall individ jegerne ikke klarer å felle), skal
myndighetene, så langt som det er mulig, ta ut gjennom ekstraordinære uttak (helikopterjakt,
hiuttak, snøscooterjakt). Prosjektet ønsker i så måte å bidra til at rovviltforliket følges opp.
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Det er svært vanskelig å tidkrevende å drive jervejakt. Store innvesteringer må til før jakta
kan starte:
 Åtejakt vanligst
 Tillatelse grunneier/kommune
 Bu
 Godkjent åte
 Overvåking/varsling åteplass
__________________________________________________________________________________________
Postadresse:
Kontoradresse:
Postboks 383
Sjøgata 33
8001 Bodø
E-post: nordland.utmarkslag@bondelaget.no

Telefon
75 50 60 68

Telefax:
75 50 60 61

Bankgiro:
9365.18.85793

Nordland Utmarkslag
Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

 Jaktutstyr nattjakt
 Jakt med bås
 Grunneiers tillatelse
 Fylkesmannens tillatelse
 Oppsyn av bås (2 ganger daglig).

Prosjektmål:
-

En bedre og mer forutsigbar lisensjakt i Nordland.

-

Skadevoldende individ skal tas ut gjennom jakt.

-

Kvote tas ut gjennom jakt.

-

Unngå ekstraordinære uttak.

Gjennomføring:
Treårig prosjekt (2012 – 2014). Man ønsker å effektivisere etablerte jegere samtidig som man
jobber for en økt rekruttering av jegere til denne jakta.
-

Tilskuddsordning opprettet. Jegere søker seg inn i prosjektet:

-

Jervebu ferdig/selvbygg

-

Jervebås ferdig/selvbygg

-

Viltkamera/åtevarsler

-

Åtearbeid

-

Motivasjonsmidler

-

Kursing/seminar

-

Hjelp med tillatelser kommune/grunneier

-

Lovverk – dispensasjoner

For søknadsskjema, se hjemmeside til prosjekt bedre jervejakt i Nordland på Nordland
Bondelag sin hjemmeside: http://www.bondelaget.no/jerveprosjektet/bedre-jervejakt-inordland-article68600-3689.html
Resultater:
-

Per 4.2.13:.
o 60 jerv skutt i Norge (Rovbase).
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o 18 jerv skutt i Nordland.
o 7 jerv skutt på lokaliteter tilknyttet prosjektet.

Felte jerv i lisensjakta (1997/98 - 2012/13)
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Aktiv fellefangst i Norge
v/ Kim Storstein Jønsson, Yrkesjeger Kiær – Mykleby, Hedmark.

Kim jobber som utmarksforvalter hos Kiær Mykleby i Hedmark. Dette er en stor privat
eiendom (240 000 daa) med virksomhet innen skogbruk, utmark, jordbruk og
kraftproduksjon. Rypejakta er en viktig inntektskilde og predatorbekjempelse er prioritert med
1,3 årsverk. Kim jobber her som yrkesjeger, oppsyn, naturforvalter, og har drevet helårig
fangst på den store eiendommen.

Det er mange årsaker til å drive predatorfangst. Motivasjonen kan ekempelvis være
rekreasjon, viltpleie, unaturlig høyt predatortrykk, anskaffelse av skinn med mer. Smårovvilt,
og fangst av disse ble gjennomgått:

Mår:
Feller: Conibear, trapper 90 og synningfella er vanlige feller til mårfangst. Det er bra dersom
fellene fores inn i løpet av våren/sommeren. Sporing er viktig for å finne gode områder for
mår. Feller bør smøres med ”black-coat” for å fjerne menneskelukt, samtidig som rust
hemmes. Honning, tøørfisk og avfall fra skogsfugl/rype er godt som åte. En rypevinge i en
tråd som dingler i treet fella henger kan være et bra triks.

Conibear montert i en trekasse som henges på et tre.
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Røyskatt:
Feller: Rottefeller, fenn mk4. Felle monteres i
en trekasse formet som tunnel som plasseres
i/ved steinur. Røyskatta liker å gå gjennom
slike tunneler og det trengs ikke åte. Felle
med tråkkplate er vanligst. Man kan slenge
hundepellets rundt kassen for å lokke inn
mus.
Ene enden av tunnelen med fenn MK4 slagfelle.

Mink:
Feller: Fenn MK6, små conibear, syningfella. Det kan være veldig lurt å ”sperre” vassdrag
med en felle på hver side. Her kan man stable litt stein slik at minken blir ledet gjennom fella.
Der minken ferdes langs mindre bekker går den ofte over
stokker. Fella kan da monteres på stokken.
Minken kan fanges både i lavlandet og på snaufjellet.

Syningfella for mink.

Kråkefeller:
Standard Norsk kråkefelle mye brukt. Kan fores hele året. Ved foring/avliving av fanget
kråke/ravn må dette KUN skje i mørket. Man må med andre ord aldri gå til fella på dagen.
Fugl avlives med salong, og fjær fra skutt fugl er ikke noe problem. Søppelfyllinger er gode
steder å sette opp feller.

Ravn kan bli hele 50 år gamle, og får i snitt 4-5 unger i året. Ravnen er en utpreget
reirplyndrer som samtidig er vanskelig å jakta på.
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Generelt:
Det er viktig å gjøre sitt ytterste for å unngå feilfangst. Trekasser som er tilpasset den aktuelle
arten kan brukes for å unngå nettopp dette.

Feller skal sjekkes en gang i uka.
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Skogbruk. Skjøtsel, fortjeneste og muligheter for rettighetshaveren
v/ Halvar Gaustad. Allskog.

Allskog er et samvirke som eies av 7 500 skogeiere fra hele landet. Dette er en
interesseorganisasjon for skogeiere, og Allskog har sin virksomhet innen hogst. Fokuset ligger
med andre ord på det industrialiserte skogbruket.

Allskog selger tømmerhogst til skogeiere. En skogeier/grunneier kan kontakte en
skogbruksleder i allskog (se http://www.allskog.no/skogbruksledere#31 for oversikt over
skogbruksledere) dersom man ønsker å selge skog på rot. Allskog vil da gjennomføre en
gratis befaring der grunneier/skogeier får et tilbud på skogen.

Foto: Storm og uvær kan føre til at store mengder skog blir ødelagt.

Utfordringer i Nordland:
-

For sjelden hogst (skogen blir for gammel og kvaliteten blir dårlig).

-

Vindfall kan ødelegge store mengder skog.

-

Regn/flom kan ødelegge skog. Hogst blir svært vanskelig i perioder med mye regn, og
maskinene setter dype spor i terrenget.

__________________________________________________________________________________________
Postadresse:
Kontoradresse:
Postboks 383
Sjøgata 33
8001 Bodø
E-post: nordland.utmarkslag@bondelaget.no

Telefon
75 50 60 68

Telefax:
75 50 60 61

Bankgiro:
9365.18.85793

Nordland Utmarkslag
Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

-

Svært mange linjer, vei og bane som kontinuerlig må krysses under hogst. Dette
vanskeliggjør arbeidet med selve hogsten.
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Motorferdsel i Utmark
v/ SNO.
SNO meldte frafall og det lyktes ikke Nordland Utmarkslag å få en erstatter på så kort tid.
Rune Amundsen har skrevet et kort sammendrag av regelverket knyttet opp mot motorferdsel
i utmark.

Motorferdsel i utmark, og bruk av snøscooter på veg
Dette reguleres i første rekke av;
Lov om motorferdsel i utmark
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
I tillegg har vi;
Forskrift om forbud mot bruk av Beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg
(http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-20011214-1411.html).
Utgangspunktet er følgende:
I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av Lov om
motorferdsel i utmark (http://www.lovdata.no/all/nl-19770610-082.html) eller vedtak med
hjemmel i loven.
Likeledes er utgangspunktet at bruk av snøscooter på offentlig vei er forbudt.
Så følger en del unntak og tillempninger som likevel tillater kjøring som nevnt ovenfor i visse
situasjoner, på visse vilkår, og for visse grupper.
Eksempelvis er det lov å krysse offentlig veg med snøscooter. Det er også lov å kjøre kortere
strekninger på offentlig veg når dette er nødvendig p.g.a. terrengforhold.
Likeledes kan som eksempel motorkjøretøy brukes til transport av jaktutbytte ved jakt på elg
og hjort.
I utmark og på islagte vassdrag kan motorkjøretøy likevel brukes når det skjer i samsvar med
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
For detaljer rundt dette henvises til det lov- og forskriftsverk som er nevnt ovenfor!
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Lokal forvaltning av laks og sjøørret
v/ Arne Johan Gravem. Leder Saltdal Elveeierlag.
Saltdalselva er lakseførenda i 67,5 km, og vassdraget huser både laks, sjøørret og sjørøye.
Vassdraget er forholdsvis stort i laksesammenheng og i 2012 ble det landet 4 586 kg laks og
997 kg sjøørret.
Fiskeretten i vassdraget
I perioden 1984 – 1988 ble det foretatt jorskiftesak i Saltdalsvassdraget. I alt var 440 parter
involvert i denne prosessen. Under prosessen ble alle eiendommer med fiskerett i hovedelva
inklusivt Lønselva, Junkerdalselva og Vassbotnelva opp til Vassbotnvatn, utmålt i stangretter.
Utgangspunktet for fordeling av en stangrett var i de fleste tilfeller 300 meter elvestrekning.
Totalt 93 400 meter elvestrekning ble fordelt på 271 stangretter som kan selges, pluss
fiskerettshavers stangrett.
Det er 42 gårder med rettigheter i vassdraget. Tidligere var hvert gårsnummer ansvarlig for
eget salg av fiske. I dag er det kun ett utsalgssted (Nordnes Kro), samt gjennom nettbutikken
scanatura. Dette sikrer svært god tilbakerapportering på fisket (96% i 2012).
Fangstrapportering

Samlet vekt (kg), fisk fanget, 1973 - 2012
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Figur: Figuren viser fangst av laks, sjøørret og sjørøye i kg, i perioden 1973 – 2012.
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I perioden 1996 – 2001 ble laksen i vassdraget fredet. Med ny driftsplan, og strenge
fiskeregler på plass, ble laksefisket igjen åpnet i 2001. Kvotene på laks i denne perioden har
vært på kun 3 laks pr. sesong, der all holaks over 65 cm er fredet. Laksebestanden har siden
den gang tatt seg kraftig opp, og er i dag tilbake på ”gamle størrelser”.
Kunnskapsbasert forvaltning
Elveeierlaget baserer sine tiltak/restriksjoner på kunnskapen som finnes om de aktuelle
bestandene i vassdraget. Det finnes lange tidsserier både for fangst, gytefisktellinger og
tetthetsundersøkelser av ungfisk. Elveeierlaget forsøker å bruke denne kunnskapen i
forvaltningen. Hofiskfredningen fra og med 2001 er et tiltak som man mener har hatt meget
god effekt i gjenoppbygningen av
laksebestanden. I 2012 ble hele
63% av laksen gjenutsatt. Når
mye av denne fisken er stor holaks
vil dette få positive innvirkninger
på gytebestanden i vassdraget.

Foto: Fredning av holaks kan være et svært godt tiltak for å styrke
laksebestanden.

Salg av fiske
Selv med disse strenge fiskereglene er elva svært populær. I 2012 ble det solgt 2669 fiskekort
og elva hadde ei omsetning på ca kr. 1 000 000,-. Vassdraget gir i så måte inntekt til
rettighetshaverne, sportsfiskerne er meget fornøyde samtidig som det er gode fiskebestander.
Som elveeier er det vel få ting man heller ønsker?
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