
Møteinnkalling

Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested: Storjord
Dato: 09.05.2012
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54 183.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.

Sak 27 ble behandlet i mailmøte tirsdag 24. april. 

Sak 28 og 29 sendes på høring til styret (§ 48 nml). AU må ta stilling til om sakene skal 
behandles i mail-møte før 9. mai.  

Presentasjon av ny hjemmeside for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

Opplegg for befaring/styremøte 29-30. mai.
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

AU 
25/2012

Referatsaker 2003/577

AU 
26/2012

Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577

AU 
27/2012

AU 
28/2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet materialtransport 
Jordbruhytta - Bodø & Omegn Turistforening

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan 
landskapsvernområde - dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i forbindelse med 
skadefelling av gaupe

2012/3347

2012/3360

AU 
29/2012

AU 
30/2012

Rago nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, 
Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 
landskapsvernområde og Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Søknad om tillatelse til 
bruk av viltkamera i forbindelse med jervregistring 
- Statens Naturoppsyn

Verdiskaping – oppfølging av styreseminar og 
møte med Nordlandsforskning

2012/3194
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3360-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 03.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 27/2012 09.05.2012

Gåsvatnan landskapsvernområde - dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet materialtransport Jordbruhytta - Bodø & 
Omegn Turistforening

Forslag til vedtak:

Bodø og Omegns Turistforening gis dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i
Gåsvatnan landskapsvernområde for skutertransport av materialer til bruk ved restaurering av 
stallen ved Jordbruhytta

Dispensasjonen gis fra verneforskriftens kap. IV, punkt 7 med hjemmel i kapittel VI, punkt
2.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
- All kjøring utenom angitte formål og etter kjørerute langs traktorvei fra Stolpen fram
til Jordbruhytta er forbudt
- Nødvendig tillatelse fra kommunen må foreligge
- Dispensasjonen gjelder for perioden 24.april – 1.mai 2012.
- Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til det.
- Dispensasjonen gjelder mellom 07:00 og 23:00. Transporten skal om mulig
begrenses til ukedager.
- Dispensasjonen gjelder for det antall turer som er nødvendig for å gjennomføre transporten

Bakgrunn
BOT ønsker å gjennomføre restaureringsprosjektet som planlagt i 2012-2013. Tilsagn om 
tilskudd foreligger fra Nordland fylkeskommune og Midtre Nordland nasjonalparkstyre. I tillegg 
foreligger en positiv innstilling fra Statens kulturminnefond uten at endelig tilsagn er gitt. Med 
vedtaket i Midtre Nordland nasjonalparkstyre om garanti/eventuell forskuttering ved behov i 
ryggen, er det inngått avtaler med handverkere og materialleverandører. Finansieringen av den 
delen av arbeidet som skal skje i 2012 anses å være sikret.
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Materialene er nå leveringsklare og Fjelltjenesten har påtatt seg å forestå transporten i løpet av 
uke 17.
Selv om det er Fjelltjenesten (kjører med direkte hjemmel i lov om statlig naturoppsyn) som 
skal utføre dette oppdraget, mener sekretariatet det er formelt riktig at BOT gis en dispensasjon 
fra verneforskriften for transporten som foregår i Gåsvatnan landskapsvernområde. Dette er 
årsaken til at saken legges fram for AU som en hastesak.

Vurdering
Dette er en materialtransport som må gjennomføres nå for å kunne gjennomføre 
restaureringsarbeidet og det er svært gunstig at dette kan skje på snødekket mark. En utsettelse 
ville medføre en mer ressurskrevende transportløsning og en transport med større negative 
effekter for verneverdiene i området..

Transporten anses ikke å ha negative effekter for naturmangfold og verneverdier da den foregår 
på snødekket mark og det er satt begrensninger for kjøringen.
Sekretariatet ser det som positivt at Fjelltjenesten kan bistå med transport i tilfeller dom dette.
I forbindelse med byggearbeidene i sommer vil BOT ha behov for å bruke ATV til transport av 
verktøy/utstyr langs traktorveg til Jardbru gård. Hvorvidt dette betinger en egen dispensasjon fra 
forskriften (den gir åpning for slik kjøring fram til Jarbrufjell gård) vil sekretariatet vurdere 
nærmere. 
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3347-0

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Dato: 03.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 28/2012 09.05.2012

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan landskapsvernområde 
- dispensasjon fra motorferdselsforbudet i forbindelse med 
skadefelling av gaupe – Saltdal kommune

Forslag til vedtak

Saltdal kommune gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 
og Gåsvatnan landskapsvernområde for uttransport av personell i forbindelse med skadefelling 
av gaupe. Dispensasjonen gis fra henholdsvis kap. IV- punkt 4.1 og kap. IV- punkt 7 i 
verneforskriftene med hjemmel i paragraf 48 i naturmangfoldloven.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Dispensasjonen er gyldig i det tidsrommet som skadefellingstillatelsen av 02.05.12
gjelder
- Det gis tillatelse for bruk av inntil tre snøskutere
- For å hindre forstyrrelse av rein, forutsettes det at jakta utøves i nært samarbeid med
reindriftsutøverne innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt
- Våpen skal være forsvarlig nedpakket under kjøring, jf. § 22-8 i våpenforskriften.
- Nødvendige tillatelser fra grunneier og kommune skal foreligge.

Bakgrunn
Det  vises til Fylkesmannens vedtak av 02.05.12 om skadefelling av gaupe i 
Skjevelfjellområdet: 

Fylkesmannen gir med dette fellingstillatelse på ei gaupe i deler av beiteområdet til
Saltfjellet reinbeitedistrikt fra og med 30. april 2012 til og med 13. mai 2012.

Muntlig vedtak om tillatelse til skadefelling ble gitt per telefon til Rune Berg i Saltdal
kommune den 30. april kl 18:30.
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Vilkår knyttet til Fylkesmannens fellingstillatelse:
1. Fellingstillatelsen gjelder fra og med 30. april til og med 13. mai 2012. Behovet for
eventuell forlengelse av tillatelsen vil bli vurdert ved tillatelsens utløp.

2. Tillatt område for felling er avgrenset slik:
- Bodø kommune sør for Skjerstadfjorden.
- Saltdal kommune vest for Saltdalselva og nord for øst-vest-linje ved nordenden
av Nordre Bjøllåvatn.

3. Fellingsforsøket skal etter beste evne rettes mot skadevoldende individ.
Fellingsforsøket bør således styres mot der tapene sist har skjedd og hvor de eventuelt
utvikler seg videre.

4. Saltdal kommune er ansvarlig for å oppnevne deltagere på fellingslaget. Det skal
oppnevnes en fellingsleder. Det må utarbeides en liste over deltakerne (med
fødselsdato), som holdes løpende oppdatert. Kun personer som står på denne lista og
som er innmeldt til Fylkesmannen, kan delta på fellingsforsøket. Fellingslaget kan om
nødvendig justeres etter hvert av Fylkesmannen eller fellingsleder. Alle som deltar på
fellingslaget må være kjent med dette brevets innhold. Fellingsleder er ansvarlig for å
gjøre brevet kjent for fellingslaget, samt å kontrollere at deltagerne har avlagt
storviltprøve og er registrert i Jegerregisteret. Det bør være et begrenset antall deltagere
av gangen, slik at man får et hensiktsmessig fellingsforsøk.

5. Viltloven § 21 forbyr bruk av motorkjøretøy til blant annet lokalisering av vilt. For å
effektivisere fellingsforsøket, dispenserer Fylkesmannen fra viltlovens § 21 og tillater
bruk av snøskuter for å lokalisere og avdekke spor etter gaupe og til å utpostere jegere
under fellingsforsøket. Dispensasjonen gjelder kun utenfor områder vernet etter
naturmangfoldloven. Forfølgelse og avledning av gaupas oppmerksomhet med
snøscooter er ikke tillatt, og det er heller ikke lov til å felle gaupe fra snøskuter.
Våpen skal være forsvarlig nedpakket under kjøring, jf. § 22-8 i våpenforskriften.

Nødvendige tillatelser i henhold til motorferdselloven må innhentes fra kommunen.

Nødvendige tillatelse til evt. kjøring innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og 
Gåsvatnan landskapsvernområde må innhentes fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre.
Vi gjør også oppmerksom på at den enkelte grunneier har anledning til å nekte kjøring selv om 
det er innhentet dispensasjon fra kommunen.

Saltdal kommune søker i brev til sekretariatet datert 02.05.12 om dispensasjon fra forbud mot 
motorferdsel i gjeldende verneforskrifter

Nevnte dokumenter ligger ved som trykte vedlegg til saken.

I saker som behandles etter § 48 i naturmangfoldloven kan AU fatte vedtak etter forutgående 
høring blant styrets medlemmer. Neste AU-møte er berammet til 9.mai. Saltdal kommune har  
forventninger om at dispensasjon kan foreligge 4.mai og det blir opp til AU å avgjøre hvordan 
saken skal behandles.
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Grunnlaget for avgjørelsen

De aktuelle vernområdene ble etablert ved kgl. res. av 08.09.1989 og verneforskriftene forvaltes 
av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Formålet med nasjonalparken er: 

- å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og 
geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig markert og verdifull. 

- i tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder 
og Storlia naturreservat bidra å bevare et sammenhengende naturområde som også 
inneholder mange samiske og andre kulturminner. 

- å gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i området. 

Formålet med Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og vakkert 
naturlandskap, herunder 

- Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv 

- de botanisk meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjell 

I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark,
Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende 
naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.

Både i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan landskapsvernområde og er det forbud 
mot motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, jf kap. IV, 
punkt 4.1 i verneforskriften for nasjonalparken og kap. IV, punkt 7 i verneforskriften for 
Gåsvatnan landskapsvernområde.

Motorferdsel i forbindelse med skadefelling av gaupe er ikke særskilt omtalt i
verneforskriftene og må derfor behandles etter de generelle dispensasjonsreglene for disse 
verneområdene. Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 ble naturvernloven 
opphevet. For verneområder vernet etter naturvernloven fører dette til at verneforskriftens 
generelle dispensasjonsbestemmelse er satt ut av kraft (jfr. naturmangfoldlovens § 77 andre 
punktum). For Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan landskapsvernområde vil det si at 
verneforskriftenes kap VIII ikke lengre er virksomme. Søknader etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen skal derfor vurderes etter naturmangfold-lovens § 48 i stedet.

Etter § 48 i naturmangfoldloven kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et
vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Begrunnelse
Fylkesmannen har her gitt skadefellingstillatelse for gaupe og det vises til begrunnelsen i saken. 
02.02.10 gav Fylkesmannen dispensasjon til uttransport av personell i forbindelse med 
skadefellingstillatelse for jerv i Viskis-området som omfattet Dypen naturreservat og Saltfjellet 
landskapsvernområde. Sekretariatet finner ikke grunnlag for å foreslå endringer i etablert 
forvaltningspraksis.

Bruk av snøskuter til uttransport av personell vurderes ikke å være i strid med
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formålet med vernet av nasjonalparken og landskapsvernområdet med de
vilkår som er gitt. Det anses heller ikke å påvirke verneverdiene.

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i
naturmangfoldlovens § 8 til 12:

Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i disse verneområdene da dette kan ha negative 
effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på
snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med
hensyn til slitasje.

Føre-var § 9
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på 
ferdselen både mht antall skutre som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil 
skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil
medføre for stor belastning på området.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre
til miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.

Saksopplysninger
Avgjørelsen er fattet med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf kap. 8/VIII i
verneforskriftene for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Gåsvatnan landskapsvernområde.
Avgjørelsen kan påklages til Direktoratet for Naturforvaltning. Klagefristen er tre uker etter
at dette vedtak er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Trykte vedlegg
1 MIDNOR - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - Motorferdsel - Gåsvatnan 

landskapsvernområde og Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark - Saltdal kommune
2 Fellingstillatelse på gaupe - Davvi siida - Saltfjellet reinbeitedistrikt  Saltdal og Bodø 

kommuner – Fylkesmannen i Nordland

Kopi til:
Saltdal kommune, 8250 Rognan
Fylkesmannen i Nordland, Molovn. 10, 8002 Bodø
Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 Fauske
Direktoratet for naturforvaltning Tungasletta 2 7485 Trondheim
Statskog Fjelltjenesten avd. Fauske Serviceboks 1016 7809 Namsos
Naturvernforbundet i Nordland Postboks 1447 8602 Mo i Rana
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Fra: Rundhaug Ole Petter[fmnooru@fylkesmannen.no] Dato: 03.05.2012 11:26:23 Til: **FMNO 
Dokumentasjonssenteret Tittel: FW: søknad om dispensasjon fra verneforskrift i forbindelse med 
felling av gaupe 
Hei
 
Ber om at disse sakene registreres på meg i Ephorte. 
 
Hastesak som forventes behandlet av oss i løpet av dagen.
 
 
Ole Petter Rundhaug
Nasjonalparkforvalter
Midtre Nordland nasjonalparkstyre
 
Telefon: 952 54183
MERK MIN NYE E-POST ADRESSE: fmnooru@fylkesmannen.no
www.fmno.no
www.twitter.com/FMNordland
www.facebook.com/FylkesmannenNO

 
 
 
 

Fra: Rune Berg [mailto:rune.berg@saltdal.kommune.no] 
Sendt: 2. mai 2012 14:40
Til: Rundhaug Ole Petter
Kopi: Skogstad Øyvind
Emne: søknad om dispensasjon fra verneforskrift i forbindelse med felling av gaupe

 
Hei.
Viser til vedlegg og samtale på telefonen den 2. mai. Kommer innom torsdag formiddag den 3. mai. 12 
Mvh
Rune Berg 
Utmarkskonsulent
Saltdal kommune
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 Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode 
 Øyvind Skogstad, 75 53 15 68 02.05.2012 2012/3296  
 fmnooys@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse  
     

 

 
Statens hus Miljøvernavdelinga E-post 
Moloveien 10, 8002 Bodø  fmnopost@fylkesmannen.no 
Telefon: 75 53 15 00 Telefon: 75 53 15 80 Internett 
Telefaks: 75 52 09 77 Telefaks: 75 53 16 80 www.fylkesmannen.no/nordland 
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Saltdal kommune  

Kirkegt. 23  

8250  Rognan 

 

 

 

 

 

Fellingstillatelse på gaupe – Davvi siida – Saltfjellet reinbeitedistrikt – Saltdal 
og Bodø kommuner 
 

Fylkesmannen viser til telefonsamtaler med Oluf Anders Kuhmunen i Saltfjellet 

reinbeitedistriikt og Rune Berg i Saltdal kommune den 30. april 2012 vedrørende 

skadefelling av gaupe i området Sørdalen-Skjevlfjellet i Bodø og Saltdal kommuner.   

 

Vedtak 
Fylkesmannen gir med dette fellingstillatelse på ei gaupe i deler av beiteområdet til 
Saltfjellet reinbeitedistrikt fra og med  30. april 2012 til og med 13. mai 2012.  
 
Muntlig vedtak om tillatelse til skadefelling ble gitt per telefon til Rune Berg i Saltdal 

kommune den 30. april kl 18:30.   

 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Vedtaket er fattet i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 

mangfold § 18 og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt § 9. 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i vedtak av 14.02.2012 fastsatt en kvote på 1 

betinga fellingstillatelser for gaupe i Nordland i perioden 16.02.2012 – 31.05.2012.  

 

Fellingstillatelse gis for å forhindre at rovvilt gjør skade på bufe og tamrein. Ved vurdering 

av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i regional 

forvaltningsplan.  

 

I den vedtatte forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland heter det blant annet:  

”Ved vurdering av skadefelling som et tapsforebyggende tiltak ønsker Rovviltnemnda at det 

legges vekt på følgende forhold: 
- Om tapssituasjonen er i samsvar med kriteriene for en akutt tapssituasjon.  
- Om andre forebyggende tiltak er vurdert eller utprøvd og ikke har vist seg å 

fungere.  
- Bestandssituasjonen for den aktuelle rovviltarten.  
- Om bestandsmålet er oppnådd i det aktuelle delområdet i Nordland. Dette skal også 

tillegges vekt selv om bestandsmålet for fylket sett under ett ikke er oppnådd.  
- Ut i fra en generell vurdering er det mindre aktuelt å tillate skadefelling på slutten av 

beitesesongen for sau, enn i starten. Dette fordi tidlig nedsanking er et effektivt tiltak som er 
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godt egna på slutten av beitesesongen, i motsetning til skadefelling som i gjentatte sesonger 
har vist seg vanskelig å lykkes med. 

- Om tapssituasjonen er innenfor prioritert beiteområde eller kalvingsområde, i de utvalgte 
kyststrøkene (jf. kap. 4.2) eller i Lofoten/Vesterålen, ønsker Rovviltnemnda en lav terskel 
for skadefelling av store rovdyr. Det kan i disse områdene være aktuelt med skadefelling 
selv om kriteriene for en akutt tapssituasjon ikke er klart oppfylt.  

- Områdets betydning som beiteområde for sau eller rein.”  

 

Videre i forvaltningsplanen er det fastsatt følgende kriterier for en akutt tapssituasjon: 
”Om det foreligger en akutt tapssituasjon i et reinbeitedistrikt eller driftsenhet for rein vil bli 
vurdert ut i fra:  

- Antall rein dokumentert tatt av fredet rovvilt. Antall rein i det aktuelle beiteområdet vil 
være av betydning. Antall rein dokumentert til rovdyr den siste uka, og om tapene øker 
raskt vil bli tungt vektlagt. Ved søknad om felling vil antall dokumenterte til den aktuelle 
rovviltart være avgjørende, samt om andre forebyggende tiltak for å hindre tap er forsøkt i 
tilstrekkelig grad.  

- Reineiernes anslåtte tap av rein den siste tiden til freda rovvilt.  
- Historiske tap i det aktuelle området skal vektlegges.  
- I prioriterte kalvingsland skal terskelen for iverksettelse av tiltak, i form av for eksempel 

skadefelling, være vesentlig lavere.”  

 
Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes en annen tilfredsstillende løsning ut 

fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning, jf. rovviltforskriftens § 9 om 

fylkesmannens myndighet til iverksetting av betinget skadefelling. Det skal særlig tas 

hensyn til: 

 

a) områdets betydning som beitemark 

b) skadenes omfang og utvikling 

c) potensialet for framtidige skader 

d) muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak 

 

Felling skal være rettet mot bestemte individer. Vedtak om felling skal være begrenset til et 

bestemt område, tidsrom og antall dyr. Tilfeller hvor det nylig har skjedd angrep som også 

ligger an til å fortsette, og som samlet er å betrakte som vesentlige, ligger i kjernen av 

bestemmelsens virkeområde. 

 

Vurderinger etter naturmangfoldloven 

Etter naturmangfoldloven §§ 1 og 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold skal 

ivaretas på lang sikt, og at artenes forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige 

leveområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid avveies 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 naturmangfoldloven § 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 beslutnings-

grunnlaget skal være best mulig, jf. naturmangfoldloven § 8. Fylkesmannen legger til grunn 

at dette vedtaket blant annet bygger på kunnskap om gaupas bestandssituasjon. Vi vil i den 

forbindelse vise til beskrivelsen av bestandssituasjonen for gaupe i Nordland nedenfor, 

samt til beskrivelsen av det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i kommentarene 
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til rovviltforskriften § 3. Vi viser også til vurderinger gjort i vedtak om kvote for betinget 

skadefelling i brev av 14.02.2012 fra Direktoratet for naturforvaltning. Fylkesmannen 

legger til grunn at kravene i § 8 er oppfylt. Føre-var-prinsippet kommer hovedsakelig til 

anvendelse i situasjoner hvor man ikke har slik tilstrekkelig kunnskap, jf. 

naturmangfoldloven § 9. Etter Fylkesmannens syn er ikke dette tilfelle i denne saken. 

Naturmangfoldloven § 10 slår fast at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 

samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Fylkesmannen har i 

forbindelse med vurdering av skadefelling, tatt hensyn til kjent kunnskap om avgang av 

gaupe gjennom kvotejakt og annen kjent avgang av gaupe. Saken gjelder skadefelling av 

gaupe for å forebygge tap av rein, og vi anser at §§ 11 og 12 i naturmangfoldloven ikke er 

relevant i denne saken. 

 

Gaupebestanden i Nordland 
I region 7 (Nordland) er det fastsatt et bestandsmål på 10 årlige ynglinger av gaupe. I 

perioden 2009-2011 er det i snitt registrert 9,7 (≈ 10) årlige ynglinger i fylket. De siste to 

årene (2010 og 2011) har imidlertid registrert bestand vært under vedtatt bestandsmål (hhv. 

6 og 8,5 familiegrupper).  

 

Det aktuelle området er en del av forvaltningsområde midtfylket hvor bestandsmålet er 3 

årlige ynglinger. I perioden 2009-2011 er det årlig registrert mellom 2 og 2,5 

familiegrupper i midtfylket.  

 

Foreløpige resultater fra registreringssesongen 2011/2012 (bestand før jakt i 2012) viser at 

det er registrert 8,5 familiegrupper i fylket denne vinteren. Dette tilsier at det er svært 

sannsynlig at regionen ikke når det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen 

inneværende år. I midtfylket viser de foreløpige resultatene 3 familiegrupper, alle nord for 

Saltfjellet – i området Saltdal/Skjerstad/Beiarn. Kjent avgang i midtfylket denne vinteren er 

1 voksen hanngaupe i Skjerstad, 1 voksen hanngaupe i Junkerdalen og en gaupeunge i 

Beiarn. 

 

Fylkesmannens vurdering 
Søknad om skadefelling ble mottatt fra Davvi siida v/ Oluf A. Kuhmunen per telefon den 

30. april. Bakgrunnen for søknaden er flere rein drept av gaupe den siste tiden i området 

Skjevlfjell/Sørdalen på grensa mellom Bodø og Saltdal kommuner. Reinen er den siste 

tiden flyttet inn mot kalvingslandet, og står nå i området omkring Skjevlfjellet. 

Snøforholdene gjør at det foreløpig ikke er aktuelt å flytte reinen lenger inn i fjellet.  

 

Det er funnet seks reinkadaver i Skjevlfjellet den 29. april 2012, med følgende status: 

- 2 rein antatt drept av gaupe 

- 1 rein usikker drept av gaupe 

- 2 rein antatt drept av fredet rovvilt 

- 1 rein med ukjent dødsårsak 

 

Kadavrene ble funnet et avgrenset område, og ser ut til å ha dødd i samme tidsrom. Ut fra 

en helhetsvurdering av situasjonen, vurderer Fylkesmannen at det er overveiende 

sannsynlig at samtlige rein ble drept av gaupe. 

 

Terskelen for innvilgelse av skadefelling skal differensieres ihht prinsippet om geografisk 

differensiering. For rovviltregion 7 – Nordland har bestanden av gaupe vært under det 

regionale bestandsmålet de to siste årene. Det er også svært sannsynlig at regionen ikke når 

det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen inneværende år. Dette tillegges vekt i våre 

vurderinger om evt. skadefellinger i fylket, og det vil denne vinteren generelt være en 
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høyere terskel enn tidligere for å innvilge skadefelling i områder med mål om yngling av 

gaupe. I områder prioritert for beitedyr vil det som tidligere være lav terskel for å innvilge 

skadefelling. Det aktuelle området er i vedtatt forvaltningsplan avsatt som prioritert 

beiteområde for sau. Området ligger forholdsvis nært opp mot prioritert kalvingsområde for 

rein.   

 

Funn av flere ferske kadaver av rein tatt av gaupe tyder på at potensialet for videre tap av 

rein til gaupe den nærmeste tiden kan være relativt stort. Reinen er på denne tiden av året i 

en sårbar situasjon nært opp mot kalvinga. Fylkesmannen vurderer at det ikke finnes en 

annen tilfredsstillende løsning enn å åpne for skadefelling av ei gaupe i området.  

I vår totalvurdering har vi lagt avgjørende vekt på at det foreligger flere nylige tap av rein 

til gaupe og at det aktuelle området ligger forholdsvis nært opp mot prioritert 

kalvingsområde for rein.   

 

Vilkår knyttet til fellingstillatelsen  
1. Fellingstillatelsen gjelder fra og med 30. april til og med 13. mai 2012. Behovet for 

eventuell forlengelse av tillatelsen vil bli vurdert ved tillatelsens utløp.  

 

2. Tillatt område for felling er avgrenset slik:  

- Bodø kommune sør for Skjerstadfjorden. 

- Saltdal kommune vest for Saltdalselva og nord for øst-vest-linje ved nordenden 

av Nordre Bjøllåvatn. 

 

3. Fellingsforsøket skal etter beste evne rettes mot skadevoldende individ. 
Fellingsforsøket bør således styres mot der tapene sist har skjedd og hvor de eventuelt 

utvikler seg videre.  

 

4. Saltdal kommune er ansvarlig for å oppnevne deltagere på fellingslaget. Det skal 

oppnevnes en fellingsleder. Det må utarbeides en liste over deltakerne (med 

fødselsdato), som holdes løpende oppdatert. Kun personer som står på denne lista og 

som er innmeldt til Fylkesmannen, kan delta på fellingsforsøket. Fellingslaget kan om 

nødvendig justeres etter hvert av Fylkesmannen eller fellingsleder. Alle som deltar på 

fellingslaget må være kjent med dette brevets innhold. Fellingsleder er ansvarlig for å 

gjøre brevet kjent for fellingslaget, samt å kontrollere at deltagerne har avlagt 

storviltprøve og er registrert i Jegerregisteret. Det bør være et begrenset antall deltagere 

av gangen, slik at man får et hensiktsmessig fellingsforsøk.  

 

5. Viltloven § 21 forbyr bruk av motorkjøretøy til blant annet lokalisering av vilt. For å 

effektivisere fellingsforsøket, dispenserer Fylkesmannen fra viltlovens § 21 og tillater 

bruk av snøskuter for å lokalisere og avdekke spor etter gaupe og til å utpostere jegere 

under fellingsforsøket. Dispensasjonen gjelder kun utenfor områder vernet etter 

naturmangfoldloven. Forfølgelse og avledning av gaupas oppmerksomhet med 
snøscooter er ikke tillatt, og det er heller ikke lov til å felle gaupe fra snøskuter.  

 

Våpen skal være forsvarlig nedpakket under kjøring, jf. § 22-8 i våpenforskriften. 

Nødvendige tillatelser i henhold til motorferdselloven må innhentes fra kommunen. 

Nødvendige tillatelse til evt. kjøring innenfor Gåsvatnan landskapsvernområde må 

innhentes fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Vi gjør også oppmerksom på at den 

enkelte grunneier har anledning til å nekte kjøring selv om det er innhentet dispensasjon 

fra kommunen.  
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Reindriftas adgang til å kjøre snøskuter i næringsøyemed omfatter ikke gjennomføring 

av skadefellingsforsøk. Reindriftsutøvere kan benytte snøskuter i forbindelse med 

skadefellingsforsøket dersom kjøringen kombineres med ordinær drift (tilsyn, gjeting 

etc). 

6. Det stilles kr 15 000,- til rådighet til dekking av utgifter (ikke lønn) til personellet. 

Kortfattet rapport (fellingsinnsats, aktivitet av gaupe og erfaringer med 

fellingsforsøket), samt krav om refusjon sendes samlet til Fylkesmannen i Nordland 

innen 01.06.2012. Rapport m/ kostnadsoversikt kan sendes per e-post til 

fmnooys@fylkesmannen.no.  

 

7. Deltakere på kommunalt skadefellingslag vil motta godtgjøring for fellingsforsøket i 

samsvar med rovviltforskriften § 9a. Det fastsettes ramme for utbetaling av godgjøring 

på inntil kr 49 000,-. Maksimal døgnsats per jeger er kr 1400,-. Timeliste og anmodning 

om utbetaling av godtgjørelse må sendes fra kommunen til Fylkesmannen innen 

01.06.2012.  

 

8. Gaupe felt i medhold av denne tillatelsen er viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på 

noen måte gjøre seg nytte av felt dyr uten nærmere samtykke fra Direktoratet for 

naturforvaltning. Felt dyr skal så raskt som mulig bringes til Norsk institutt for 

naturforskning i Trondheim.  

 

9. Oppnevnte jegere plikter å utøve fellingsforsøket på en human og sikkerhetsforsvarlig 

måte, jf. viltlovens § 19. Ved felling med rifle skal det benyttes våpen og ammunisjon 

godkjent for storviltjakt, jf §§ 15 og 16 i Forskrift av 22.03.2002 om utøvelse av jakt og 

fangst.  

 

10. Det skal tas hensyn til lysforholdene før det blir løsnet skudd, på lik linje med utøvelse 

av annen jakt.  

 

11. Felling eller forsøk på felling av gaupe skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen og 

Statens naturoppsyn. Hos Fylkesmannen kan det på dagtid gis beskjed på telefon 

75531568 og etter arbeidstid på telefon 47482332. Den som feller dyr skal fremvise felt 

dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av 

biologisk materiale, og skytter skal kunne påvise fellingsstedet etter anmodning fra 

Statens naturoppsyn, politiet eller Fylkesmannen.  

 

12. Dersom gaupe skadeskytes, plikter de ansvarlige å gjøre det de kan for å avlive dyret 

snarest mulig. Skytter plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Ved 

skadeskyting skal skytter uten opphold underrette Fylkesmannen og nærmeste 

politimyndighet. Fylkesmannen avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. 

De som har deltatt i forsøket på felling skal uten godtgjørelse bistå 

forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøk.  

 

13. Forsøk på felling i medhold av denne tillatelsen krever ikke tillatelse fra grunneier, jf. 

viltlovens § 35.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tore Vatne (e.f.)  
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seksjonsleder Øyvind Skogstad 

 rådgiver 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 

 

Kopi: 

Bodø kommune (e-post) 

Davvi siida v/ Oluf A. Kuhmunen, Jarbruveien 34, 8255 Røkland 

Direktoratet for naturforvaltning (SharePoint) 

Foreningen Våre Rovdyr (e-post) 

Mattilsynet (e-post) 

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre (e-post) 

Nordland Bondelag (e-post) 

Nordland reindriftssamers fylkeslag v/Mads Kappfjell (e-post) 

Nordland sau og geit v/Ann-Guro Hansen (e-post) 

Norges Naturvernforbund – Nordland (e-post) 

Reindriftsforvaltningen i Nordland (e-post) 

Rovviltnemnda i Nordland (e-post) 

Rovviltutvalget i Nordland bonde- og småbrukarlag (e-post) 

Salten politidistrikt (e-post) 

Statens naturoppsyn i Nordland (e-post) 
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MIDTRE NORDLAND 

NASJONALPARKSTYRE
Saksfremlegg 

Arkivsaksnr: 2012/3194-0

Saksbehandler: Hanne Etnestad

Dato: 26.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 29/2012 09.05.2012

Rago nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, Saltfjellet - Svartisen 
nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan 
landskapsvernområde - Søknad om tillatelse til bruk av viltkamera i 
forbindelse med jervregistring - Statens Naturoppsyn

Bakgrunn
I e-post av 20.04.12 søker Statens naturoppsyn (SNO) v/ Vegard Pedersen om tillatelse til oppsetting av 
viltkamera i forbindelse med jervregistrering 2012 innenfor Rago nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, 
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan 
landskapsvernområde. Viltkameraene er ment å stå oppe i kortere tidsrom (1 til 2 uker) for å få avkreftet 
eller bekreftet jerveyngling. Jervefamilien kan flytte ut fra primærhiet fra slutten av april og ut snø 
sesongen.

Forslag til vedtak 1

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Rago nasjonalpark, kap. III, 
pkt 2.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldsloven § 
48 (jf § 77 i samme lov og kap. III pkt.3 i verneforskriften for nasjonalparken).

Forslag til vedtak 2

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark, § 3, 
pkt 1.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldsloven § 
48 (jf § 77 i samme lov og § 4 i vernforskriften for nasjonalparken).

Forslag til vedtak 3

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Saltfjellet – Svartisen 
nasjonalpark, kap. IV, pkt. 1.1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med hjemmel i 
naturmangfoldsloven § 48 (jf § 77 i samme lov og kap. IV pkt. 8 i verneforskriften for nasjonalparken).

Forslag til vedtak 4

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Saltfjellet 
landskapsvernområde, kap. IV, pkt. 1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med 
hjemmel i naturmangfoldsloven § 48 (jf § 77 i samme lov og kap. VIII i verneforskriften for 
landskapsvernområdet).
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Forslag til vedtak 5

Statens naturoppsyn gis med dette dispensasjon fra vernebestemmelsene for Gåsvatnan 
landskapsvernområde, kap. IV, pkt. 1, for utsetting av viltkamera ved jervhi. Dispensasjonen gis med 
hjemmel i naturmangfoldsloven § 48 (jf § 77 i samme lov og kap. VIII i verneforskriften for
landskapsvernområdet).

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder i perioden 3.mai – 31.mai 2012.

 Dispensasjonen gjelder for et (1) til to (2) viltkamera ved hver hilokalitet.

 Ved oppsetting av viltkameraene skal det gjøres minst mulig inngrep på lokaliteten, stein skal i 

minst mulig grad brytes løs og flyttes.

 Festeanordninger / stolper for viltkameraene skal fjernes etter dispensasjonsperioden er utløpt, og 

eventuelle inngrep i området skal tilbakestilles.

 Hvis det er rein i området, skal det tas spesielt hensyn til denne.

Utrykt vedlegg
- Søknad 20.04.2012

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt
- Verneforskrift for Rago nasjonalpark
- Verneforskrift for Junkerdal nasjonalpark
- Verneforskrift for Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark
- Verneforskrift for Saltfjellet landskapsvernområde
- Verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde
- Naturmangfoldsloven

Grunnlaget for avgjørelsen
Rago nasjonalpark ble opprettet ved kgl. res. 22.januar 1971, Junkerdal nasjonalpark 9.januar 2004,
Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan landskapsvernområde 
8. september 1989. 

Rago nasjonalpark skal representere et uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i
grenseområdet mot den svenske nasjonalparken Padjelanta. Formålet med vernet av Junkerdal 
nasjonalpark er å bevare et stort tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med
økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark har som formål å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og 
dyreliv og geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig markert og verdifull. 
Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan landskapsvernområde er opprettet for å bevare et 
egenartet og vakkert natur- og kulturlandskap.

Det er et generelt forbud mot alle tekniske inngrep i alle områdene, jf. verneforskriftenes kap. III pkt 2.1
for Rago nasjonalpark, §3 pkt. 1.1 for Junkerdal nasjonalpark, kap IV pkt. 1.1 for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark og kap IV pkt. 1 for Saltfjellet og Gåsvatnan landskapsvernområder. 
I følge § 48 i naturmangfoldloven kan likevel forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et vernevedtak 
dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller 
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 

Søknaden skal også vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. Dette går særlig på 
kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning.

Vurdering
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker en streng praksis når det gjelder oppsetting av ulike
innretninger i nasjonalparkene og landskapsvernområdet.
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Statens naturoppsyn (SNO) har årlig et nokså omfattende oppdrag i forbindelse med yngleregistrering av 
jerv for forvaltningsmyndigheten, Direktoratet for naturforvaltning. Dette arbeidet gjøres som en del av 
grunnlaget for forvaltningen av jervebestanden i Nordland. Vinteren 2012 skal 64 kjente ynglelokaliteter 
sjekkes i henhold til metodikken, samt at det skal drives nyleting. Feltarbeidet utføres av Statskog –
Fjelltjenesten og lokale rovviltkontakter, og utløser derved en god del mer motorisert ferdsel innenfor 
verneområdene utover den ferdselen som skjer i forbindelse med tilsyn av verneområdene og de 
dispensasjoner som blir gitt i områdene. 

I slutten av registreringssesongen står man erfaringsmessig igjen med enkelte hotspots/mulige
yngleplasser, hvor det kreves en del oppfølging for å få avkreftet eller bekreftet yngling. Bruk av 
viltkamera kan være et nyttig hjelpemiddel på slutten av registreringsperioden, og det vil redusere 
behovet for besøk av lokalitetene og derved begrense motorferdselen i området. SNO har også en egen 
instruks for bruk av viltkamera, se vedlagt.

Utplassering av et begrenset antall viltkamera innenfor de aktuelle verneområdene vurderes til ikke å 
påvirke mulige sårbare arter i området i nevneverdig grad. Det omsøkte tiltaket er også vurdert opp mot 
føre-var-prinsippet i forhold til naturmiljøet med plante og dyrelivet. Ved å bruke kamera i overvåkingen 
vil en også redusere antall besøk ved lokalitetene og derved redusere den motoriserte ferdselen i 
områdene. Det er også satt vilkår i forbindelse med oppsetting av viltkameraene, begrensing av den 
tidsperioden kameraene kan stå opp og at eventuelle inngrep i terrenget må gjøres i mist mulig grad.
Dette for å begrense belastningen på miljøet og naturgrunnlaget i området. 

Med de vilkår som er satt, vurderes tiltaket ikke til å være i strid med formålet med vernet av Rago 
nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet 
landskapsvernområde og Gåsvatnan landskapsvernområde. Tiltak i dette omfanget vurderes heller ikke 
til å skade naturmangfoldet i nevneverdig grad. Disse tiltakene sammen med andre lovlige tiltak i 
området, vurderes heller ikke til å medføre for stor samlet belastning på økosystemet. Nasjonalparkstyret 
gir derfor tillatelse til omsøkte tiltak. 

Saksopplysninger
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Rago nasjonalpark, Junkerdal 
nasjonalpark, Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde og Gåsvatnan 
landskapsvernområde, og skal behandle dispensasjonssøknader. 
Avgjørelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Parter i saken:
Statens naturoppsyn
Beiarn kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Fylkesmannen i Nordland
Naturvernforbundet i Nordland
Rana kommune
Reindriftsforvaltningen Nordland
Saltdal kommune
Statskog Fjelltjenesten 
Bodø kommune
Fauske kommune
Meløy kommune
Rødøy kommune
Sørfold kommune

Vedlegg:
1 SNO retningslinjer viltkamera
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SNO-retningslinjer for  
bruk av viltkamera 
  
 

Til:. Tilsatte og kontrakterte i SNO 

Fra:  Statens naturoppsyn 

Dato:  12.januar 2010  

 

 
Generelt 
SNO bruker viltkamera i arbeid med kartlegging og overvåkning av mårhund og fjellrev. Stort 

sett dreier det seg om å dokumentere tilstedeværelse av disse artene, men viltkamera kan bli 

brukt til andre formål og for andre arter SNO har oppdrag på. Følgende instruks gjelder for 

alle viltkamera i SNO sin eie, og skal følges til en hver tid når kamera er i bruk.  

 

 
Forholdet til personopplysningsloven 
I utgangspunktet utløser ikke oppsetting av kamera i registreringsøyemed – i denne 

sammenheng – krav til melding til Datatilsynet etter personopplysningslovens regler i § 37, jf. 

§§ 31 og 32. Hvert enkelt tilfelle må imidlertid vurderes konkret og etter en samlet vurdering, 

blant annet ut fra følgende momenter: 

• Er det stor fare for at kameraet fanger opp menneskelig aktivitet?  

• Kan enkeltpersoner i så fall lett identifiseres på eventuelt billedemateriale?  

• Vil plassering skje ved lokalitet det kan forventes mye og jevnlig ferdsel av personer?  

 

Dersom man kan svare bekreftende på et eller flere av disse spørsmål, kan det være tale om 

personovervåkning som indikerer at man er innenfor personopplysningslovens virkeområde. 

SNO-sentralt må da kontaktes for avklaring av videre prosess.  

 

Det motsatte vil gjelde dersom plassering av det aktuelle kamera skjer: 

• i områder med liten eller ingen allmenn ferdsel, eller 

• installasjonen plasseres og innrettes slik at den bare fanger opp registreringer på et 

svært begrenset område, eller 

• eventuelle personer som blir fanget opp av billedmaterialet er vanskelig eller umulig å 

identifisere    

 

Normaltilfellene vil være at hensikt og bruk av viltkamera med bevegelsessensor, ikke 

kommer i konflikt med eller oppleves som en krenkelse av personvernet. Etter innhenting av 

samtykke fra grunneier og/eller rettighetshaver, kan kameraet plasseres ved aktuell lokalitet. 

Dersom ansvarlig for bruken er i tvil, kan SNO-sentralt kontaktes for avklaring.   
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Forholdet til grunneier og/eller rettighetshaver 

• Samtykke fra berørte grunneiere og/eller rettighetshavere må innhentes før kamera blir 

satt opp. 

• Kameraet merkes med formål, eierskap og kontaktinfo.  

• Dersom det er mulig og det ikke kommer i strid med hensynet til sensitive data, skal 

det merkes/skiltes på det stedet kameraet er festet eller satt opp.  

 

Forholdet til andre offentlige myndigheter 
• Ingen formelle krav til varsling av verken kommune eller politi foreligger i denne 

sammenheng, men slik varsling er allikevel ønskelig for å holde de respektive 

myndigheter orientert. 

• Nærmeste lensmannskontor og kommunen varsles ved oppsett av viltkamera i aktuell 

kommune/region. 

• Dersom installasjonen m.m., utløser krav til søknad etter aktuelle verneforskrift, må 

tillatelse fra vernemyndighetene innhentes særskilt (fylkesmann/kommune).  

•  

Håndtering av bildemateriale 
• Alt av bildemateriale tatt med SNO sine viltkamera er SNO sin eiendom. 

• Ingen bilder kan publiseres uten samtykke fra regionalt SNO-ansvarlig for 

oppdraget/SNO-sentralt. 

• Alt bildemateriale med personer som ufrivillig har blitt fotografert skal slettes 

umiddelbart. 

• Bildematerialet skal etter hvert lagres av regionalt rovviltansvarlig på en sikker måte, 

og relevante bilder skal gjøres tilgjengelig for ansvarlig forvaltningsmyndighet og 

aktuelle forskningsinstitusjoner. Relevante bilder sendes SNO-S for lagring.  

• For oppdrag der det foreligger andre rapporteringssystemer, skal bildemateriale lagres 

etter gitt instruks (eks. bilder av mårhund som filvedlegg i Rovbase). 

 

Betjening av viltkamera 
• Personell som betjener SNO sine viltkamera skal til en hver tid forholde seg til disse 

retningslinjene. 

• Det foreligger taushetsplikt i forhold til sensitive data. 

• Skjema for viltkamera fylles ut ved oppsett. Kopi sendes SNO-S, og oppbevares i 

egen perm på forværelse. 

 

 

Kontaktpersoner i SNO-sentralt: 
Kjartan Knutsen, seksjonsleder rovvilt  

Lars Bendik Austmo  

John Ole Grøtte 
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