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Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge 2022 
 
I Forskrift om forvaltning av rovvilt (fastsatt ved kgl.res.18. mars 2005 med hjemmel i lov 29. mai 

1981 nr. 38 om viltet) gis en rovviltnemnd mulighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe i 

medhold av viltloven § 9, jf. naturmangfoldlovens høstningsprinsipp i § 16, dersom bestanden ligger 

over det fastsatte nasjonale målet for gaupe i regionen.    
  
Et vedtak skal avgrense jaktområdet, bestemme antall dyr som kan skytes, eventuell fordeling på 

kjønn og alder, og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt nærmere vilkår for gjennomføring av 

kvotejakten i samsvar med regional forvaltningsplan, jf. forskriften. Kvotevedtaket bør i størst mulig 

grad baseres på utviklingen av bestanden de siste tre årene slik dette er rapportert i nasjonalt 

overvåkningsprogram 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, fjerde ledd.    
  
Bestandsovervåkingen viser at gaupebestanden i region 6 ligger over det nasjonale bestandsmålet 

(NINA rapport 2011-2021 ). Det er registrert henholdsvis 15,5, 15 og 18 familiegrupper av gaupe før 

jakt i regionen i henholdsvis 2019, 2020 og 2021. Dette gir et gjennomsnitt på 16,3 familiegrupper de 

tre siste årene for regionen, som er over regionens måltall på 12 familiegrupper. Dette betyr at 

rovviltnemnda i region 6 har myndighet til å fatte vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe.   
 

Rovviltnemnda behandlet sak 40/21 Kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge 2022 under 

møte i nemnda onsdag den 27. oktober 2021 i Trondheim. 

 

For å ytterligere å redusere bestanden av gaupe i Melhus området foreslo rovviltnemnda at Skaun og 

Melhus legges inn under delområde A i kvotejaktsområde «Forvaltningsområde i Trøndelag», samt at 

dette området fikk ei gaupe mer og at denne gaupa kan være ei voksen hunngaupe.  

 

Dette medførte følgende endring av sekretariatets forslag: 

• Totalkvoten økte fra 32 dyr til 33 dyr, hvorav kvoten for voksne hunngauper økte fra 14 til 15 

hunngauper. 

• Startkvoten økte fra 29 dyr til 30 dyr, hvorav startkvoten for voksne hunngauper økte fra 12 

til 13 hunngauper. 

• Startkvoten for kvotejaktsområde «Forvaltningsområde i Trøndelag» økte fra 9 dyr til 10 dyr, 

hvorav startkvoten for voksne hunngaper i kvotejaktsområde «Forvaltningsområde i 

Trøndelag» økte fra 4 voksne hunngauper til 5 hunngauper. 

o Startkvoten for delområde A i kvotejaktsområde «Forvaltningsområde i Trøndelag» 

økte fra 4 dyr til 5 dyr. 

 

 

 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2757250
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Rovviltnemndas vedtak: 

Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 16 (jf. § 77), jf. rovviltforskriftens § 11, jf. §§ 3, 4 og 7, fatter 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i medhold av 

viltlovens § 9 for perioden 1. februar 2022 til 31. mars 2022 i rovviltsregion 6 Midt- Norge: 

 

Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene i forvaltningsplanen godkjent av 

rovviltnemnda den 22. mars 2018.   

• Det åpnes for kvotefri jakt i hele Møre og Romsdal utenfor forvaltningsområdet, samt i 

kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag.   

• I de øvrige delene av region 6 åpnes det for kvotejakt. Totalkvoten for områdene som omfattes 

av kvotejakt settes til 33 gauper, hvorav maksimalt 15 voksne hunndyr.   

o Startkvote på 30 gauper, hvorav 13 voksne hunngauper   

o Reservekvote på 3 gauper, hvorav 2 kan være voksne hunngauper   

  

Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger:    

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 5 gauper (hvorav maks 3 voksne hunndyr)   

Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 2   

Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 3   

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.   

   

Forvaltningsområde i Trøndelag: 10 gauper (hvorav maks 5 voksne hunndyr)   

Delområde A: Skaun, Melhus, Heim, Orkland, Rindal, fastlandsdelen av Hitra: 5   

Delområde B: De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer og nordover: 2  

Delområde C: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer: 3  

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.   

   

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene 

omfattet av kvotefri jakt: 15 gauper   

Delområde D: Indre Namdal: 9   

Delområde E: Fosen: 4   

Delområde F: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2   

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.  

  

Reservekvote    

Av totalkvoten settes det av 3 gauper, hvorav 2 voksne hunndyr som reservekvote. Det skal ikke 

tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier det, og det skal legges 

særlig vekt på påviste gaupeskader på rein og påviste familiegrupper av gaupe ved eventuell tildeling. 

Reservekvoten kan tildeles til områder som har fylt startkvoten. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk 

av reservekvoten i begynnelsen av mars 2022.   
 

Klagerett  

I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til 

Klima- og miljødepartementet, og sendes Rovviltnemnda i region 6, v /Statsforvalteren i Trøndelag, 

Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet. 

 

 

Med hilsen 

 

Kari Anita Furunes       Inge Hafstad 
leder         sekretær 

 

        

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrifter 
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Vedlegg 

1 Saksfremlegg sak 40-21 - kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge 2022 

 

 

Kopi med vedlegg til: 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 

Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Landbruks- og 

matdepartementet 

Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 

Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 

Landbruksdirektoratet Postboks 1450 Vika 0116 OSLO 

Statsforvaltaren i Møre og 

Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Fylkeshuset, Postboks 2500 6404 MOLDE 

Mattilsynet Felles postmottak Postboks 

383 

2381 BRUMUNDDAL 

 

 

 


