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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Region 5/Hedmark –  

11. november 2021 

Tid og sted: Kl. 11:15 – 12.00, Hamar 

Til stede: 

Fra nemnda: 

Stein Tronsmoen, Kjerstin G. Lundgård, Mari Gjestvang, Rune Øygarden, Jon Anders Mortensson 

 

Fra sekretariatet: 

Thomas Olstad, Therese Ruud, Ståle Sørensen, Silje Bøe 

 

Møteleder: Stein Tronsmoen 

Referent: Silje Bøe 

********************************************************************************** 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 12/21 Kvotejakt på gaupe i region 5/Hedmark i 2022 
 

Sekretariatets innstilling til anmodning 

Bestandsmålsettingen for antall årlige ynglinger av gaupe i region 5/Hedmark er 10 ynglinger 

beregnet som et gjennomsnitt for de tre siste år. Rovviltnemnda anser at gaupebestanden ligger 

under det fastsatte nasjonale bestandsmålet, og at nemnda ikke har myndighet til å fatte vedtak om 

kvote for kvotejakt, jf. 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 § 7, jf også §§ 4 og 10. 

 

Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7, jf naturmangfoldloven § 14. Nemnda har fått 

forelagt den siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus og -utvikling i 

Hedmark, jf § 8 i rovviltforskriften. Den gjennomsnittlige bestanden i Hedmark for de tre siste år er 

på 7,1 ynglinger. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om ikke å åpne for kvotejakt i 

2022. 

 

Rovviltnemnda i region 5 anmoder at Miljødirektoratet ikke åpner for kvotejakt på gaupe i region 5 i 

2022. 

 

Rovviltnemndas behandling 

Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
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Rovviltnemndas vedtak 

 

 

Eventuelt 

Forslag til omfordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2021 

- Nemnda hadde i forkant av møtet fått tilsendt forslag til omfordeling av midler. Sekretariatet 

orienterte om status for forbruk/utbetalinger av forebyggende og konfliktdempende midler 

for 2021, og la fram forslag til omdisponering. 

1. Det er brukt mindre enn budsjettrammen for akutte tiltak, det foreslås å redusere 

denne budsjettposten med 1.2 millioner 

2. Det er utbetalt mindre til hjemmebeite enn budsjettrammen, det foreslås å redusere 

budsjettposten med 200 000 

3. Det foreslås å øke budsjettposten til gjerding med 400 000 

4. Det foreslås å øke budsjettposten til FoU og evaluering med 1 million 

- Nemnda sluttet seg til den foreslåtte omfordelingen av midler. 

 

Ekstraordinære uttak av jerv 

- Sekretariatet orienterte om beslutninger om ekstraordinært uttak av jerv. Det er på 

landsbasis besluttet ekstraordinære uttak av totalt 15 jerv. Det er besluttet uttak av en jerv i 

Vuludalen (fellingsområdet omfatter deler av region 5 – Stor-Elvdal) 

- Miljødirektoratet har bedt nemndene om å gi tilbakemelding på områder der det er særlig 

behov for uttak av jerv gjennom ekstraordinære uttak. Sekretariatet la fram forslag til 

prioritering: 

1. Elgå reinbeitedistrikt 

2. Kvikne Østfjell 

3. Sålekinna 

4. Sølendalen 

5. Nordre Folldal 

- Nemnda sluttet seg til prioriteringen, og sekretariatet sender innspillet til Miljødirektoratet. 

 

Bestandsmålsettingen for antall årlige ynglinger av gaupe i region 5/Hedmark er 10 ynglinger 

beregnet som et gjennomsnitt for de tre siste år. Rovviltnemnda anser at gaupebestanden ligger 

under det fastsatte nasjonale bestandsmålet, og at nemnda ikke har myndighet til å fatte vedtak om 

kvote for kvotejakt, jf. 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 § 7, jf også §§ 4 og 10. 

 

Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7, jf naturmangfoldloven § 14. Nemnda har fått 

forelagt den siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus og -utvikling i 

Hedmark, jf § 8 i rovviltforskriften. Den gjennomsnittlige bestanden i Hedmark for de tre siste år er 

på 7,1 ynglinger. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om ikke å åpne for kvotejakt i 

2022. 

 

Rovviltnemnda i region 5 anmoder at Miljødirektoratet ikke åpner for kvotejakt på gaupe i region 5 i 

2022. 
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Skogfinsk kultur og tradisjonell bruk av utmark i Finnskogen – problemstilling rundt 

menneskerettsloven §3 

- Sekretariatet i samarbeid med nemnda formulerer en problemstilling som kan videreføres til 

rett instans. 

 

 

 

Møtegodtgjøring 11.11.2021 

- Fellesmøte: 1 timer forberedelse og 1 timer møte 

- Særmøte: 1 timer forberedelse og 1 timer møte 

- Arbeidsmøte (protokollført etter arbeidsmøtets slutt): 2 timer møte og forberedelsestid for 

de som har hatt det 

 


