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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i region 6 – 07.– 09.desember 2021 
 

Tid: 7.-9. desember 2021  

Sted: E-post 

 

2 timer forberedelsestid og 0,5 time møtetid. 

 

Deltagere i møte: 

 

Faste medlemmer rovviltnemnda:  

Kristin Marie Sørheim – e-post av 08.12.2021 

Kari Anita Furunes (leder) – e-post av 09.12.2021 

Pål Sæther Eiden – e-post av 09.12.2021 

Maja Britt Renander – e-post av 09.12.2021 

Mattias Jåma (nestleder) – e-post av 09.12.2021 

Per Olav Hopsø – e-post av 09.12.2021 

 

Sak 44/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Rovviltnemnda bestemte møteform i sak 43/21 under møtet den 27.oktober avholdt i Trondheim. Dato 

ble avtalt med leder den 21. november og sms med informasjon ble sendt ut til nemndas medlemmer 

den 29. november. Endelig møteinnkallelse m/saksliste og saksfremlegg ble sendt ut på e-post den 6. 

desember 2021. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste.  

 

Behandling i møte: 

Rovviltnemnda ble varslet per sms kl 16:16 den 7. desember 2021 om at saksframlegg til sak 48/21 

ville bli ettersendt samme dag. Sak 48/21 ble ettersendt kl 18.09.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig):    

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste.  

 

 

Sak 45/21 Referat og orienteringssaker 

1. Brev fra Vestre Namdal reinbeitedistrikt om jerv. 

2. Brev fra Tingvoll kommune om gaupe. 

3. Brev fra rovviltnemnda til statssekretær 

4. Tilbud om deltagelse på konferanse om rovdyr og beitedyr på Hamar i januar 2022. 

 

Samtlige brev er vedlagt. 
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Sekretariatets forslag til vedtak:  

Rovviltnemnda tar referat og orienteringssakene til orientering.   

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig):    

Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssaker til orientering.   

 

Sak 46/21 Status for lisensfelling av jerv region 6 2021/2022 og tildeling fra reservekvoten 

 

Rovviltnemnda fattet vedtak om kvote for lisensfelling av jerv den 21. mai 2021. Vedtaket ble 

påklaget, og saken oversendt til klima- og miljødepartementet. Departementet opprettholdt nemndas 

vedtak i sin endelig avgjørelse datert 8. september 2021.  

 

Rovviltnemndas vedtak i sak 22/21 av 21. mai 2021 

Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. rovviltforskriftens § 10, 

jf. §§ 1, 3 og 7, fatter rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende vedtak om lisensfelling av jerv 

innenfor region 6 i 2021/2022:  

• Kvoten settes til totalt 32 jerver som deles opp i en startkvote og en reservekvote:  

• Startkvote på 26 jerver hvorav 13 kan være tisper  

• Reservekvote på 6 jerver hvorav 3 kan være tisper  

• Det kan maksimalt felles 8 tisper innenfor forvaltningsområdet for jerv i region 6. 

• Restkvote skal tas ut av miljøforvaltningen så langt det lar seg gjøre i henhold til rovviltforlikets 

punkt 2.2.4 og 2.2.5.  

  

Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtaket. Lisensfellingen iverksettes for å 

forhindre fremtidige skader på bufe. Lisensfellingsperioden er fra og med 10. september 2021 til og 

med 15. februar 2022. Fordelingen av startkvoten på 26 jerver mellom lisensfellingsområdene er som 

følger: 

 

1. Forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal:  

Kvote på 2 jerver  

  

2. Prioriterte beiteområder i Møre og Romsdal:  

Kvote på 5 jerver  

  

3. Prioriterte beiteområder i Trøndelag:  

Kvote på 10 jerver. 

I perioden fra 10. september 2021 til og med 15. januar 2022 deles området inn i to delområder, med 

følgende fordeling av kvoten:  

• 3A: områdene nord for Trondheimsfjorden og vest for E6 – 4 jerver  

• 3B: områdene sør for Trondheimsfjorden og E14 – 6 jerver  

Fra og med 16. januar 2022 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og eventuell gjenværende 

kvote kan da jaktes på i hele området.  

  

4. Forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag:  

Kvote på 9 jerver. 

I perioden fra 10. september 2021 til og med 15. januar 2022 deles området inn i to delområder, med 

følgende fordeling av kvoten:  

• 4A: Områdene nord for E14 – 5 jerver  

• 4B: områdene sør for E14 – 4 jerver   

Fra og med 16. januar 2022 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og eventuell gjenværende 

kvote kan da jaktes på i hele området.  

  

Det kan tildeles fra reservekvoten hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt:  

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder innenfor forvaltningsområdene for jerv i region 

6 må det fylkesvise bestandsmålet være oppfylt innenfor forvaltningsområdet (3 ynglinger i Møre og 



Side 3 av 13 

 
Romsdal og 7 ynglinger i Trøndelag).  

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder både utenfor og innenfor forvaltningsområdene 

for jerv i region 6 skal opplysninger i årsrapport fra Rovdata (publiseres ca. 1. oktober 2021) om 

yngleregistreringer av jerv i 2021 legges til grunn sammen med oppdatert informasjon om skader 

forvoldt av jerv på bufe og tamrein beitesesongen 2021. 

o Regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger skal være oppfylt. 

o Tildeling av reservekvoten skal skje til områder med skader forvoldt av jerv beitesesongen 2021.  

  

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at rovviltnemnda legger ved 

et program for ekstraordinære uttak av jerv samtidig som at kvote blir vedtatt ber Rovviltnemnda om 

at Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5 prioriterer ekstraordinære uttak i 

følgende områder vinteren 2021/2022.  

 

• Trøndelag  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv.  

o Innenfor forvaltningsområdet, med skader av jerv. 

 

• Møre og Romsdal   

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv.  

  

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2021 vil nemnda komme tilbake 

med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av lisensfellingsperioden 2021/2022.  

  

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18 i 

lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan 

påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes Rovviltnemnda i region 

6, v/Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker etter at vedtaket er 

gjort kjent. 

 

Avgang jerv etter 21. mai 2021 

Siden vedtak om kvote for lisensfelling av jerv ble vedtatt av rovviltnemnda er det felt 10 jerver (ni 

tisper). Totalt er syv dyr felt innenfor forvaltningsområdet i regionen, og de siste tre er felt i 

beiteprioritert område. Fem dyr er felt på lisensfelling, tre dyr er felt av kommunale skadefellingslag i 

løpet av beitesesongen, og to er felt av Statens naturoppsyn (begge den 22. mai 2021 i Snåsa 

kommune). De to jervene som ble avlivet 22. mai 2021 ble av en inkurie ikke trukket fra lisenskvoten 

før den 6. desember 2021. Startkvoten i delområde 4A ble med disse to dyrene inkludert fylt den 6. 

desember og lisensfellingen midlertidig stoppet i dette delområdet. Det er nå felt syv tisper innenfor 

forvaltningsområdet. Vedlegg 5 viser en oversikt over startkvote og felte jerver. 
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Figur 1: Kart som viser felte jerver i perioden 21.05 – 06.12.21 (blå kryss), rød ring markerer dyr felt 

på skadefelling av private/kommunale skadefellingslag og oransje ring med tall markerer dyr felt av 

SNO. Skravert område viser forvaltningsområdet for jerv i region 6.  

 

Skader forvoldt av jerv etter 21. mai 2021 

I periodene etter vedtak om kvote for lisensfelling av jerv ble fattet den 21. mai er det påvist 

til sammen 111 skader forvoldt av jerv på sau og tamrein (13 rein og 98 sau). Møre og 

Romsdal har 51 av de påviste skadene (alle sauer) mens Trøndelag har 60 påviste skader (13 rein og 

47 sau).  

 
Figur 2: Påviste skader forvoldt av jerv etter 21. mai 2021 i region 6 (n = 111 – 13 rein og 98 sau). 

 

Reservekvote 

Departementet har skrevet følgende om tildeling fra reservekvoten i sin avgjørelse av 8. september 

2021: 
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«Departementet kommer etter dette til at kvoten rovviltnemnda har vedtatt opprettholdes, men at det 

samtidig stiller krav til stor grad av varsomhet fra rovviltnemnda ved eventuell videre vurdering om 

bruk av reservekvote.  

 

Et utgangspunkt gitt nåværende kunnskap om bestandsforholdene bør være at reservekvoten ikke 

benyttes i områder prioritert for yngling av jerv. Departementet vil i den sammenheng særlig trekke 

fram Miljødirektoratets vurdering av det prioriterte yngleområdet for jerv tilknyttet den sørvestlige 

delbestanden. Dette området er redusert av rovviltnemnda ved at Øvre Sunndal er endret til prioritert 

beiteområdet, noe som vurderes av Miljødirektoratet å gjøre det vanskelig å opprettholde en stabil 

delbestand med tre årlige ynglinger innenfor det prioriterte yngleområdet for jerv. Rovviltnemnda bør 

derfor være tilbakeholden med å tillate felling i dette området, og departementet vil gjenta viktigheten 

av å arbeide videre med andre forebyggende tiltak og tilpasning av beitenæring i prioritert 

yngleområde for jerv». 

 

Siste rapport om yngleregistrering av jerv (rapport 2031) viser at det ble påvist 17 ynglinger i region 6 

i 2021. Dette gir et snitt på 17,3 ynglinger i siste treårsperiode. Av de 17 ynglingene ble 12 påvist i 

Trøndelag (hvorav åtte innenfor forvaltningsområdet og fire i beiteprioritert område). Fem ynglinger 

ble påvist i Møre og Romsdal (hvorav tre innenfor forvaltningsområdet og to i beiteprioritert område). 

Statens naturoppsyn gjennomførte hiuttak i to ynglelokaliteter i region 6 i 2021 (Namsskogan og 

Snåsa). 

 

På bakgrunn av bestandsstatus og skader forvoldt av jerv etter vedtaksdato, mener sekretariatet det er 

grunnlag for tildeling fra reservekvoten til delområde 4A.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda tildeler to dyr til område 4A, hvorav en kan være tispe.  

 

Vedtaket er i tråd med rovviltnemndas vedtak den 21. mai 2021 og Klima- og 

miljødepartementets klagebehandling i brev datert 8. september 2021. Vedtaket er derfor ikke 

å ansees som et enkeltvedtak som kan påklages. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig):    

Rovviltnemnda tildeler to dyr til område 4A, hvorav en kan være tispe.  

 

Vedtaket er i tråd med rovviltnemndas vedtak den 21. mai 2021 og Klima- og 

miljødepartementets klagebehandling i brev datert 8. september 2021. Vedtaket er derfor ikke 

å ansees som et enkeltvedtak som kan påklages. 

 

Sak 47/21 Klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 2022.  

 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet vedtak i sak 40/21 om kvote for kvotejakt på gaupe i 

region 6 Midt-Norge 2021, i sitt møte i Trondheim den 27. oktober 2021. Vedtaket ble gjort 

tilgjengelig på Miljøvedtaksregisteret 28. oktober 2021. Klagene fra Rovviltets røst, 

Naturvernforbundet og Fosen naturvernforening er datert henholdsvis den 13., 15. og 19. november 

2021. Klagene er fremmet innenfor klagefristen. 

 

I henhold til forvaltningsloven (fvl.) § 28 har parter og andre med rettslig klageinteresse klagerett. Ved 

rettslig klageinteresse må klageren ha en viss tilknytning til saken, det vil si å ha interesser av slik art 

og styrke at det er rimelig å gi vedkommende et rettskrav på å få avgjort om et forvaltningsvedtak er 

gyldig eller ugyldig. Organisasjoner har i stor utstrekning rett til å klage for å fremme medlemmenes 

eller standens interesser, eller for å ivareta organisasjonens ideelle interesser de har som formål å 

verne om.  

 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2787297/ninarapport2031.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Det bemerkes at fvl. regler om klagebehandling skal følges, jf. rovviltforskriftens § 18. Det innebærer 

blant annet at underinstansen skal vurdere hvorvidt vilkårene for å ta klagen til behandling er oppfylt, 

jf. fvl. § 33 andre ledd siste punktum. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, skal klagen avvises.  

 

Sekretariatet anser at klagerne har rettslig klageinteresse, og vil anbefale rovviltnemnda å ta klagene til 

behandling. 

 

Rovviltnemndas vedtak i sak 40/21 av 27. oktober 2021: 

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 rovviltregion 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 

 

Klagene 
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Rovviltets Røst: 

- Mener den totale kvoten bør reduseres til 22 individer og at hunndyrkvoten bør settes til 

maksimum 10 individer. 

- Det bør ikke åpnes for kvotefrijakt i noen del av regionen, men heller sette en begrenset 

fellingskvote basert på skadehistorikken i de aktuelle områdene.  

 

Naturvernforbundet i MR og TL:  

- Mener nemnda sin økning av kvote mangler vurderinger etter naturmangfoldloven, og at dette 

gjør at deler av vedtaket er ugyldig. 

- At feil antall familiegrupper er benyttet i prognosemodellen.  

- At hunndyrkvoten bør være maksimalt 11 dyr. 

- Mener det er mer fornuftig med en lav startkvote og en tilsvarende høyere reservekvote. Dette 

fordi en oftest har mer informasjon om bestanden i februar-mars enn i oktober når kvoten 

vedtas.  

 

Fosen Naturvernforening: 

- Viser til at gaupa er en rødlistet art og har en viktig funksjon i økosystemet. 

- At registrert tap av beitedyr til gaupe har en nedadgående trend i region 6. 

- Informerer om kriteriene for rovviltnemndas mulighet til å åpne for kvotejakt på gaupe, og 

mener at dagens situasjon i region 6 ikke tilsier at det skal åpnes for kvotejakt. Samt at både 

total kvotene og særlig hunndyrkvotene har vært satt for høyt de siste årene.  

- Anbefaler at totalkvoten reduseres til 20 gauper, og hunndyrkvoten settes til 7. Samt at alle 

felte hunndyr skal telles med i hunndyrkvoten.  

- Fjerne reservekvoten, nytt vedtak må eventuelt kunne påklages. 

- Unngå automatisk sammenslåing av delområder. En eventuell sammenslåing av områder må 

baseres på oppdatert bestandsvurdering. 

- At feil antall familiegrupper er benyttet i prognosemodellen og følgelig at saksframleggets 

forslag til kvote er feil. 

- Mener at en ikke kan vektlegge innvandring av gaupe fra Sverige som faktor ettersom 

prognosemodellen allerede tar høyde for innvandring og at det ikke er nødvendig med 

kvotefrijakt i de områdene nemnda har bestemt i vedtak av 27.oktober 2021.  

- Viser til økende hjorteviltbestander på Fosen og de utfordringer dette medfører. Fellings 

statistikk under kvotejakt på Fosen, og følgelig at kvoten bør reduseres til en gaupe.  

- Avslutningsvis problematiseres nemndas sammensetning.   

 

Det vises ellers til klagene i sin helhet. 

 

Sekretariatets vurdering av klagene 

Det er Stortinget som har fastsatt det nasjonale bestandsmålet for gaupe på 65 familiegrupper. 

I henhold til rovviltforskriftens § 4 Forvaltningsregioner og nasjonale bestandsmål for regionene, 

bokstav f har region 6 Midt-Norge et regionale bestandsmål på 12 familiegrupper. Rovviltforliket av 

2011 punkt 2.1.7 sier at, sitat: Rovviltforvaltningen skal skje på en slik måte at antall ynglinger holdes 

så nær bestandsmålet som mulig, og forvaltningen iverksetter de tiltak som er nødvendig i tråd med 

teksten nedenunder, sitat slutt. For region 6 Midt-Norge betyr dette at rovviltnemnda i region 6 skal 

forvalte gaupebestanden på en slik måte at antall ynglinger (familiegrupper) holdes så nært det 

regionale bestandsmålet på 12 ynglinger som mulig. 

 

I saksfremlegget går sekretariatet igjennom det faglige grunnlaget for vedtaket, herunder vurderinger 

opp mot lovverket, deriblant prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlovens (nml.) 

§§ 8 -12, jf. nml. § 7. Sekretariatet vil spesielt påpeke at vurderingene etter naturmangfoldloven § 5, er 

knyttet opp mot det regionale bestandsmålet for region 6 Midt-Norge, som er på 12 familiegrupper. 

Region 6 har hvert år siden 2004, med unntak av 2013, ligger over det regionale bestandsmålet på 

12 familiegrupper. Sekretariatet anser derfor hensynet til naturmangfoldlovens § 5, om at det er et mål 

at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige 
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bestander i sine naturlige utbredelsesområder, som ivaretatt. Dette er bekreftet av Klima- og 

miljødepartementet (KLD) i tidligere års klagebehandlinger. 

 

Det er riktig at antallet skader på beitedyr har en nedadgående trend de siste årene, sekretariatet legger 

likevel til grunn at antallet registrerte skader et av et slikt omfang at kriteriene i rovviltforskriftens § 

11 og naturmangfoldloven § 16, fjerde ledd er oppfylt.  

 

Prognosemodellen: 

Det er riktig som to av klagerne påpeker at det er benyttet 18 familiegrupper ved utregning i 

prognosemodellen, og ikke prognosen for antall familiegrupper før jakt i 2022 på 16, 3 familiegrupper. 

Sekretariatet har valgt å bruke antall familiegrupper før jakt 2021 (NINA-rapport 2011) som grunnlag 

for utrekningen av kvoten. Differansen dette utgjør i praksis er to gauper for den totale kvoten og et 

hunndyr.  

 

I sekretariatets saksfremlegg til møte den 27. oktober d.å. er det en uttrykt målsetting fra sekretariatets 

side at bestanden av gaupe i region 6 skal reduseres ned til det regionale bestandsmålet på 12 

familiegrupper. Selv om sekretariatet benyttet antall familiegrupper før jakt i 2021 som grunnlag for 

beregning av kvoten og ikke 16,3 familiegrupper endrer ikke dette sekretariatets konklusjon om at 

kvoten må settes høyt for å redusere bestanden ned mot regionens målsetting på 12 familiegrupper. 

Hvis målsettingen hadde vært å holde bestanden stabil ville forskjellen mellom å benytte antall 

familiegrupper før jakt i 2021 og prognosen for antall familiegrupper før jakt i 2022 vært avgjørende 

for fastsettelse av kvoten.  

 

Målsettingen er å redusere bestanden, og kvoten må da settes høyere enn utrekningene i tråd med 

NINA-rapport 774-2011 sier med tanke på å holde bestanden stabil. Det er imidlertid flere parameter 

som benyttes når målsettingen er å redusere bestanden. Hvor mye høyere kvoten må settes vil blant 

annet bli vurdert opp mot erfaringene med tidligere kvoters påvirkning på bestanden, som viser at 

tidligere kvoter ikke har bidratt til å redusere bestanden, selv om dette har vært målsettingen.  

 

Sekretariatet vurderer at saken har vært godt nok opplyst til at rovviltnemnda kunne fatte vedtak, jf. 

forvaltningslovens § 17. All den tid målsettingen er å redusere gaupebestanden i region 6 vil ikke 

forskjellen mellom å bruke 18, kontra 16,3 familiegrupper, være avgjørende for kvotens størrelse. 

Erfaringer med tidligere kvoters påvirkning på gaupebestanden i regionen tillegges også vesentlig 

betydning når kvotens størrelse vurderes, noe som skulle vært tydeliggjort bedre i saksfremlegget.   

 

Klager legger til grunn at kvotene bør settes slik at en ikke risikerer å komme under det 

regionale bestandsmålet på 12 familiegrupper. Dette betyr at klagerne mener at nemnda bør beregne 

kvoten for kvotejakt på gaupe i 2022 ut fra en målsetting om å holde bestanden stabil. I saksframlegget 

ble det foreslått en høy kvote, som sekretariatet mener er nødvendig for at skal komme nærmere det 

vedtatte bestandsmålet. På tross av relativt romslige kvoter de siste årene har bestanden vært stabil på 

15,3 familiegrupper i perioden 2018-2020, og økte til 18 familiegrupper før jakt i 2021. Selv om 

nemnda foretok en mindre justering av total kvote, er nemndas vedtak i tråd med sekretariatets 

innstilling. 

 

Om hunndyrkvote, reservekvote, sammenslåing av delområder og kvotefrijakt i delområder: 

Hensikten med reservekvoten har vært å ha noe fleksibilitet i vedtaket slik at en kan tildele noen flere 

dyr dersom en ser at bestanden er større enn det som en har tatt høyde for i det opprinnelige vedtaket 

om kvote. KLD har bedt nemndene om å være tilbakeholdne med å fatte nye kvotevedtak. Slik at 

ønsket om at eventuell ekstra tildeling/ bruk av reservekvote skal gjøres som et nytt enkeltvedtak vil 

være en praksis som sekretariatet har lagt til grunn at det skal være høy terskel for å iverksette. 

 

Når det gjelder klagers ønske om at hunndyrkvoten skal være gjeldende for hunndyr i alle aldere er det 

sekretariatets vurdering at bruk av kvote for voksne hunndyr er mer presist enn å sette kvote for alle 

hunndyr. Avgangen av årsdyr (hunn) vil relativt sett ha mindre påvirkning på bestanden enn det 
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avgangen av etablerte voksne hunndyr har. At kvoten settes for voksne hunndyr er også godt etablert 

praksis. 

 

Klager ber om at det ikke blir sammenslåing av delområder etter 1. mars da det vil slå uheldig ut i 

forhold til bevaring av genetisk mangfold og levedyktighet. Sekretariatet vurderer at sammenslåing av 

delområder som er vedtatt er hensiktsmessige, da det er områder med lik forvaltningsstatus som er 

slått sammen. Det påpekes at det ikke anses som nødvendig å åpne for kvotefrijakt. Sekretariatet 

mener det i henhold til kriteriene i § 11 i rovviltforskriften er rom for kvotefrijakt i de delområdene 

som nemnda har vedtatt. 

 

Forslaget om lav startkvote og en tilsvarende høyere reservekvote: 

Registreringsperioden for gaupe går frem til 1. mars, og Rovdata har da ikke har tall før kvotejakta er 

slutt eller nærmer seg slutten. Det ville vært mer naturlig med en lav startkvote og en høyere 

reservekvote hvis det hadde vært stor usikkerhet om regionen hadde vært på/eller over det regionale 

bestandsmålet eller ikke. 

 

Om kvote på Fosen 

Delområdet Fosen befinner seg utenfor forvaltningsområdet for gaupe. I slike områder vil det være et 

mål å holde bestanden av gaupe lav. Startkvoten for Fosen er satt til fire dyr, den felles hunndyrkvoten 

for regionene gjelder for området, områdene med kvotejakt utenfor forvaltningsområdet for gaupe i 

Trøndelag, slås sammen 1. mars. Dette kan medføre at antall gauper som felles i kvoteområde Fosen 

under jakta 2022, både kan bli færre og flere enn fire gauper. Hensikten er å redusere antallet gauper i 

områdene utenfor forvaltningsområdet. 

 

Ny informasjon etter vedtak 

Påviste skader: 

Siden vedtak om kvote for kvotejakt ble fattet av rovviltnemnda den 27. oktober 2021 er det påvist tre 

skader på sau forvoldt av gaupe i region 6. Hvorav en i Selbu, en i Molde og en i Oppdal. Ingen rein er 

påvist drept av gaupe i perioden.  

 

Avgang gaupe: 

Det er ikke registrert avgang av gaupe innenfor region 6 etter vedtak ble fattet. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda kan ikke se at klagene har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket bør 

omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak i sak 40/21 Kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt 

Norge 2022, datert 27. oktober 2021. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber med bakgrunn i dette 

Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagene fra Rovviltets Røst, Møre og Romsdal og 

Trøndelag naturvernforbund og Fosen naturvernforening datert henholdsvis 13., 15. og 19. november 

2021.  

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig):    

Rovviltnemnda kan ikke se at klagene har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket bør 

omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak i sak 40/21 Kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt 

Norge 2022, datert 27. oktober 2021. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber med bakgrunn i dette 

Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagene fra Rovviltets Røst, Møre og Romsdal og 

Trøndelag naturvernforbund og Fosen naturvernforening datert henholdsvis 13., 15. og 19. november 

2021. 

 

Sak 48/21 Kvote for betinget skadefelling av jerv  

 

Rovviltnemnda fattet den 23. april 2021 vedtak om kvote for betinget skadefellingstillatelser på gaupe, 

jerv og ulv. For jerv ble det vedtatt en kvote på fem jerver. Ved en feil har ikke de individene av jerv 

som ble felt av Statens naturoppsyn etter vedtak av Miljødirektoratet i mai 2021 blitt trukket fra denne 

kvoten. Rovviltforskriftens § 7 sier følgende: «Etter at vedtak om kvote for felling er fattet etter 
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forskriften § 8 og § 10 og kvote for jakt etter forskriften § 11, skal irregulær avgang av rovvilt 

innenfor regionen belastes den kvote som er bestemt av rovviltnemnden». Dette betyr at kvoten er fylt, 

og at rovviltnemnda må vurdere å vedta ny kvote for betinget skadefelling av jerv for regionen som 

skal gjelde til og med 15. februar 2022. 

   

Om betinget skadefellingskvote 

Nemnda kan fatte vedtak om kvote for betingede fellingstillatelser på rovvilt for de artene der nemnda 

har myndighet til å ta slik beslutning. De betingede fellingstillatelsene kan iverksettes av 

Statsforvalteren med hjemmel i rovviltforskriftens §9. 

 

Politiske føringer og lovverk 

Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget: 

• St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur 

• Innst. S. nr. 174 (2003-2004) 

• Lov av 19.6.2009 om naturmangfold (naturmangfoldloven) 

• Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) 

• Forvaltningsplan for rovvilt i region 6, vedtatt 22. mars 2018 

• Rovdyrforliket av 16. juni 2011 

 

Bestandsmål og myndighet til å fastsette kvote for betingede fellingstillatelser 

Landet er delt inn i åtte forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for antall årlige 

ynglinger innenfor regionens grenser. Region 6 har følgende bestandsmål: 

• 12 ynglinger av gaupe 

• 10 ynglinger av jerv 

• 3 ynglinger av bjørn 

• 0 ynglinger av ulv 

 

Når bestanden ligger over de nasjonalt fastsatte målene for den enkelte region kan en rovviltnemnd 

tildele kvote for betinget skadefelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv til statsforvalteren for å forhindre 

at disse artene gjør skade på bufe eller tamrein. For gaupe og jerv skal vurderingen av nemndas 

myndighet baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene. Det er 

dataene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt som skal legges til grunn. 

 

Når det gjelder jerv så er gjennomsnittlig antall registrerte ynglinger av jerv de siste tre årene (2019-

2021) er 17,3 ynglinger i regionen. 

 

Ut fra de nevnte vilkårene når det gjelder myndighet og bestandssituasjonen for de store 

rovdyra har rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge myndighet til å fastsette kvote for betingede 

skadefellingstillatelser på jerv i region 6 Midt-Norge til og med den 15. februar 2022.  

 

Om iverksetting av betingede skadefellingstillatelser 

Betinget skadefelling er et vedtak med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18, første ledd bokstav b om 

felling av et enkeltindivid av vilt for å avverge skader på bufe eller tamrein, der det på forhånd er 

fastsatt kvote og vilkår av overordnet myndighet. 

 

Målet med en skadefellingstillatelse er i utgangspunktet å felle et bestemt individ knyttet til en 

bestemt skadesituasjon, og ikke å regulere bestanden av vedkommende rovviltart. I tråd med 

rovviltforliket skal regulering av bestandene skje gjennom lisensfelling (jerv, ulv og bjørn) eller 

kvotejakt (gaupe). Tillatelser til skadefelling skal derfor avgrenses i tid og rom. Skadefelling er et 

virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå. 

 

Statsforvalteren kan av eget tiltak eller etter søknad fatte vedtak, med hjemmel i rovviltforskriftens § 

9 (jf. forskriftens § 8 eller § 13), om iverksetting av skadefelling innenfor rammen av kvote for 

betinget skadefelling gitt av rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Ved vurderingen av om det skal 

gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i regional forvaltningsplan. Felling kan 

https://lovdata.no/forskrift/2005-03-18-242/%C2%A78
https://lovdata.no/forskrift/2005-03-18-242/%C2%A710
https://lovdata.no/forskrift/2005-03-18-242/%C2%A711
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bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om 

geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til: 

 

• Områdets betydning som beitemark 

• Skadenes omfang og utvikling 

• Potensiale for framtidig skader 

• Mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak 

 

En fellingstillatelse kan iverksettes i flere områder samtidig, forutsatt at nødvendig kommunikasjon er 

etablert for å hindre overskyting i forhold til vedtatt kvote. Det er mulig for Statsforvalteren å 

iverksette skadefellingstillatelse flere steder samtidig selv om en kun har et dyr igjen på kvoten. 

 

Påviste skader forvoldt av jerv 

Det har den siste 10-årsperioden blitt påvist et stort antall skader på beitedyr forvoldt av jerv i 

regionen. Enkelte områder har årvisse store skader. I perioden fra 1. juni 2021 til 7. desember 2021 er 

det påvist 112 skader forvoldt av jerv i region 6, 98 sau og 14 rein. Av disse er ni reiner funnet i 

perioden 26. november til 7. desember 2021.  

 

 
Figur 1: Påviste skader på sau og rein i perioden 01.06. – 07.12.2021. Skravert område angir 

forvaltningsområde for jerv. 

 

Vurderinger av bestand og kvotestørrelse 

Det følger av naturmangfoldlovens § 8 første ledd at beslutninger som berører naturmangfoldet så 

langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig og erfaringsmessig kunnskap om bl.a. arters 

bestandssituasjon samt effekten av påvirkninger. 

 

For jerv gir rapport 2031 fra NINA en oversikt over antall verifiserte ynglinger av jerv i regionen, og 

for hele landet i 2021. I region 6 er det i perioden 2019 - 2021 registrert henholdsvis 18, 17 og 17 

ynglinger av jerv, som gir et gjennomsnitt på 17,3 ynglinger i treårsperioden. Bestandssituasjonen for 

jerv anses å være rimelig stabil for region 6 og ligger over bestandsmålet for regionen på ti ynglinger. 

Nasjonalt har antall registrerte ynglinger ligget over målet på 39 årlige ynglinger i en lang periode. 

Kjent avgang av jerv i regionen har de siste tre årene 2018 – 2020 vært 12 jerver i 2018, 32 jerver i 

2019 og 35 jerver i 2020. Kjent avgang til nå i 2021 er 25 jerver.  

 

Vurderinger i henhold til naturmangfoldloven 

Med bakgrunn i vitenskapelig kunnskap fra Rovdata og nasjonalt overvåkningsprogram, samt 

erfaringsbasert kunnskap fra reindriften og Statens naturoppsyn anser sekretariatet at kravet til 

kunnskapsgrunnlaget er oppfylt, jf. nml § 8. Av nml. § 9 slås det fast at når det treffes en beslutning 

uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet skal det 

tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. Føre-var-prinsippet 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2787297/ninarapport2031.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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i § 9 skal tillegges stor vekt der man ikke har tilstrekkelig kunnskap. Etter sekretariatets vurdering skal 

ikke føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i denne saken da det foreligger tilstrekkelig kunnskap. 

 

Det foreligger betydelig kunnskap om den samlede belastningen artene utsettes for, i form av 

statusrapporter om bestandsutvikling, registrert avgang, samt annen vitenskapelig informasjon fra 

forskning på jerv i region 6, nasjonalt og for Skandinavia. 

Miljøforvaltningen har således god kunnskap om den samlede belastningen på bestanden av jerv. 

Uttaket av jerv i region 6 har vært godt over ti dyr årlig de tre siste årene, uten at dette har bidratt til 

mer enn å balansere bestanden. Vi legger derav til grunn at et eventuelt uttak av 4 jerv ikke vil være til 

hinder for å oppnå regionens bestandsmål på 10 ynglinger av jerv.  Skadefellingsforsøk gjennomføres 

i all hovedsak uten bruk av tekniske hjelpemidler som vil kunne være til skade for miljøet, slik at 

sekretariatet anser nml. §§ 11 og 12 som lite relevant. Imidlertid er det den skadefellingstillatelsen 

utstedes til som er ansvarlig for kostnadene med retting og/eller tilbakeførelse hvis 

skadefellingsforsøket medfører skade på miljøet ut over det som fremgår av søknad og 

skadefellingstillatelsen. 

 

Naturmangfoldloven § 5 slår bl.a. fast at målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på 

lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Målet i 

nml. § 5 må sees opp mot de regionale bestandsmålet nedfelt i rovviltforskriftens §§ 3 og 4. Bestanden 

av jerv ligger godt over det regionale bestandsmålet på henholdsvis 10 ynglinger av jerv. Et 

eventuelt uttak av 4 jerv vil ikke være til hinder for å oppnå regionens bestandsmål. Sekretariatet 

mener effekten av et uttak av skadefellingskvotene på fire jerv ikke vil medføre at sannsynligheten for 

å oppnå bestandsmålet for jerv reduseres. Den foreslåtte kvoten for betingede skadefellingstillatelser 

på jerv er etter sekretariatets vurdering i tråd med intensjonene i nml. § 5. Sekretariatet har gjort en 

vurdering av skader forårsaket av jerv på beitedyr i regionen, jf. prinsippet om en arealdifferensiert 

forvaltning, og viser for øvrig til de vurderinger som er gjort.  

 

Konklusjon 

Statsforvalteren legger til grunn at det kan oppstå akutte skadesituasjoner i reinbeitedistriktene i 

perioden frem mot 15. februar 2022. På dette grunnlag er det behov for kvote for betinget skadefelling 

av jerv som kan iverksettes av Statsforvalteren dersom skadesituasjonen tilsier det. Jerv som eventuelt 

blir felt på skadefelling, vil også bli belastet lisenskvoten for jerv, men ikke motsatt. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Med hjemmel i rovviltforskriftens § 8 (jf. § 7, første ledd) har rovviltnemnda i region 6 MidtNorge 

fattet følgende vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på jerv i region 6 Midt-Norge til 

og med den 15. februar 2022: 

 

Fire (4) betingede skadefellingstillatelser på jerv 

Bestanden ligger over bestandsmålet på 10 ynglinger per i dag (tre års gjennomsnittet er 17,3 

ynglinger). Terskelen for å tillate felling av skadegjørende jerv skal være lav i prioriterte 

beiteområder og i kalvingsland for tamrein. 

 

I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage sendes 

Rovviltnemnda i region 6, v/Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) 

uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig) 

Med hjemmel i rovviltforskriftens § 8 (jf. § 7, første ledd) har rovviltnemnda i region 6 MidtNorge 

fattet følgende vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på jerv i region 6 Midt-Norge til 

og med den 15. februar 2022: 

 

Fire (4) betingede skadefellingstillatelser på jerv 

Bestanden ligger over bestandsmålet på 10 ynglinger per i dag (tre års gjennomsnittet er 17,3 



Side 13 av 13 

 
ynglinger). Terskelen for å tillate felling av skadegjørende jerv skal være lav i prioriterte 

beiteområder og i kalvingsland for tamrein. 

 

I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage sendes 

Rovviltnemnda i region 6, v/Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) 

uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

 

 


