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Søknad om tildeling av gaupe i områder uten mål om yngling 

 

Viser til forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt – Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag, 

bestandstatus (familieregistreringer) 2020 - 2021, familiegruppe som er varslet og sporet av 

rovviltkontakt vinter 2022 og vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt Norge 

2022 (www.stadsforvalteren og www.rovdata) 

 

Forvaltningsplanen (rapportnummer 3) viser til at Rennebu kommune befinner seg i området 

uten mål om yngling av gaupe, samt at kommunen befinner seg i området utenfor 

forvaltningsområdet.  

Forvaltningsplanen legger tydelig vekt på en rovviltforvaltning som tilgodeser 

reindriftsforvaltningen. 

Stortinget presiserte ved behandlingen av forrige St.meld. nr. 35 (1996-97) at særlige hensyn må bli vist 

reindriften: «Komiteen mener reindriftsnæringa må behandles særskilt i rovviltsammenheng. 

Reindriften er den mest spesifikke samiske næring i Norge og den har avgjørende betydning for å 

bevare den samiske kulturen. Komiteen viser til at ILO-konvensjonen om urfolk pålegger staten både 

forvaltningsrettslige og materielle plikter overfor samene». Stortingsmeldingen legger opp til økt 

matproduksjon basert på norske ressurser, herunder utmarksbeite. Forvaltningsplanen vil legge til rette 

for en rovviltforvaltning som bidrar til at målsettingen oppnås. 9 Landbruksmeldingen 

(Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012)) sier at Regjeringen vil sikre en bærekraftig reindrift gjennom 

tilpasset reintall, reduserte tap og økt produksjon. (www.stadsforvalteren – forvaltningsplan for rovvilt 

region 6 Midt Norge 2021)  

 

Ser vi videre i forvaltningsplanen for region 6 finner vi følgende: «Områdene utenfor 

forvaltningsområdet regnes som prioritert beiteområder i forhold til gaupe. Utenfor 

forvaltningsområdet skal bestanden av gaupe holdes på lavest mulig nivå, men forekomst må 

påregnes» (www.stadsforvalteren – forvaltningsplan for rovvilt region 6 Midt Norge 2021) 

http://www.stadsforvalteren/
http://www.stadsforvalteren/
http://www.stadsforvalteren/


 

I tillegg til at Rennebu kommune har stor virksomhet av sørsamisk reindrift, er kommunen 

også en av de største i landet på sauehold. I tillegg til jerv vil en økende bestand av gaupe føre 

til betydelige skader knyttet opp mot bl.a. sau, noe som vil belaste staten for erstatninger. 

Med dette som utgangspunkt mener vi Rennebu kommune bør vektlegges med tanke på 

tildeling av tilleggsdyr for vinteren 2022. Vi ser det nok en gang også sterkt beklagelig at vi 

deler kvotejaktsområdet med bl.a. områder som ligger helt nord i Trøndelag. Dette kan bety at 

de aktuelle områdene som Rennebu kommune deler kvotejaktsområder med kan felle dyr før 

Rennebu, og vi vil da oppleve at det ikke blir felt gaupe i kvotejaktsområdet Rennebu med de 

konsekvenser av at bestanden av gaupe øker her, noe som igjen er stikk i strid med tidligere 

vedtak jf. mål om yngling, samt områder uten mål om forvaltning. Det samme gjelder de 

områdene uten mål om yngling som Rennebu deler kvote med. Ser vi på region 6 som 

overordnet ser vi også at 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 16,2 

familiegrupper de tre siste årene for regionen som er godt over regionens mål på 12 

familiegrupper. (Rovdata.no). Dette er over fastsatt mål om familiegrupper, og vi mener da at 

i de områdene som det ikke er mål om yngling, bl.a. Rennebu kommune, bør tilgodeses i en 

tilleggskvote, slik at uttakene i disse områdene økes, og målene jf. forvaltningsplanen 

opprettholdes. 

 

Konklusjon. 

Med utgangspunkt i fraværende mål om yngling av gaupe i Rennebu (dokumentert 

familiegruppe vinteren 2022), reindriftsnæringen, bufedrift, bestandsstaus, og 

forvaltningsplanen for gaupe, søkes det om tilleggsdyr for gaupe vinteren 2022. Vi ønsker 

(nok en gang) også revurdering av kvotejaktsområdene for 2023, slik at disse blir 

hensiktsmessig inndelt med tanke på en bærekraftig forvaltning av gaupe. 

 

Referanser: 

- https://www.statsforvalteren.no/contentassets/00d9498346b14395998f156d663ce380/forv

altningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag---revidert-

etter-vedtak-i-sak-11-19.pdf 

 

- Rovdata.no 
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https://www.statsforvalteren.no/contentassets/00d9498346b14395998f156d663ce380/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag---revidert-etter-vedtak-i-sak-11-19.pdf


Voengel-Njaarke reinbeitedistrikt 
v/Nils Johan Kappfjell 
Bjørhusdalsveien 94 
7890 Namsskogan 

 

 

Rovviltnemnda region 6 

 
Tilleggskvote gaupejakt 25.02.2020 Nærøysund kommune 

 

Kvote jakta på gaupe startet 1.feb 2022.Kvote for jakt i Nærøysund kommune har sammenfallende 
område med Rennebu i tidligere Sør-Trøndelag og etter at det ble skutt 2 gauper i Rennebu ble 
jakta stoppet i Nærøysund. 
 

Distriktets vinterbeiteområde ligger innom kommunene Nærøysund og Bindal kommune som er et 
beiteprioritert område. Distriktet har opplevd store tap til blant annet gaupe over flere år. Samlet 
tap viser at distriktet har et tap til rovvilt på ca 60% av årskalven, samtidig som tapene er store når 
det gjelder tap av produksjonsdyr. 
 

Per d.d. er det dokumentert ynglinger på tre forskjellige plasser innom vårt vinterbeiteområde. 
Dette er observasjoner og kunnskaper fra den samiske oppfatning av naturen. I vinter har vi også 
dokumentert flere kadaver tatt av gaupe. 
 
Gaupa som ble felt på skadefelling nå i februar mnd var i Bindal kommune. 
Det sier seg selv at gaupebestanden har tatt seg veldig opp de siste årene da det ikke er felt gaupe 
nord for Follafjorden de siste fire årene. 
 
Vi ser det som viktig at gaupebestanden i vårt vinterbeiteområde reduseres for å ivareta 
reindriften som beitenæring. 
 
Distriktet oppfordrer rovviltnemnden å målstyre tildelingen av tilleggskvote på gaupe ved å 
opprette Nærøysund kommune nord for Follafjorden som et eget område, og tildele Nærøysund 
kommune nord for Follafjorden med tilleggsdyr. 
Området bør ved neste års kvotejakt være et eget område. 
 

 

Namsskogan 25.02.2022 
Nils Johan Kappfjell 
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