
ROVVILTNEMNDA I HEDMARK    

 1 

Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark –  
26. oktober 2018 
 
Tid og sted: Kl. 09:00 – 09:30, Telefonmøte 
 
Til stede: 
Fra nemnda: 
Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen, Eli Wathne, Jon Anders Mortensson 
 
Fra sekretariatet: 
Thomas Olstad, Silje Bøe 
 
Referent: Thomas Olstad 
********************************************************************************** 
 

Sak 12/18: Kvotejakt på gaupe i Hedmark 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
Bestandsmålsettingen for antall årlige ynglinger av gaupe i region 5 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 
8 ynglinger. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om ikke å åpne for kvotejakt i 2019. 
 
Rovviltnemnda i region 5 anbefaler at Miljødirektoratet ikke åpner for kvotejakt på gaupe i Hedmark i 
2019. 
 
Rovviltnemndas behandling: 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Rovviltnemndas vedtak: 

 

Bestandsmålsettingen for antall årlige ynglinger av gaupe i region 5 er 10 ynglinger beregnet som et 
gjennomsnitt for de tre siste år. Rovviltnemnda anser at gaupebestanden ligger under det nasjonalt 
fastsatte bestandsmålet for regionen, 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 8 ynglinger. 
Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om ikke å åpne for kvotejakt i 2019. 
 
Rovviltnemnda i region 5 anbefaler at Miljødirektoratet ikke åpner for kvotejakt på gaupe i Hedmark i 
2019. 


