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Møteprotokoll 

 
 
Utvalg:  Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Møtested: Quality Hotell Værnes - Stjørdal 

Dato:  21. mars 2023 kl. 10:00 – 15:00  

   

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn     Funksjon  Representerer    
Kari Anita Furunes   Leder   Trøndelag fylkeskommune 
Mattias Jåma    Nestleder  Sametinget 
Elise Holtan Årbogen Pavall  Medlem  Sametinget 
Per Olav Hopsø    Medlem  Trøndelag fylkeskommune 
Pål Sæther Eiden   Medlem  Trøndelag fylkeskommune 
Kristin Marie Sørheim   Medlem  Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
 
Fra sekretariatet møtte: 
Navn    Stilling/representerte       
Inge Hafstad   Statsforvalteren i Trøndelag 
Inga Stamnes   Statsforvalteren i Trøndelag 
Stine Krogfjord   Statsforvalteren i Trøndelag 
Marianne Aas Halse  Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
Andreas Sandnes Granli  Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
 
Andre: 
Navn    Representerte        
Roar Lundby   Statens naturoppsyn 
Gabriela Wagner  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 
Attila Haugen   Biodrone 
Leif Hjulstad   Trøndelag Bondelag 
 
Deltagere på Teams deler eller hele møte: 
Navn    Representerte        
Line Lund Fjellvær  Statsforvalteren i Trøndelag 
Lina Nøstvold   Statsforvalteren i Trøndelag 
Marte Synnøve Lilleeng  Statsforvalteren i Trøndelag 
Bjarne Otnes   Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
Tone Våg   Nord-Trøndelag Sau og Geit 
Oddbjørn Kaasa   Nord-Trøndelag Sau og Geit 
Morten Munkeby  Nord-Trøndelag Sau og Geit 
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Ingrid Aarstad Berg  Besøkssenter rovdyr Namsskogan 
Sten Solum   Verdal kommune 
Oddleiv Aksnes   Verdal kommune 
Atle Frantzen   Møre og Romsdal Bondelag 
Rune Sørholt   Levanger kommune 
Henriette Diesen  NOAH – for dyrs rettigheter 
Øystein Folden   Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 
Odd Petter Damli  Sør-Trøndelag Sau og Geit 
Monica Malmedal  NJFF Møre og Romsdal 
 
 

 

 

Saksliste: 

03/23 Godkjenning av innkalling og saksliste og møteprotokoller fra den 31. oktober 2022, 28. 

november 2022 og 30. januar 2023 

 

04/23  Referat- og orienteringssaker 

1. Orientering fra NIBIO om droneprosjektet v/Gabriela Wagner NIBIO 

2. Orientering om SNOs arbeid på seksjon rovvilttiltak v/Roar Lundby SNO 

3. Kvotejakt og lisensfelling 

a. Kvotejakt gaupe 

b. Lisensfelling jerv og ulv 

4. Post til nemnda 

5. Møtedeltagelse siden forrige møte 

6. Søknader om skadefellingstillatelse 

 

05/23 Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2023 

 

06/23 Gjennomgang av innspillene til revidering av forvaltningsplan 

 

07/23 Svar til NOAH – svar på spørsmål stilt i klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe 

 

08/23 Ålen Beitelag – søknad om utvidet kvote – kvotejakt gaupe 2023 

 

09/23 Eventuelt 

• Møtedato arbeidsmøte april 

• Nemndsmøte mai 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 03/2023 21.03.2023 

 

 

03/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste og møteprotokoller fra den 31. 

oktober 2022, 28. november 2022 og 30. januar 2023 

 

 

Dokumenter i saken 

1. Møteprotokoll fra møte i rovviltnemnda region 6 den 31. oktober 2022 

2. Møteprotokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda region 6 den 28. november 2022 

3. Møteprotokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda region 6 den 30. januar 2023 

 

 

Bakgrunn 

Møtetidspunkt var opprinnelig satt til fredag den 17. mars 2023, men ble primo februar flyttet til 

tirsdag den 21. mars 2023. Møteinnkallelse med saksfremlegg ble utsendt på e-post av 

sekretariatet onsdag den 15. mars 2023. 

  

• Møteprotokoll fra møte i rovviltnemnda region 6 den 31. oktober 2022 ble utsendt på e-

post fredag den 4. november 2022. 

• Møteprotokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda region 6 den 28. november 2022 ble 

sendt ut på e-post onsdag den 30. november 2022 

• Møteprotokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda region 6 den 30. januar 2023 ble sendt ut 

på e-post onsdag den 31. januar 2023 

 

Møteprotokollene kan lastes ned her: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-

klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/Referater/Moteprotokoller/ 

 

Behandling i møte 

• Ingen merknader/kommentarer 

 

 

Rovviltnemndas vedtak 

• Rovviltnemnda godkjenner innkallelse, saksliste og møteprotokoll fra møte i 

rovviltnemnda den 31. oktober 2022, 28 november 2022 og den 30. januar 2023 

 

Sekretariatets tilrådning 

• Rovviltnemnda godkjenner innkallelse, saksliste og møteprotokoll fra møte i 

rovviltnemnda den 31. oktober 2022, 28 november 2022 og den 30. januar 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/Referater/Moteprotokoller/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/Referater/Moteprotokoller/
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 04/2023 21.03.2023 

 

 

04/23  Referat- og orienteringssaker 

 

Dokumenter i saken: 

• Oversikt over post til nemnda 

• Oversikt over søknader om skadefellingstillatelser 

 

1. Orientering fra NIBIO om droneprosjektet v/Gabriela Wagner NIBIO 

NIBIO orienterte om droneprosjektet v/Gabriela Wagner (presentasjon legges ved 

møteprotokollen). Rapporten kan lastes ned her: https://nibio.brage.unit.no/nibio-

xmlui/handle/11250/3050175 

2. Orientering om SNOs arbeid på seksjon rovvilttiltak v/Roar Lundby SNO 

Statens naturoppsyn (SNO) orienterte om SNOs arbeid på seksjon rovvilttiltak v/Roar Lundby 

(presentasjonen legges ved møteprotokollen). Mer om SNOs organisering og arbeidsoppgaver 

finner dere her: https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-

organisasjon/statens-naturoppsyn/ 

3. Kvotejakt og lisensfelling 

a. Kvotejakt gaupe 

Sekretariatet tok en gjennomgang av resultatet fra årets kvotejakt på gaupe, samt status for 

kvotefri jakt på gaupe. 

b. Lisensfelling jerv og ulv 

Sekretariatet tok en gjennomgang av resultatet fra årets lisensfelling av jerv, samt status for 

lisensfelling av ulv. 

4. Post til nemnda 

Sekretariatet tok en gjennomgang av postlista for rovviltnemnda. 

5. Møtedeltagelse siden forrige møte 

Det ble foretatt en runde med rovviltnemnda om de har deltatt på relevante møter siden forrige 

møte i rovviltnemnda. Relevante møter: 

• 5 innspillsmøter revidering av forvaltningsplan 

• Årsmøte Nord- og Sør-Trøndelag Sau og Geit 4. mars – Kari Anita Furunes 

• Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit 25. februar – Kari Anita Furunes 

6. Søknader om skadefellingstillatelse 

Sekretariatet tok en gjennomgang av søknader om skadefellingstillatelser siden forrige møte. 

 

Behandling i møte 

• Ingen merknader/kommentarer 

 

 

Rovviltnemndas vedtak 

• Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering 

 

Sekretariatets tilrådning 

• Rovviltnemnda tar referat- og orienteringssakene til orientering 

 

 

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/3050175
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/3050175
https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/
https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 05/2023 21.03.2023 

 

 

05/23 Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2023 

 

Dokumenter i saken: 

• Planleggingsramme for regionale rovviltnemnder 2023 - forebyggende og 

konfliktdempende tiltak (FKT) og drift - Mdir 230223 

 
Behandling i møte 

Sekretariatet ved Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Møre og Romsdal tok en 

gjennomgang av innkomne søknader og forslag til budsjett. 

• Ingen merknader/kommentarer 

 
 
Rovviltnemndas vedtak:  

 

Fordelingen av tilskudd (kr 13 500 000,-) over 1420.73:  

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal kr 2 530 000,-  

• Statsforvalteren i Trøndelag kr 10 970 000,-  

 

Fordelingen av midler til tjenestekjøp (kr 1 500 000,-) over 1420.21:  

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal kr 0,-  

• Statsforvalteren i Trøndelag kr 1 500 000,-  

 

Midler til drift av nemnda og sekretariatet (kr 1 000 000,-) over 1420.21:  

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal kr 100 000,- (nemndsmøter og vakttelefon)  

• Statsforvalteren i Trøndelag kr 900 000,- (drift av nemnda og vakttelefon)  

 

Ved prioritering mellom ulike søknader gjelder føringene gitt i Forvaltningsplan for rovvilt i region 6 

Midt-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag.   

   

 

Tabell 1: Forslag budsjett FKT 1420.73 – Statsforvalteren i Trøndelag.  

Tiltak 1420.73  Søknad 2023  Budsjett 2023  

Forsinket slipp  410 752 230 000 

Tidlig nedsanking  911 050 680 000 

Planlagt utvidet tilsyn*  1 553 500 955 000 

Rovdyravvisende gjerder**  344 955 250 000 

Radiobjeller***  3 265 410 1 900 000 

Reindrift – tidlig slakt  3 075 980 1 830 000 

Reindrift – annet  1 226 330 460 000 

Kommuner – kursing fellingslag  1 077 965 615 000 

Konfliktdempende tiltak  1 782 750 1 520 000 

Akutt forebyggende tiltak  0 2 500 000 

Annet  53 543 30 000 

Sum  13 702 235 10 970 000 

   



Side 6 av 14 

 
Korte kommentarer til tabell 1 fra SFTL:  

* Det gis bare midler til planlagt utvidet tilsyn i kombinasjon med andre tiltak som regnes 

som direkte tapsreduserende, som tilsyn i forbindelse med tidlig nedsanking, flytting av sau, 

tilsyn i kombinasjon med bruk av kadaverhund og vokterhund.  

** Tilskudd til drift av rovdyravvisende gjerde er satt til kr 5,- i 2023. 

***Det gis ikke støtte til drift av radiobjeller, men innkjøp. Det gis ikke støtte til innkjøp av 

radiobjeller for enkeltpersoner.  

 

 

Tabell 2: Forslag budsjett FKT 1420.73 – Statsforvalteren i Møre og Romsdal.  

Tiltak 1420.73   Søknad 2023  Budsjett 2023  

Tiltak med direkte 

tapsreduserende effekt: 

   

- tiltak som fysisk skiller 

rovdyr og beitedyr 

Tidlig nedsanking 625 000* 625 000* 

- utvida tilsynsaktivitet i 

kombinasjon med 

andre tiltak 

Intensivt tilsyn i kombinasjon 

med kadaverhundsøk 

743 078 680 000 

Vokterhund 110 000 110 000 

- andre direkte 

tapsreduserende tiltak 

Utstyr til bås, felle, åteplass 81 700** 60 000 

Tiltak for å øke 

kunnskapsgrunnlaget 

Innkjøp av elektronisk 

overvåkingsutstyr 

455 000 *** 

Annet teknisk utstyr 99 518 *** 

Kadaverhundkurs 119 000 119 000 

Kurs kommunale 

skadefellingslag 

160 800 160 800 

Beitekartlegging Surnadal 400 000 0 

Prosjekt dødsårsak Surnadal 200 000 200 000 

Pilot RFID saltsteinsplasser 

Sunndal 

40 000 40 000 

Kurs/seminar av NJFF 185 000 185 000 

Konfliktdempende tiltak NJFF Undervisning 

ungdomsskole 

85 000 *** 

Akutte tiltak Skadefellingsforsøk 0 250 200 

Innleie av hundeekvipasje fra 

Østerdalen til Trollheimen 

100 000 100 000 

Ikke relevante søknader****  586 793 0 

Sum   3 990 899  2 530 000  

 

 

Korte kommentarer til tabell 2 fra SFMR:  

*I Møre og Romsdal settes det av en felles pott på kr 625 000,- til tidlig nedsanking i 

skadesituasjoner. 

**Vi trener en oversikt over utstyr og tidligere løyvde midler til bås/åteplasser i Fjord kommune 

før eventuell tildeling. 

***Søknader om elektronisk overvåkingsutstyr/teknisk utstyr saksbehandles først etter 

beitesesongen. Gjelder også et NJFF-prosjekt om undervisning i ungdomsskolen. 

****Søknader som ikke faller inn under regelverket i forskrift og forvaltningsplan. 
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Fordeling av midlene til post 1420.21 Tjenestekjøp  

 

Tabell 3: Forslag budsjett FKT 1420.21 Tjenestekjøp   

Tjenestekjøp 1420.21  fordelt 2023  Budsjett 2023  

Intensiv overvåking gaupe Nordmøre og Trøndelag* 280 000 280 000 

Div. SFTL (evt. hasteanalyser DNA)   220 000 220 000 

SMS varsling rovvilt 100 000 100 000 

Videreføring av droneprosjekt i henhold til bestilling fra 

nemnda** 

600 000 600 000 

Ufordelte midler 300 000 300 000 

Sum  1 500 000 1 500 000 

   

Korte kommentarer til tabell 3: 

*De totale kostnadene er på kr 450 000,-, hvorav kr 170 000,- ble utbetalt i 2022 

**I tråd med nemndas vedtak i sak 40/22 Forslag tjenestekjøp FKT/forsknings- og 

kunnskapsprosjekt 2023 den 31. oktober 2022. 

 

 

Sekretariatets tilrådning:  

 

Fordelingen av tilskudd (kr 13 500 000,-) over 1420.73:  

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal kr 2 530 000,-  

• Statsforvalteren i Trøndelag kr 10 970 000,-  

 

Fordelingen av midler til tjenestekjøp (kr 1 500 000,-) over 1420.21:  

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal kr 0,-  

• Statsforvalteren i Trøndelag kr 1 500 000,-  

 

Midler til drift av nemnda og sekretariatet (kr 1 000 000,-) over 1420.21:  

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal kr 100 000,- (nemndsmøter og vakttelefon)  

• Statsforvalteren i Trøndelag kr 900 000,- (drift av nemnda og vakttelefon)  

 

Ved prioritering mellom ulike søknader gjelder føringene gitt i Forvaltningsplan for rovvilt i region 6 

Midt-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag.   
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 06/2023 21.03.2023 

 

 

06/23 Gjennomgang av innspillene til revidering av forvaltningsplan 

 

 

Dokumenter i saken: 

1. Gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge 

2. Exl-fil med sammendrag av innspill - revidering av forvaltningsplan rovvilt 

3. Kort tematisk oppsummering av innspillene 

 

 

 

 

Saksbehandling videre: 

• Arbeidsmøte(r) i sekretariatsgruppen i mars/april 2023 

o Sekretariatsgruppen diskuterer og vurderer de forskjellige innspillene 

• Arbeidsmøte i rovviltnemnda i april 2023 

o Sekretariatet legger frem sekretariatets og sekretariatsgruppens vurderinger av 

de innspillene som er relevante for revideringen, samt annet som sekretariatet 

anser som relevant for revideringen av forvaltningsplanen 

o Rovviltnemnda og sekretariatsgruppen diskuterer de forskjellige innspillene og 

sekretariatets vurderinger under arbeidsmøtet. 

o Rovviltnemnda gir anbefalinger for sekretariatets videre arbeid med revideringen 

av forvaltningsplan 

• I tråd med vedtatt fremdriftsplan legger sekretariatet og sekretariatsgruppen frem 

forslag til revidert forvaltningsplan under nemndas møte i mai 2023. 

 

Behandling i møte 

Sekretariatet tok en gjennomgang av innspillene som har kommet inn. Alle innspill kan lastes ned 

her: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-

6/innspill-til-revidering-av-forvaltningsplan2/ 

 

• Ingen merknader/kommentarer 

 

 

Rovviltnemndas vedtak 

• Rovviltnemnda tar saken til orientering. 

 

Sekretariatets tilrådning 

• Rovviltnemnda tar saken til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/innspill-til-revidering-av-forvaltningsplan2/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/innspill-til-revidering-av-forvaltningsplan2/
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 07/2023 21.03.2023 

 

 

07/23 Svar til NOAH – svar på spørsmål stilt i klage på vedtak om kvote for kvotejakt på 

gaupe 

 

 

Dokumenter i saken: 

• Klage på nemndas vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe 2023 – NOAH - for dyrs 

rettigheter 151122 

• Ber om svar på spørsmål stilt i klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 

- NOAH 300123 

 

Behandling i møte 

• Ingen merknader/kommentarer 

 

 

Rovviltnemndas vedtak – svar til NOAH 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet den 31. oktober 2022 vedtak om kvote for kvotejakt 

på gaupe 2023 i sak 37/22. Vedtaket ble bl.a. påklaget av NOAH – for dyrs rettigheter i brev datert 

15. november 2022. Klagene ble delvis tatt til følge, og Klima- og miljødepartement (KLD) har i 

klageavgjørelse datert 26. januar 2023 opprettholdt rovviltnemndas vedtak om totalkvote på 24 

gauper, men redusert hunndyrkvoten fra totalt 8 voksne hunngauper til 5 voksne 

hunngauper. Mer informasjon om nemndas kvotevedtak og KLDs klageavgjørelse finner dere 

her: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/kvotejakt-pa-gaupe-

2023/ 

 

NOAH ber i e-post datert 30. januar 2023 om å besvare tre spørsmål som de mener ikke er 

besvart av nemnda i forbindelse med klagebehandlingen av nemnda den 28. november 2022, 

eller av Klima- og miljødepartementet i klageavgjørelse datert 26. januar 2023. Nemnda vil her 

redegjøre for sine vurderinger på de tre konkrete spørsmålene: 

1) NOAH krever svar på hvorfor ikke rovviltnemnda har tatt hensyn til gaupas status 

som sterkt truet på rødlista, som gjøres for andre arter i samme situasjon (for 

eksempel fjellrev), og hvordan nemnda mener at en art som befinner seg i en slik 

tilstand kan anses å ha et høstingsverdig overskudd. 

Gaupe er kategorisert som sterkt truet (EN) på den norske rødlisten fra 2021. Ifølge Artsdatabankens 
rødliste vurdering av gaupe er den sterkt truet på grunn av få reproduserende individer. Selv om 
bestanden ligger på det nasjonale bestandsmålet for gaupe, som den gjorde før kvotejakta i 2022, vil 
gaupe med kriteriene for rødlistevurderingene, kategorisert som en sterkt truet art på grunn av få 
reproduserende individer. Det er Stortinget som har fastsatt det nasjonale bestandsmålet for gaupe 
på 65 familiegrupper. For at gaupe skal forbedre sin status på rødlisten må mest sannsynlig det 
nasjonale bestandsmålet økes, noe som er opp til Stortinget å bestemme og ikke rovviltnemnda. 
 
Region 6 Midt-Norge har 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. Det regionale bestandsmålet på 12 familiegrupper er verken et 
minimumsmål eller et maksimumsmål, men et eksakt tallfestet mål. For region 6 Midt-Norge 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/kvotejakt-pa-gaupe-2023/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/kvotejakt-pa-gaupe-2023/
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betyr dette at rovviltnemnda i region 6 skal forvalte gaupebestanden på en slik måte at antall 

familiegrupper holdes så nært det regionale bestandsmålet på 12 familiegrupper som mulig.  

 

Kommentarene til rovviltforskriftens § 7 Generelle bestemmelser om vedtak fattet av 

rovviltnemnden sier at, sitat; Ved vurdering av felling eller jakt skal rovviltnemnden gjøre en samlet 

vurdering av bestandens status og forventede utvikling og sannsynliggjøre at bestanden etter neste 

yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen, sitat slutt. Om det er et 

«høstningsverdig overskudd» er avhengig av om bestanden er over regionens bestandsmål, ikke 

om bestanden er over eller under det nasjonale bestandsmålet. I region 6 er har bestanden av 

gaupe ligget over regionens bestandsmål på 12 familiegrupper, og nemnda anser derfor at det 

foreligger et «høstningsverdig overskudd». 

 

2) NOAH ber om at rovviltnemnda begrunner hvorfor naturmangfoldlovens § 4 / 5 

vedrørende den økologiske betydningen gaupa har i intakte og velfungerende 

økosystemer, ikke blir tilstrekkelig vurdert. 

Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer og 
forvaltningsmål for arter må sees opp mot de fastsatte bestandsmålene nasjonalt og regionalt. Det er 
det regionale bestandsmålet som er rovviltnemndas ansvar, og når bestanden av gaupe i regionen er 
på eller over bestandsmålet ansees hensynet til Nml. §§ 4 og 5 som oppfylt. Tiltak etter 
naturmangfoldloven skal også avveies mot andre viktige samfunnsinteresser, jf. § 14 i Nml. Ved 
fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe er det spesielt hensynet til sau- og reindriftsnæringen 
som vedtaket skal avveies opp mot. 
 
At det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper ikke er oppnådd, betyr ikke at rovviltnemnda i 
region 6 skal fravike målsettingen om å holde gaupebestanden så nært det regionale bestandsmålet 
på 12 familiegrupper som mulig. Det er ikke rovviltnemnda i region 6 sin oppgave å holde bestanden 
over region 6 sitt regionale bestandsmål for å kompensere for manglende måloppnåelse nasjonalt 

og i andre rovviltsregioner.  

 

3) NOAH krever at effekten av nemndas årlige vedtak om kvotejakt på en sterkt truet 

art blir tydelig vurdert. 

Effekten av nemndas vedtak er redegjort for i sekretariatets saksfremlegg til møte den 31. 

oktober 2022. Ved fastsettelse av kvoten ble bestandsutvikling, avgangen av gauper de siste tre 
årene, skadesituasjonen, samt NINAs prognosemodell lagt til grunn. Sekretariatet og rovviltnemnda 

la til grunn uttak av vedtatt kvote medførte at gaupebestanden før jakt i 2024 skulle ligge på 

regionens bestandsmål på 12 familiegrupper. Vedtaket og saksfremlegget kan lastes ned her: 

https://www.miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/VisSak?sakid=51385 

 

 

Sekretariatets tilrådning – svar til NOAH 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet den 31. oktober 2022 vedtak om kvote for kvotejakt 

på gaupe 2023 i sak 37/22. Vedtaket ble bl.a. påklaget av NOAH – for dyrs rettigheter i brev datert 

15. november 2022. Klagene ble delvis tatt til følge, og Klima- og miljødepartement (KLD) har i 

klageavgjørelse datert 26. januar 2023 opprettholdt rovviltnemndas vedtak om totalkvote på 24 

gauper, men redusert hunndyrkvoten fra totalt 8 voksne hunngauper til 5 voksne 

hunngauper. Mer informasjon om nemndas kvotevedtak og KLDs klageavgjørelse finner dere 

her: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/kvotejakt-pa-gaupe-

2023/ 

 

NOAH ber i e-post datert 30. januar 2023 om å besvare tre spørsmål som de mener ikke er 

besvart av nemnda i forbindelse med klagebehandlingen av nemnda den 28. november 2022, 

https://www.miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/VisSak?sakid=51385
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/kvotejakt-pa-gaupe-2023/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/kvotejakt-pa-gaupe-2023/
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eller av Klima- og miljødepartementet i klageavgjørelse datert 26. januar 2023. Nemnda vil her 

redegjøre for sine vurderinger på de tre konkrete spørsmålene: 

4) NOAH krever svar på hvorfor ikke rovviltnemnda har tatt hensyn til gaupas status 

som sterkt truet på rødlista, som gjøres for andre arter i samme situasjon (for 

eksempel fjellrev), og hvordan nemnda mener at en art som befinner seg i en slik 

tilstand kan anses å ha et høstingsverdig overskudd. 

Gaupe er kategorisert som sterkt truet (EN) på den norske rødlisten fra 2021. Ifølge Artsdatabankens 
rødliste vurdering av gaupe er den sterkt truet på grunn av få reproduserende individer. Selv om 
bestanden ligger på det nasjonale bestandsmålet for gaupe, som den gjorde før kvotejakta i 2022, vil 
gaupe med kriteriene for rødlistevurderingene, kategorisert som en sterkt truet art på grunn av få 
reproduserende individer. Det er Stortinget som har fastsatt det nasjonale bestandsmålet for gaupe 
på 65 familiegrupper. For at gaupe skal forbedre sin status på rødlisten må mest sannsynlig det 
nasjonale bestandsmålet økes, noe som er opp til Stortinget å bestemme og ikke rovviltnemnda. 
 
Region 6 Midt-Norge har 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. Det regionale bestandsmålet på 12 familiegrupper er verken et 
minimumsmål eller et maksimumsmål, men et eksakt tallfestet mål. For region 6 Midt-Norge 

betyr dette at rovviltnemnda i region 6 skal forvalte gaupebestanden på en slik måte at antall 

familiegrupper holdes så nært det regionale bestandsmålet på 12 familiegrupper som mulig.  

 

Kommentarene til rovviltforskriftens § 7 Generelle bestemmelser om vedtak fattet av 

rovviltnemnden sier at, sitat; Ved vurdering av felling eller jakt skal rovviltnemnden gjøre en samlet 

vurdering av bestandens status og forventede utvikling og sannsynliggjøre at bestanden etter neste 

yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen, sitat slutt. Om det er et 

«høstningsverdig overskudd» er avhengig av om bestanden er over regionens bestandsmål, ikke 

om bestanden er over eller under det nasjonale bestandsmålet. I region 6 er har bestanden av 

gaupe ligget over regionens bestandsmål på 12 familiegrupper, og nemnda anser derfor at det 

foreligger et «høstningsverdig overskudd». 

 

5) NOAH ber om at rovviltnemnda begrunner hvorfor naturmangfoldlovens § 4 / 5 

vedrørende den økologiske betydningen gaupa har i intakte og velfungerende 

økosystemer, ikke blir tilstrekkelig vurdert. 

Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer og 
forvaltningsmål for arter må sees opp mot de fastsatte bestandsmålene nasjonalt og regionalt. Det er 
det regionale bestandsmålet som er rovviltnemndas ansvar, og når bestanden av gaupe i regionen er 
på eller over bestandsmålet ansees hensynet til Nml. §§ 4 og 5 som oppfylt. Tiltak etter 
naturmangfoldloven skal også avveies mot andre viktige samfunnsinteresser, jf. § 14 i Nml. Ved 
fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe er det spesielt hensynet til sau- og reindriftsnæringen 
som vedtaket skal avveies opp mot. 
 
At det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper ikke er oppnådd, betyr ikke at rovviltnemnda i 
region 6 skal fravike målsettingen om å holde gaupebestanden så nært det regionale bestandsmålet 
på 12 familiegrupper som mulig. Det er ikke rovviltnemnda i region 6 sin oppgave å holde bestanden 
over region 6 sitt regionale bestandsmål for å kompensere for manglende måloppnåelse nasjonalt 

og i andre rovviltsregioner.  

 

6) NOAH krever at effekten av nemndas årlige vedtak om kvotejakt på en sterkt truet 

art blir tydelig vurdert. 
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Effekten av nemndas vedtak er redegjort for i sekretariatets saksfremlegg til møte den 31. 

oktober 2022. Ved fastsettelse av kvoten ble bestandsutvikling, avgangen av gauper de siste tre 
årene, skadesituasjonen, samt NINAs prognosemodell lagt til grunn. Sekretariatet og rovviltnemnda 

la til grunn uttak av vedtatt kvote medførte at gaupebestanden før jakt i 2024 skulle ligge på 

regionens bestandsmål på 12 familiegrupper. Vedtaket og saksfremlegget kan lastes ned her: 

https://www.miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/VisSak?sakid=51385 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 08/2023 21.03.2023 

 

 

08/23 Ålen Beitelag – søknad om utvidet kvote – kvotejakt gaupe 2023 

 

 

Dokumenter i saken: 

• Innspill til revideringen av forvaltningsplan rovvilt - Ålen Beitelag 150223 

 

Innspillet kan lastes ned her: https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-

fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/innspill-til-revideringen-av-forvaltningsplan-rovvilt---alen-beitelag-

150223.pdf 

 

 

Bakgrunn 

I sitt innspill datert 15. februar 2023 til revideringen av forvaltningsplan for rovvilt region 6 Midt-

Norge skriver Ålen Beitelag avslutningsvis følgende: 

• Ønsker samtidig å søke om å få utvidet kvote for årets jakt pga. at vi mener bestanden pr. 

i dag er for stor. Dette som et forebyggende tiltak før årets beitesesong. Håper våre 

synspunkter blir tatt til følge. 

 

Sekretariatet tolker innspillet fra Ålen Beitelag som en forespørsel til rovviltnemnda om å fatte 

nytt vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2023.  

 

Behandling i møte 

• Ingen merknader/kommentarer 

 

 

Rovviltnemndas vedtak 

• Med bakgrunn i at vilkåret «dersom nye opplysninger tilsier det» ikke er oppfylt, finner 

ikke rovviltnemnda grunnlag for å fatte nytt vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 

2023. 

 

Sekretariatets tilrådning 

• Med bakgrunn i at vilkåret «dersom nye opplysninger tilsier det» ikke er oppfylt, fraråder 

sekretariatet av rovviltnemnda fatter nytt vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/innspill-til-revideringen-av-forvaltningsplan-rovvilt---alen-beitelag-150223.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/innspill-til-revideringen-av-forvaltningsplan-rovvilt---alen-beitelag-150223.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/sf-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/innspill-til-revideringen-av-forvaltningsplan-rovvilt---alen-beitelag-150223.pdf
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 09/2023 21.03.2023 

 

 

09/23 Eventuelt 

• Møtedato arbeidsmøte april 

Fastsette dato for arbeidsmøte mellom sekretariatsgruppen og rovviltnemnda i 

henhold til fremdriftsplan – revidering av forvaltningsplan. 

▪ Arbeidsmøte – onsdag den 3. mai – Stjørdal 

▪ Dialogmøte med reindrift – onsdag 3. mai – Stjørdal – dialogmøte etter 

arbeidsmøte - en del av avtalt opplegg rundt konsultasjonene knyttet til 

revidering av forvaltningsplan 

• Nemndsmøte mai 

Fastsette dato for møte i mai for rovviltnemnda. 

▪ Møte i rovviltnemnda fredag 26. mai – møtested ikke bestemt 

 

 


