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Utvalg:  Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 
Møtested: Teams  
Dato:  30. januar 2023 kl. 08:30 – 09:00  
   
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn     Funksjon  Representerer    
Mattias Jåma    Nestleder  Sametinget 
Per Olav Hopsø    Medlem  Trøndelag fylkeskommune 
Pål Sæther Eiden   Medlem  Trøndelag fylkeskommune 
Kristin Marie Sørheim   Medlem  Møre og Romsdal fylkeskommune 
Elise Holtan Pavall   Medlem  Sametinget 
 
 
Følgende faste medlemmer meldte forfall: 
Kari Anita Furunes   Leder   Trøndelag fylkeskommune 
 
 
Fra sekretariatet møtte: 
Navn    Stilling/representerte       
Inge Hafstad   Statsforvalteren i Trøndelag 
Stine Krogfjord   Statsforvalteren i Trøndelag 
Andreas Sandnes Granli  Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
Marianne Aas Halse  Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
Bjarne Otnes   Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
 
Andre: 
Navn    Representerte        
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 01/2023 30.01.2023 

 
 
01/2023 Godkjenning av innkallelse og saksliste 
 
 
Dokumenter i saken 
 
 
Bakgrunn 
Møtetidspunkt ble avklart med nemndas leder søndag den 29. januar 2023. Møteinnkallelse ble 
utsendt av sekretariatet søndag den 29. januar 2023. Møteinnkallelsen ble fulgt opp av en SMS til 
nemndas medlemmer. 
 
Behandling i møte 

• Ingen kommentarer 
 
 
Rovviltnemndas vedtak 

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste 
 
Sekretariatets tilrådning 

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 02/2023 30.01.2023 

 
 

02/23   Fordeling av hunndyrkvote for kvotejakt på gaupe 2023 

 

Dokumenter i saken: 

1. Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2023 - KLD 260123 

– utsendt på e-post 26. januar 2023 

 
 
Bakgrunn 
KLDs klageavgjørelse medfører at vedtaket fra den 31. oktober 2022 om kvote for kvotejakt på 

gaupe i 2023 må justeres i forhold til kvoten for voksne hunngauper for å være innenfor 

klageavgjørelsen. 

 

Behandling i møte: 

Kristin Sørheim og Mattias Jåma foreslo at vedtaket endres fra: 

Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene i forvaltningsplanen godkjent av 
rovviltnemnda den 22. mars 2018. Se figur 1 for kart.   

• 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 24 gauper, hvorav maksimalt 8 voksne hunndyr.  

o Startkvote på 22 gauper, hvorav 7 voksne hunngauper   
o Reservekvote på 2 gauper, hvorav 1 kan være voksne hunngauper   

  
Etter at vedtak om kvote for felling er fattet etter 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, jf. rovviltforskriftens § 7 siste ledd. 
  
Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger: 
Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 4 gauper (hvorav maks 2 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: 2   

Delområdene slås sammen 1. mars 2023.   
   
Forvaltningsområdet i Trøndelag: 7 gauper (hvorav maks 3 voksne hunndyr)   

• Delområde A: Heim, Orkland, Rindal og fastlandsdelen av Hitra: 2  

• Delområde B: Melhus, Midtre Gauldal og Skaun: 2 

• Delområde C: De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer kommune og nordover: 1  

• Delområde D: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer kommune: 2  

Delområdene slås sammen 1. mars 2023.   
   
Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet 
av kvotefri jakt: 11 gauper   

• Delområde E: Indre Namdal: 7   

• Delområde F: Fosen: 2   

• Delområde G: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2   

Delområdene slås sammen 1. mars 2023 
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Reservekvote    
Av totalkvoten settes det av 2 gauper, hvorav 1 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 2023. 
 

Til (endringer i rødt): 

Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene i forvaltningsplanen godkjent av 
rovviltnemnda den 22. mars 2018. Se figur 1 for kart.   

• 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 24 gauper, hvorav maksimalt 5 voksne hunngauper.  

o Startkvote på 22 gauper, hvorav 4 voksne hunngauper   
o Reservekvote på 2 gauper, hvorav 1 kan være voksne hunngauper   

  
Etter at vedtak om kvote for felling er fattet etter 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, jf. rovviltforskriftens § 7 siste ledd. 
  
Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger: 
Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 4 gauper (hvorav maks 1 (ei) voksen hunngaupe)   

• Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 2  

• Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 2   

Delområdene slås sammen 1. mars 2023.   
   
Forvaltningsområdet i Trøndelag: 7 gauper (hvorav maks 1 (ei) voksen hunngaupe) 

• Delområde A: Heim, Orkland, Rindal og fastlandsdelen av Hitra: 2  

• Delområde B: Melhus, Midtre Gauldal og Skaun: 2 

• Delområde C: De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer kommune og nordover: 1  

• Delområde D: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer kommune: 2  

Delområdene slås sammen 1. mars 2023.   
   
Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet 
av kvotefri jakt: 11 gauper (hvorav maks 2 (to) voksne hunngauper) 

• Delområde E: Indre Namdal: 7   

• Delområde F: Fosen: 2   

• Delområde G: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2   

Delområdene slås sammen 1. mars 2023 
  
Reservekvote    
Av totalkvoten settes det av 2 gauper, hvorav 1 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 2023. 
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Votering: 

• Kristin Sørheim og Mattias Jåma sitt forslag – 5 (fem) stemmer 

• Sekretariatets forslag – 0 stemmer 

 

 

Rovviltnemndas vedtak (endringer i rødt): 

Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene i forvaltningsplanen godkjent av 
rovviltnemnda den 22. mars 2018. Se figur 1 for kart.   

• 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 24 gauper, hvorav maksimalt 5 voksne hunngauper.  

o Startkvote på 22 gauper, hvorav 4 voksne hunngauper   
o Reservekvote på 2 gauper, hvorav 1 kan være voksne hunngauper   

  
Etter at vedtak om kvote for felling er fattet etter 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, jf. rovviltforskriftens § 7 siste ledd. 
  
Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger: 
Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 4 gauper (hvorav maks 1 (ei) voksen hunngaupe)   

• Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 2  

• Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 2   

Delområdene slås sammen 1. mars 2023.   
   
Forvaltningsområdet i Trøndelag: 7 gauper (hvorav maks 1 (ei) voksen hunngaupe) 

• Delområde A: Heim, Orkland, Rindal og fastlandsdelen av Hitra: 2  

• Delområde B: Melhus, Midtre Gauldal og Skaun: 2 

• Delområde C: De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer kommune og nordover: 1  

• Delområde D: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer kommune: 2  

Delområdene slås sammen 1. mars 2023.   
   
Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet 
av kvotefri jakt: 11 gauper (hvorav maks 2 (to) voksne hunngauper) 

• Delområde E: Indre Namdal: 7   

• Delområde F: Fosen: 2   

• Delområde G: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2   

Delområdene slås sammen 1. mars 2023 
  
Reservekvote    
Av totalkvoten settes det av 2 gauper, hvorav 1 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 2023. 
 

 



Side 7 av 8 

 

 
Figur 1: Kart med kvotejaktsområder for 2023. 

 
Justeringene av vedtaket ansees som en oppfølging av KLDs klageavgjørelse, og ikke et enkeltvedtak 
som kan påklages. 
 
Sekretariatets tilrådning (endringer i rødt):  
Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene i forvaltningsplanen godkjent av 
rovviltnemnda den 22. mars 2018. Se figur 1 for kart.   

• 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 24 gauper, hvorav maksimalt 5 voksne hunngauper.  

o Startkvote på 22 gauper, hvorav 4 voksne hunngauper   
o Det kan felles inntil 4 (fire) voksne hunngauper innenfor forvaltningsområdet (Møre 

og Romsdal og Trøndelag) 
o Reservekvote på 2 gauper, hvorav 1 kan være voksne hunngauper   

  
Etter at vedtak om kvote for felling er fattet etter 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, jf. rovviltforskriftens § 7 siste ledd. 
  
Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger: 
Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 4 gauper    

• Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 2  
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• Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 2   

Delområdene slås sammen 1. mars 2023.   
   
Forvaltningsområdet i Trøndelag: 7 gauper 

• Delområde A: Heim, Orkland, Rindal og fastlandsdelen av Hitra: 2  

• Delområde B: Melhus, Midtre Gauldal og Skaun: 2 

• Delområde C: De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer kommune og nordover: 1  

• Delområde D: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer kommune: 2  

Delområdene slås sammen 1. mars 2023.   
   
Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet 
av kvotefri jakt: 11 gauper 

• Delområde E: Indre Namdal: 7   

• Delområde F: Fosen: 2   

• Delområde G: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2   

Delområdene slås sammen 1. mars 2023 
  
Reservekvote    
Av totalkvoten settes det av 2 gauper, hvorav 1 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 2023. 
 
 
 
 
 


