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Rovviltnemnda i region 6 Gunnar Alstad Inge Hafstad 
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7734 STEINKJER 

 

 
 
Protokoll fra e-postmøte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge 
 

 

Tid:  Torsdag 30. januar 2020 – fredag 31. januar 2020 

Sted:  E-postmøte 

 

 

 

Sak 01/20: Godkjenning av innkalling og saksliste 

I Klima- og miljødepartementets (KLD) klageavgjørelse for kvotejakt på gaupe har KLD 

redusert totalkvoten fra 30 gauper til 25 gauper (maksimum 9 voksne hunngauper – redusert 

fra 11), samt en fordeling av reservekvote i tråd med Miljødirektoratets anbefalinger som sier: 

Deler av samlet kvote kan settes av som reservekvote, men settes til mindre enn 7 gauper med 

maksimum 3 hunndyr. Reservekvoten kan tildeles dersom oppdaterte bestandstall tilsier at det 

er hensiktsmessig. 

 

I samråd med leder av rovviltnemnda ble nemndas fordeling av totalkvoten behandlet i et e-

postmøte. Sekretariatets forslag til fordeling av totalkvoten ble sendt ut på e-post torsdag den 

30. januar 2020 kl. 14:10. Rovviltnemndas medlemmer hadde frist til fredag den 31. januar 

2020 kl. 12:00 med å gi tilbakemelding. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste.  

 

Behandling i møte: 

• Gunnar Alstad i e-post datert 30. januar 2020 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Gunn I. Stokke i e-post datert 30. januar 2020 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Anne Berit Skjerve Sæther i e-post datert 30. januar 2020 – støttet 

sekretariatets forslag til vedtak 

• Frank Sve i e-post datert 31. januar 2020 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Mattias Jåma i e-post datert 31. januar 2020 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Maja-Britt Renander i e-post datert 31. januar 2020 – støttet sekretariatets 

forslag til vedtak 

 

Rovviltnemndas vedtak:  

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste.  

 
Sak 02/20:  Fordeling av totalkvoten for kvotejakt på gaupe i 2020 

I KLDs klageavgjørelse for kvotejakt på gaupe har KLD redusert totalkvoten fra 30 gauper til 

25 gauper (maksimum 9 voksne hunngauper – redusert fra 11), samt en fordeling av 
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reservekvote i tråd med Miljødirektoratets anbefalinger som sier: Deler av samlet kvote kan 

settes av som reservekvote, men settes til mindre enn 7 gauper med maksimum 3 hunndyr. 

Reservekvoten kan tildeles dersom oppdaterte bestandstall tilsier at det er hensiktsmessig (se 

vedlegg). 

 

Dette betyr at rovviltnemnda må fordele totalkvoten på nytt. Sekretariatet viser til 

saksfremlegget i sak 26/19 Kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge i 2020, lagt 

frem under møte i rovviltnemnda den 24. oktober 2019 og foreslår samme fordeling. 

Rovviltnemndas vedtak om sammenslåing av delområdene, samt at sekretariatet ber Rovdata 

om en foreløpig bestandsstatus pr. 1. mars 2020 videreføres.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i Klima- og miljødepartementets avgjørelse av klagene på rovviltnemndas 

vedtak den 24. oktober 2019 i sak 26/19 Kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge, i 

brev datert 30. januar 2020, har rovviltnemnda fattet vedtak om fordeling av totalkvoten på 25 

gauper: 

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 25 gauper, hvorav maksimalt 9 voksne hunndyr. 

o Startkvote på 21 gauper, hvorav 7 voksne hunngauper 

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

 

Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger: 

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 2 gauper (hvorav maks 1 voksen hunn) 

Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 1 gaupe 

Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 1 gaupe 

Delområdene slås sammen den 1. mars 2020 

 

Forvaltningsområde i Trøndelag: 6 gauper (hvorav maks 2 voksne hunndyr) 

Delområde A: Halsa, Rindal, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal og Meldal: 3 gauper  

Delområde B: De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer og nordover: 2 

gauper  

Delområde C: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer: 1 gauper 

Delområdene slås sammen den 1. mars 2020 

 

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av 

områdene omfattet av kvotefri jakt: 13 gauper 

Delområde A: Indre Namdal: 8 

Delområde B: Fosen: 3 

Delområde C: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2 

Delområdene slås sammen den 1. mars 2020 

 

Annet 

• Rovviltnemnda ber sekretariatet sende en henvendelse til Rovdata og be om en 

foreløpig bestandsstatus pr. 1. mars 2020. 
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Reservekvote 

Av totalkvoten settes det av 4 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 

og/eller til områder som ikke har hatt startkvote. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av 

reservekvoten i slutten av februar/begynnelsen av mars 2020. 

 

Dette vedtaket om fordeling av totalkvoten er i tråd med Klima- og miljødepartementets 

klageavgjørelse datert 30. januar 2020, og er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. 

 

Behandling i møte: 

• Gunnar Alstad i e-post datert 30. januar 2020 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Gunn I. Stokke i e-post datert 30. januar 2020 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Anne Berit Skjerve Sæther i e-post datert 30. januar 2020 – støttet 

sekretariatets forslag til vedtak 

• Frank Sve i e-post datert 31. januar 2020 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Mattias Jåma i e-post datert 31. januar 2020 – støttet sekretariatets forslag til 

vedtak 

• Maja-Britt Renander i e-post datert 31. januar 2020 – støttet sekretariatets 

forslag til vedtak 

 

Rovviltnemndas vedtak:  

Med bakgrunn i Klima- og miljødepartementets avgjørelse av klagene på rovviltnemndas 

vedtak den 24. oktober 2019 i sak 26/19 Kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge, i 

brev datert 30. januar 2020, har rovviltnemnda fattet vedtak om fordeling av totalkvoten på 25 

gauper: 

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 25 gauper, hvorav maksimalt 9 voksne hunndyr. 

o Startkvote på 21 gauper, hvorav 7 voksne hunngauper 

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

 

Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger: 

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 2 gauper (hvorav maks 1 voksen hunn) 

Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 1 gaupe 

Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 1 gaupe 

Delområdene slås sammen den 1. mars 2020 

 

Forvaltningsområde i Trøndelag: 6 gauper (hvorav maks 2 voksne hunndyr) 

Delområde A: Halsa, Rindal, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal og Meldal: 3 gauper  
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Delområde B: De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer og nordover: 2 

gauper  

Delområde C: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer: 1 gauper 

Delområdene slås sammen den 1. mars 2020 

 

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av 

områdene omfattet av kvotefri jakt: 13 gauper 

Delområde A: Indre Namdal: 8 

Delområde B: Fosen: 3 

Delområde C: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2 

Delområdene slås sammen den 1. mars 2020 

 

Annet 

• Rovviltnemnda ber sekretariatet sende en henvendelse til Rovdata og be om en 

foreløpig bestandsstatus pr. 1. mars 2020. 

 

Reservekvote 

Av totalkvoten settes det av 4 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 

og/eller til områder som ikke har hatt startkvote. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av 

reservekvoten i slutten av februar/begynnelsen av mars 2020. 

 

Dette vedtaket om fordeling av totalkvoten er i tråd med Klima- og miljødepartementets 

klageavgjørelse datert 30. januar 2020, og er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. 

 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Trøndelag 

 


