
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal og Trøndelag 
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Saksframlegg møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge   
  

Tid: Torsdag 11.mars 2021, kl 12:30 – 13:00. 

Sted: Teams  

 

Sak 06/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Dato og møteform for møtet ble avtalt med nemndas leder, og forespørsel sendt ut til nemndas 

medlemmer den 24. februar 2021. Forhåndsvarsel ble sendt ut til e-postliste den 1. mars 2021. Endelig 

innkalling og saksframlegg ble sendt ut den 8. mars 2021. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 07/21 Status kvotejakt gaupe – vurdering om det skal tildeles fra reservekvote 

Rovviltnemnda i region 6 vedtok kvote for kvotejakt på gaupe i møte 29.10.20 på totalt 30 dyr. Det ble 

vedtatt en startkvote på 26 dyr hvorav 8 voksne hunndyr, fordelt på 3 jaktområder, som igjen var delt 

opp i mindre delområder fram til 1. mars. I tillegg ble det vedtatt kvotefri jakt på gaupe, i de 

beiteprioriterte delene av Møre og Romsdal, samt kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag.   

 

Av Rovviltnemndas vedtak tredje punkt fremgår følgende om reservekvoten; 

«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 2021.» 

 

Klima- og miljødepartementet (KLD) har 29.1.2021 klagebehandlet rovviltnemndas kvotevedtak, 

deres konklusjon er; 

«Klima- og miljødepartementet viser til at gaupebestanden for første gange på åtte år er over det 

nasjonale målet på 65 årlige ynglinger. Antallet ynglinger i region 6 har de siste årene ligget over 

bestandsmålet på 12 årlige ynglinger. Departementet legger vekt på at den kvoten rovviltnemnda har 

vedtatt for jakt på gaupe i region 6 i 2021 mest sannsynlig vil medføre at bestanden etter neste yngling 

fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Departementet opprettholder 

derfor rovviltnemndas vedtak. Klagene er dermed ikke tatt til følge.» 

 

Lisensjakt på gaupe i Sverige 
Länsstyrelsen i Jämtlands lan har fattet vedtak om lisensjakt på totalt 17 gauper innenfor länet, kvoten 

er fordelt på mindre delområder. Av total kvoten kan seks dyr felles i områdene som grenser mot 

Trøndelag. Denne jakten startet 1. mars og varer til 15. april 2021. Per 05.03.21 er det felt et dyr i 

disse områdene.  

  

Status for gaupejakta i region 6 

Kvotejakta i Møre og Romsdal ble stoppet den 1. februar etter felling av startkvoten på to voksne 

hunngauper. I Trøndelag ble det stopp i kvotejakta den 12. februar da den siste voksne hunngaupa på 

startkvoten ble felt.  

 

Innenfor forvaltningsområde er det felt totalt 17 gauper, hvorav to gauper er felt i Møre og 

Romsdal og resterende 15 er i felt i Trøndelag. Av disse er syv voksne hunndyr (2 felt i MR og 5 i 

TR). I beiteprioriterte områder er det felt totalt åtte gauper, alle i Trøndelag. Av disse er tre voksne 
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hunndyr. For mer informasjon om vises det til vedlegg 1. Geografisk fordeling av felte gauper framgår 

av kartet i figur 1. 

 

Påkjørte gauper 

Siden vedtak om kvote for kvotejakt ble fattet av nemnda har det blitt påkjørt fire gauper; en voksen 

hunn påkjørt i Midtre Gauldal den 09. 11.20, en hanngaupe unge påkjørt i Rennebu den 14.02.21, og 

to voksne hanngauper, begge påkjørt i Selbu henholdsvis den 21.02. og 23.02.21. Den voksne hunnen 

ble trukket fra kvoten i delområde C innenfor forvaltningsområdet. De to voksne hanngaupene påkjørt 

i februar må trekkes fra reservekvoten, og ungen belastes området utenfor forvaltningsområdet 

delområde A Indre Namdal hvor det gjenstår en «låst» kvote på seks dyr. Dette er i tråd med 

rovviltforskriftens § 7 siste ledd som sier at all irregulær avgang av rovvilt innenfor region belastes 

den kvote som er bestemt av rovviltnemnden. 

 

Totalavgang av gaupe i regionen etter at rovviltnemnda fattet vedtak om kvotejakt er følgelig 21 dyr 

hvorav 8 voksne hunngauper (se vedlegg 1 for nærmere informasjon). 

 

  
Figur 1: Skjermdump fra Rovbase 3.0, som viser geografisk fordeling av avgang av gaupe i region 6 i 

perioden 29.10.2020-05.03.2021, skravert område viser forvaltningsområdet for gaupe. 

 

Henvendelser om reservekvote 

Rovviltnemnda har mottatt henvendelser om tildeling av dyr fra reservekvoten fra mange områder i 

regionen, både skriftlig og muntlig. Samtlige skriftlige søknader er vedlagt (vedlegg 2). Sekretariatet 

har til de som har henvendt seg pr. telefon, gitt informasjon om at rovviltnemnda vil foreta en 

vurdering av om, og eventuelt hvor dyr skal tildeles fra reservekvoten. Vurderingen vil være basert på 

de kriteriene som rovviltnemnda har satt i kvotevedtaket. Tildeling vil ikke bli gjort som besvarelser 

på konkrete søknader, men at eventuelle innkomne søknader vil være del av bakgrunnsinformasjonen 

som legges frem for Rovviltnemnda i forbindelse med vurdering av bruk av reservekvoten. 

 

Sekretariatets vurdering av bruk av reservekvoten 
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Av Rovviltnemndas vedtak 29.10.2020 fremgår det at for at reservekvoten skal benyttes må en ha en 

oppdatert bestandsvurdering som tilsier bruk av kvoten. Og videre at fordeling av familiegrupper og 

tap av tamrein skal vektlegges ved tildeling.  

 

Den kvotefrie jakta på gaupe i deler av regionen er uavhengig av kvotejakta og kan uansett fortsette til 

jakttidsslutt.  

 

Bestandsvurdering 

Perioden for innsamling av data om aktivitet av familiegrupper er nylig avsluttet (sporingsperioden 

pågår fra 1.10.2020 til og med 28.2.2021). På forespørsel har Rovdata levert en foreløpig 

bestandsrapport for gaupe i region 6 (vedlegg 3). Denne rapporten viser at det er beregnet 17 

familiegrupper i regionen, noe som utgjør to mer enn det som ble registrert i regionen i rapport for 

19/20. Estimatet lagt til grunn ved vedtak ser ut til å treffe ganske godt, da det ligger innenfor 

konfidensintervallet.  

 

Registreringene av familiegrupper av gaupe er noe ujevnt fordelt i regionen, med klart flest ynglinger i 

sørvestlig del av regionen (se figur 2). I de nordlig deler av Trøndelag er det ingen familiegrupper 

innenfor forvaltningsområdet. 

 

 
Figur 2: Kart som viser registrerte familiegrupper midtpunkt (rød sirkel), familiegruppeobservasjoner 

(grå sirkel), døde gaupeunger (grått kors), døde voksne gauper (svart kors), og døde hunngauper (gul 

sirkel) for perioden 01.02.21 – 01.03.21. 

 

Ved telling 19/20 var det 3 familiegrupper innenfor forvaltningsområdet i MR, og ingen registrert 

utenfor. I gamle S-TR ble det registrert 7 familiegrupper, hvorav 1 utenfor forvaltningsområdet (i 

Rennebu). Innenfor gamle N-TR ble det totalt påvist 5 familiegrupper, hvorav 3 grupper er innenfor 

forvaltningsområdet, 2 grupper påvist helt på grensen til forvaltningsområdet (Namsskogan og 

Nærøysund) og 1 gruppe var utenfor forvaltningsområde (Lierne).   

 

Ved Rovdatas foreløpige telling for 20/21 (mars 2021) er det 4 familiegrupper innenfor forvaltnings 

området i MR, ingen registrert utenfor. I gamle S-TR er det registrert 7 familiegrupper alle innenfor 

forvaltningsområdet. Innenfor gamle N-TR er det påvist 7 familiegrupper, hvorav 5 utenfor 

forvaltningsområdet. To av disse gruppene er påvist helt på grensen til forvaltningsområdet (Snåsa og 

Namsskogan). To grupper deles med Sverige (dvs. må regnes som 0,5 fam.gruppe x 2 = 1 gruppe), en 

regner derfor seks familiegrupper innenfor gamle Nord-Trøndelag.  
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Sammenlignet med telling for 19/20 er det altså i 20/21 en familiegruppe mer i MR, ingen endring i 

gamle S-TR, og en mer i gamle N-TR (men flere utenfor forvaltningsområdet sammenlignet med 

telling i 19/20). 

 

Sekretariatet mener at det er grunnlag for et uttak av hele kvoten på 30 dyr innenfor områdene med 

kvotejakt inneværende vinter. Det er til nå en kjent avgang på 21 dyr i disse områdene. Sekretariatet 

mener det er grunnlag for å kunne benytte reservekvoten.  

 

En må imidlertid ha med seg at disse dataene ikke er kvalitetssikret av Rovdata, og at endringer kan 

forekomme i endelig bestandsrapport for 2020/2021. 

 

Tap av tamrein og husdyr 

Det er etter at Rovviltnemnda fattet vedtak om kvotejakt 29.10.20 er det påvist 17 skader på tamrein 

av gaupe i regionen, hvorav 12 i de prioriterte beiteområdene og 5 innenfor forvaltningsområdet, alle i 

Trøndelag.  I samme periode er det påvist to skader på sau, begge i Trøndelag hvorav et i Flatanger og 

et i Trondheim. 

 

 
Figur 3 A. Skjermdump fra Rovbase, påviste skader av gaupe på tamrein (n=17), sau (n =2) i 

perioden 29.10.20-04.03.21. B: kart viser kalvingsområder i region 6 skravert i grønt.  

 

Nærmer vurdering av hvor reservekvoten bør tildeles 

Prognosemodellen i NINA-rapport 1846-2020 estimerer at bestanden vil ligge på 14 [9.8 - 19.0] 

familiegrupper før kvotejakt i 2021. Dette ble lagt til grunn for nemndas vedtak den 29.10.20 hvor det 

ble vedtatt en kvote på 30 dyr, hvorav 10 voksne hunndyr, som er over det prognosemodellen 

anbefaler av uttak. Foreløpig bestandsstatus viser 17 familiegrupper. 

 

Innenfor forvaltningsområdet for gaupe er det sekretariatets vurdering at den informasjonen vi har om 

bestandssituasjonen av gaupe, ikke skiller seg vesentlig fra det som ble lagt til grunn når startkvoten 

ble fordelt. Utenfor forvaltningsområdet ser man at det er flere familiegrupper i beiteprioritert område 

i Indre Namdal enn lagt til grunn ved vedtak.  

 

Det er et forvaltningsmål om en tydelig differensiert forvaltning av rovvilt. Det er betydelig aktivitet 

av gaupe både i form av påviste skader på tamrein og aktivitet av gaupe i de beiteprioriterte områdene 

i Trøndelag, da først og fremst i områdene Indre Namdal og Fosenhalvøya. Begge disse områdene er 

omringet av areal som har status som forvaltningsområde for gaupe. Indre Namdal har også 

riksgrensen mot Sverige som tilsier at det vil være vanskelig/umulig å unngå at gaupe vil forekomme i 

området. Sekretariatet mener det er tydelig behov for å øke jaktuttaket av gaupe i de beiteprioriterte 

jaktområdene i Trøndelag. Dette for å redusere tettheten av gaupe i disse områdene, slik tapene av 

både sau og tamrein til gaupe reduseres. Det gjenstår en kvote på fem gauper i beiteprioriterte områder 
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i Trøndelag, disse ble «låst» når hunndyrkvoten for regionen (på åtte dyr) ble fylt den 12. februar 

2021.  

 

 
Saksopplysning 

En slik beslutning vil være innenfor rammene av gjeldende vedtak, som er avgjort av KLD og vil ikke 

være kunne påklages. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

De to voksne hanngaupene som ble påkjørt i Selbu henholdsvis den 20.02.21 og 23.02.21 trekkes fra 

reservekvoten. Gaupa påkjørt i Rennebu den 14.02.21 trekkes fra kvoten i Indre Namdal. De 

resterende to gaupene på reservekvote tildeles jaktområde Prioriterte beiteområder i Trøndelag, 

kvoten for voksne hunndyr økes samtidig med to voksne hunndyr.  

Kvotejakta avsluttes dersom 2 voksne hunndyr blir felt i områdene med kvotejakt. 

 

 

Sak 08/21 Eventuelt 

 

• Neste møte blir den 18. mars 2021, fra kl 08:30 – 14:00. På sakslisten til dette møtet er: 

- Presentasjon av NINA rapport 1952 

- Presentasjon fra Scandcam prosjektet 

- Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2021 

  

 


