
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal og Trøndelag 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  

Rovviltnemnda i region 6 Gunnar Alstad Inge Hafstad 

c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 974 89 360 74 16 80 66 

Postboks 2600 goalstad@online.no   fmtliha@fylkesmannen.no  

7734 STEINKJER 

 

 
 
Saksfremlegg til møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge 
 

 

Tid:  Torsdag 28. november 2019 kl. 09:00 – 10:00 

Sted:  Telefonmøte 

 

 

 
Sak 28/19: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Dato for møte ble bestemt med en e-postrunde blant nemndas leder medio november 2019. 

Forvarsel m/saksliste om telefonmøte i rovviltnemnda ble sendt ut på e-post fredag 22. 

november d.å. Endelig møteinnkallelse og saksfremlegg ble sendt ut på e-post tirsdag den 26. 

november 2019. Saksliste er satt opp i samråd med leder av Rovviltnemnda.  

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste.  

 
 
Sak 29/19:  Klager på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2020 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2020 i 

sitt møte på Thon Hotell i Surnadal den 24. oktober 2019. Vedtaket ble gjort tilgjengelig på 

Miljøvedtaksregisteret 29. oktober 2019. Klagene fra Naturvernforbundet og Fosen 

naturvernforening er datert henholdsvis den 13. og 16. november 2019. Begge klagene er 

fremmet innenfor klagefristen. 

 

Rovviltnemndas vedtak av 24. oktober 2019: 

Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 16 (jf. § 77), jf. rovviltforskriftens § 11, jf. §§ 3, 4 og 

7, fatter Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende vedtak om kvote for kvotejakt på 

gaupe i medhold av viltlovens § 9 for perioden 1. februar 2020 til 31. mars 2020 i 

rovviltsregion 6 Midt- Norge: 

 

Kvotejaktsområdene følger de definerte forvaltningsområdene 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 30 gauper, hvorav maksimalt 11 voksne hunngauper. 

o Startkvote på 23 gauper, hvorav 8 voksne hunngauper 

o Reservekvote på 7 gauper, hvorav 3 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 
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• Delområdene slås sammen 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 1. mars 2020. 

 

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av 

områdene omfattet av kvotefri jakt: 15 gauper 

• Delområde A: Indre Namdal: 10 

• Delområde B: Fosen: 3 

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

• Delområdene slås sammen 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 7 gauper, hvorav 3 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. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av reservekvoten i slutten av 

februar/begynnelsen av mars 2020. 

 

Klagene: 

Naturvernforbundet ber om at kvoten blir endret slik at totalkvoten settes til 26 gauper, 

hvorav 6 voksne hunngauper. Totalkvoten fordeles med en startkvote på 23 gauper (5 voksne 

hunngauper) og en reservekvote på 3 gauper (1 voksen hunngaupe). Indre Namdalen bør 

avsettes som eget kvotejaktsområde uten hunndyrbegrensninger.  

 

Fosen naturvernforening påpeker i sin klage at den nasjonale bestanden av gaupe befinner 

seg under det nasjonale bestandsmålet. Prognosen i NINA rapport 1679-2019 viser at region 6 

har 40 % sjanse for at bestanden ligger under bestandsmålet før jakt i 2020. Med bakgrunn i 

prognosemodellen påpeker Fosen Naturvernforening at kvoten ikke må beregnes med tanke 

på å redusere bestanden, men for å holde den på det estimerte antall familiegrupper på 13 som 

prognosemodellen estimerer. 

 

Fosen naturvernforening påpeker at en ikke kan vektlegge innvandring av gaupe som faktor 

ettersom prognosemodellen allerede tar høyde for innvandring. Rovviltnemnda burde 

argumentert for lavere kvoter på grunn av at bestanden ligger under det nasjonale 

bestandsmålet i like stor grad som det argumenteres for større kvoter på grunn av innvandring 

fra Sverige. Videre at det i prinsippet ikke burde kunne åpnes for kvotefrie jaktområder, og at 

de i alle fall ikke bør åpnes for kvotefri jakt i nye områder. Mener hunndyr kvoten bør gjelde 

all avgang også områdene med kvotefri jakt, og at hunndyr kvoten bør reduseres. Fosen 

naturvernforening mener videre at nemndas vedtak sannsynligvis vil føre  
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Foreningen oppsummerer sin klage i følgende kravpunkter: 

• Det maksimale en kan ta ut for å holde bestanden på bestandsmålet er 16 gauper, derav 

4 hunndyr 

• Ingen kvotefri jakt 

• I hunndyrkvoten inngår hunndyr i alle aldrer og regioner 

• Ingen reservekvote. Nytt vedtak her må eventuelt kunne påklages. 

• Ingen sammenslåing av delområder etter 1. mars da dette vil slå uheldig ut i forhold til 

• å bevare det genetiske mangfold og levedyktighet. Eventuelt nytt vedtak må kunne 

• påklages. 

• Vedtatt kvote for Fosen på 3 dyr må reduseres til 1 gaupe 

 

Sekretariatets vurdering av klagene 

Sekretariatet viser til saksfremlegget til sak 26/19 under møte den 24. oktober 2019. De fleste 

av punktene som blir tatt opp i klagene er vurdert i saksfremlegget, slik at det i all hovedsak 

vises til saksfremlegget (se vedlegg). I saksfremlegget går sekretariatet igjennom det faglige 

grunnlaget for vedtaket, herunder vurderinger opp mot lovverket, deriblant prinsippene for 

offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlovens (nml.) §§ 8 -12, jf. nml. § 7.  

 

Sekretariatet vil spesielt påpeke at vurderingene etter naturmangfoldloven § 5, er knyttet opp 

mot det regionale bestandsmålet for region 6 Midt-Norge, som er på 12 familiegrupper. 

Region 6 har hvert år siden 2004, med unntak av 2013, ligger over det regionale 

bestandsmålet på 12 familiegrupper. Sekretariatet anser derfor hensynet til 

naturmangfoldlovens § 5, om at det er et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas 

på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige 

utbredelsesområder, som ivaretatt. Dette er bekreftet av Klima- og miljødepartementet (KLD) 

i tidligere års klagebehandlinger, senest i brev datert 21. januar 2019 der fjorårets klage fra 

Fosen naturvernforening ble behandlet.  

 

Klager legger til grunn at kvotene bør settes slik at en ikke risikerer å komme under det 

regionale bestandsmålet på 12 familiegrupper. Modellen estimerer 13,0 familiegrupper med et 

75 % usikkerhetsintervall på 8,6 – 17,7 familiegrupper (NINA-Rapport 1679). Dette betyr at 

klagerne mener at nemnda bør beregne kvoten for kvotejakt på gaupe i 2020 ut fra en 

målsetting om å holde bestanden stabil. Sekretariatet har i sitt saksfremlegg beregnet kvoten 

ut fra en estimert bestand før jakt i 2020 på 13 familiegrupper og at bestanden skal reduseres 

ned til 12 familiegrupper.  

 

Det er Stortinget som har fastsatt det nasjonale bestandsmålet for gaupe på 65 familiegrupper. 

I henhold til rovviltforskriftens § 4 Forvaltningsregioner og nasjonale bestandsmål for 

regionene, bokstav f har region 6 Midt-Norge 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. For region 6 Midt-Norge 

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

ynglinger (familiegrupper) holdes så nært det regionale bestandsmålet på 12 ynglinger som 

mulig. Det foreligger ingen sentrale føringer om at dette prinsippet skal fravikes selv om 

gaupebestanden ligger under det nasjonale bestandsmålet på 65 ynglinger (familiegrupper).  
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Naturvernforbundets forslag om å skille ut Indre Namdalen som et eget kvotejaktsområde 

uten hunndyrbegrensninger er ingen ny tanke. Dette er gjort tidligere når kvotejaktsområdene 

var flere. At det skal settes egen hunndyrkvote også for områdene utenfor 

forvaltningsområdet ble fastslått av KLD I brev fra Klima- og miljødepartementet datert 11. 

februar 2014 om rovviltnemndenes behandling av klagesaker påpekes det fra departementets 

side at nemndene bør vise tilbakeholdenhet med å endre vedtak i saker der det foreligger 

interessemotsetninger mellom parter, da dette ofte vil føre til en ny klage fra andre 

interesserte. Klagesaker bør sendes departementet med en tilrådning, også der nemnda mener 

deres opprinnelige vedtak bør endres noe. 

 

Sekretariatet viser til rovviltnemndas vedtak den 24. oktober 2019, samt sekretariatets 

innstilling til kvote og saksfremlegg. Sekretariatet kan ikke se at klagene fremskaffer 

informasjon som ikke var kjent/tilgjengelig for rovviltnemnda når vedtaket om kvote ble 

fattet.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda kan ikke se at klagene har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket 

bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak i sak 26/19 Kvote for kvotejakt på gaupe i 

2020, datert 24. oktober 2019. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber med bakgrunn i 

dette Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagene fra Naturvernforbundet 

(Trøndelag og Møre og Romsdal) og Fosen naturvernforening datert henholdsvis 13. og 16. 

november 2019. 

 

 

Sak 30/19: Tildeling av jerv fra reservekvoten for lisensfelling av jerv 2019/2020 

Rovviltnemnda fattet følgende vedtak om kvote for lisensfelling av jerv under møte den 28. 

mai 2019: 

Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. 

rovviltforskriftens § 10, jf. §§ 1, 3 og 7, fatter rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge følgende 

vedtak om lisensfelling av jerv innenfor region 6 i 2019/2020: 

• Kvoten settes til totalt 30 jerver som deles opp i en startkvote og en reservekvote: 

o Startkvote på 22 jerver hvorav 11 kan være tisper 

o Reservekvote på 8 jerver hvorav 4 kan være tisper 

• Det kan maksimalt felles 5 tisper innenfor forvaltningsområdet for jerv slik det er 

definert i forvaltningsplan vedtatt 22. mars 2018.  

• Restkvote skal tas ut av miljøforvaltningen så langt det lar seg gjøre i henhold til 

rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5.   

 

Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtaket. Lisensfellingen iverksettes 

for å forhindre fremtidige skader på bufe. Lisensfellingsperioden er fra og med 10. september 

2019 til og med 15. februar 2020. Fordelingen av startkvoten på 20 jerver mellom 

lisensfellingsområdene er som følger: 

 

1. Forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal: 

o Kvote på 2 (to) jerv. 

 

2. Prioriterte beiteområder i Møre og Romsdal: 

o Kvote på 3 jerver  
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3. Prioriterte beiteområder i Trøndelag:                   

o Kvote på 10 jerver  

o I perioden fra 10. september 2019 til og med 15. januar 2020 deles området inn 

i to delområder, med følgende fordeling av kvoten: 

3A: områdene nord for Trondheimsfjorden og vest for E6 – 4 jerver 

3B: områdene sør for Trondheimsfjorden og E14 – 6 jerver 

o Fra og med 16. januar 2020 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og 

eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele området. 

 

4. Forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag: 

o Kvote på 7 jerver  

o I perioden fra 10. september 2019 til og med 15. januar 2020 deles området inn 

i tre delområder, med følgende fordeling av kvoten: 

▪ 4A: Områdene nord for E14 – 5 jerver 

▪ 4B: Områdene sør for E14 – 2 jerver 

o  Fra og med 16. januar 2020 slås delområdene sammen til ett kvoteområde, og 

eventuell gjenværende kvote kan da jaktes på i hele forvaltningsområdet for 

jerv i Trøndelag. 

 

Det kan tildeles fra reservekvoten hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder både utenfor og innenfor 

forvaltningsområdene for jerv i region 6 skal opplysninger i årsrapport fra Rovdata 

(publiseres ca. 1. oktober 2019) om yngleregistreringer av jerv i 2019 legges til grunn 

sammen med oppdatert informasjon om skader forvoldt av jerv på bufe og tamrein 

beitesesongen 2019. 

o Regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger skal være oppfylt. 

o Tildeling av reservekvoten skal skje til områder med skader forvoldt av jerv 

beitesesongen 2019. 

 

I tråd med forvaltningsplanen for rovdyr i region 6 Midt-Norge som sier at rovviltnemnda 

legger ved et program for ekstraordinære uttak av jerv samtidig som at kvote blir vedtatt ber 

Rovviltnemnda om at Miljødirektoratet i tråd med rovviltforlikets punkt 2.2.4 og 2.2.5 

prioriterer ekstraordinære uttak i følgende områder vinteren 2019/20.  

• Trøndelag:  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. 

o Innenfor forvaltningsområdet – områdene nord for E14 og sør for Fv. 74 

• Møre og Romsdal:  

o Prioriterte beiteområder, med skader av jerv. 

 

Med bakgrunn i utviklingen av skadesituasjonen under beitesesongen 2019 vil nemnda 

komme tilbake med ytterligere anbefalinger ovenfor Miljødirektoratet i løpet av 

lisensfellingsperioden 2019/20. 

 

I forbindelse med Klima- og miljødepartementets klagebehandling i brev datert 9. september 

2019 ble reservekvoten redusert fra 8 til 6 jerver, noe som medførte at totalkvoten ble redusert 

fra 30 til 28 jerver. Startkvoten på 22 jerver ble holdt uendret. Samtidig ble kriteriene for 

tildeling fra reservekvoten endret slik at de var i henhold til kriteriene foreslått av sekretariatet 
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til nemndas møte 28. mai 2019. Kriteriene for tildeling fra reservekvoten er dermed slik etter 

klagebehandlingen: 

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder innenfor forvaltningsområdene 

for jerv i region 6 må det fylkesvise bestandsmålet være oppfylt innenfor 

forvaltningsområdet (3 ynglinger i Møre og Romsdal og 7 ynglinger i Trøndelag). 

• For at det skal tildeles fra reservekvoten til områder både utenfor og innenfor 

forvaltningsområdene for jerv i region 6 skal opplysninger i årsrapport fra Rovdata 

(publiseres ca. 1. oktober 2019) om yngleregistreringer av jerv i 2019 legges til grunn 

sammen med oppdatert informasjon om skader forvoldt av jerv på bufe og tamrein 

beitesesongen 2019. 

o Regionens bestandsmål på 10 årlige ynglinger skal være oppfylt. 

o Tildeling av reservekvoten skal skje til områder med skader forvoldt av jerv 

beitesesongen 2019. 

 

I forbindelse med yngleregistreringene for jerv i region 6 vinteren/våren 2019 ble det til 

sammen registrert 17 ynglinger av jerv i regionen. 3 av dem befant seg innenfor 

forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal og 8 av dem befant seg innenfor 

forvaltningsområdet for Trøndelag. Dette vil si at kriteriene for tildeling av jerv fra 

reservekvoten er oppfylt. 

 

Skader forvoldt av jerv etter vedtaket den 28. mai 2019.  

I periodene etter vedtak om kvote for lisensfelling av jerv ble fattet den 28. mai er det påvist 

til sammen 106 skader forvoldt av jerv på sau og tamrein (8 rein og 98 sau). Møre og 

Romsdal har 55 av de påviste skadene (alle sauer) mens Trøndelag har 51 påviste skader (se 

fig. 1 og 2). 

 

 
Fig. 1: Påviste skader forvoldt av jerv etter 28. mai 2019 i Møre og Romsdal (n=55 – alle sau) www.rovbase.no 

 

http://www.rovbase.no/
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Fig. 2: Påviste skader forvoldt av jerv etter 28. mai 2019 i Trøndelag (n=51 – 8 rein og 43 sau) www.rovbase.no 

 

I forbindelse med lisensfellingen er det felt 8 jerver (se fig. 3). Alle er felt i Trøndelag 

(Namsskogan 3, Lierne 2, Holtålen, Oppdal og Midtre Gauldal). Fem av de felte jervene er 

tisper, slik at gjenværende tispekvote er 6 tisper.  

 

 
Fig. 3: Oversikt over felte jerver i region 6 Midt-Norge i forbindelse med lisensfelling 2019/20 (n=8) 

www.rovbase.no 

 

Kvoten på 5 jerver for forvaltningsområdet for jerv i Trøndelag, delområde 4A (områdene 

nord for E14 og øst for E6) ble fylt opp den 19. oktober 2019. Dette betyr at det pr. dags dato 

ikke er lisensfelling i områdene nord for E14 og øst for E6 i Trøndelag. Deler av dette 

området (nord for E14 og sør for Fv. 74) er områder hvor rovviltnemnda har anbefalt 

ekstraordinære uttak av jerv vinteren 2019/2020. De 5 felte jervene er alle felt nord for Fv. 74. 

Det hadde, etter sekretariatets vurdering, vært ønskelig med et større uttak sør for Fv. 74. 

Tildeling fra reservekvoten kun til områdene nord for E14 og sør for Fv. 74 ville endret 

http://www.rovbase.no/
http://www.rovbase.no/
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lisensfellingsområdene fra nemndas vedtak den 28. mai, noe som et nytt kvotevedtak som kan 

påklages, noe som ikke er ønskelig. At ca. 1/3 av skadene som er påvist i Trøndelag er i dette 

delområdet (15 påviste skader), forsterker behovet for å tildele jerv fra reservekvoten til dette 

delområdet. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

• Rovviltnemnda tildeler to jerver, hvorav ei kan være ei tispe, til forvaltningsområdet 

for jerv i Trøndelag, delområde 4A – områdene nord for E14 

 

Vedtaket er i tråd med rovviltnemndas vedtak den 28. mai 2019 og Klima- og 

miljødepartementets klagebehandling i brev datert 9. september 2019. Vedtaket er derfor ikke 

å ansees som et enkeltvedtak som kan påklages. 

 

 

Sak 31/19: Eventuelt 

• Ingen innmeldte saker 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Trøndelag 

 


