
 

 

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:  Fredag 6. mars 2020 kl. 09:00 – 10:00 

Sted:  Telefonmøte 

 

 

 
Sak 03/20: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Dato for møte ble bestemt med en e-postrunde med nemndas leder medio februar 2020. 

Forvarsel m/saksliste om telefonmøte i rovviltnemnda ble sendt ut på e-post fredag 28. 

februar d.å. Endelig møteinnkallelse og saksfremlegg ble sendt ut på e-post mandag den 2. 

mars 2020. Saksliste er satt opp i samråd med leder av rovviltnemnda.  

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

• Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste.  

 
 
Sak 04/20:  Status kvotejakt gaupe – vurdering om det skal tildeles fra reservekvote 

Rovviltnemnda i region 6 vedtok kvote for kvotejakt på gaupe i møte 24. oktober 2019. Det 

ble vedtatt en startkvote fordelt på 3 kvotejaktområder, som igjen var delt opp i delområder 

for den første måneden av jakta. I tillegg ble det vedtatt kvotefri jakt på gaupe i de 

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

 

Rovviltnemndas vedtak i møtet 24. oktober 2019 var følgende: 

«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.  

• Startkvote på 23 gauper, hvorav 8 voksne hunngauper 

• Reservekvote på 7 gauper, hvorav 3 kan være voksne hunngauper.» 

Klima- og miljødepartementet har klagebehandlet rovviltnemndas kvotevedtak, i den 

forbindelse sier Miljødirektoratet i sin faglige vurdering følgende: «Miljødirektoratet mener 

effektuering av kvote for jakt på gaupe i region 6 i 2020 med stor sannsynlighet vil kunne 

redusere bestanden til under bestandsmålet på 12 årlige familiegrupper av gaupe. 

Direktoratet tilrår at samlet kvote reduseres til 25 gauper med maksimum 9 voksne 

hunngauper innenfor kvotejaktområdene. 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." 

 

Klima- og miljødepartementet konkluderte i sin klagebehandling datert 30. januar 2020 med 

følgende: «Klima- og miljødepartementet viser til at det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige 

ynglinger av gaupe ikke er nådd de senere årene. Antallet ynglinger i region 6 har imidlertid 

de tre siste årene ligger over bestandsmålet på 12 årlige ynglinger. Departementet legger 
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vekt på at den kvoten rovviltnemnda har vedtatt for jakt på gaupe i region 6 i 2020 med stor 

sannsynlighet vil kunne redusere bestanden til under bestandsmålet på 12 årlige 

familiegrupper av gaupe. Departementet har derfor vedtatt at samlet kvote reduseres til 25 

gauper med maksimum 9 voksne hunngauper innenfor kvotejaktområdene, og med en 

fordeling av reservekvote som forslått av direktoratet». 

 

I møtet 31. januar 2020 vedtok rovviltnemnda en ny fordeling av totalkvoten på 25 dyr.  

 

Lisensjakt på gaupe i Sverige 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har åpnet for jakt på inntil 23 gauper i Jämtlands län (8 flere enn 

i 2019). Jakttid er 1. mars – 15. april 2020. Totalt kan 7 av dyrene på kvoten felles i området 

som grenser mot region 6. 

 

Status kvotejakt i region 6 pr 1.mars 2020 

Kvotejakta ble stoppet innenfor forvaltningsområdet i Møre og Romsdal den 2. februar og 

Trøndelag den 9. februar. Etter at delområdene ble slått sammen nå den 1. mars er det 

fremdeles åpnet for jakt med 4 dyr igjen av kvoten i beiteprioriterte områder i Trøndelag (i 

delområde C «øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområde» var det stopp i jakta fra 

22. februar til 1.mars). 

 

Etter nemnda fattet vedtak om kvotejakt på gaupe er det pr. 2. mars felt 19 gauper hvorav 5 

voksne hunngauper. Det ble felt en voksen hanngaupe på skadefelling i Trondheim kommune 

den 11. november 2019, som trekkes fra reservekvoten. 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. Det gjenstår derfor tre dyr på reservekvoten hvor to kan 

være voksne hunndyr. 

 

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

Romsdal og syv er i Trøndelag (med gaupe felt på skadefelling i Trondheim kommune). Av 

disse ni er tre voksne hunndyr (1 felt i MR og 2 i TR). I beiteprioriterte områder er det felt 

totalt ti gauper, hvorav ei gaupe i Møre og Romsdal og ni i Trøndelag. Av disse tre voksne 

hunndyr (alle felt i TR). For mer informasjon om vises det til vedlegg. Geografisk fordeling 

av felte gauper framgår av kartet under. 
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Figur 1: Geografisk fordeling av de 19 felte gauper i perioden 24. oktober 2019 – 2. mars 2020. Skravert 

område er forvaltningsområde for gaupe (www.rovbase.no) 

 

Henvendelser om reservekvote  

Rovviltnemnda har mottatt henvendelser om tildeling av dyr fra reservekvoten fra Tingvoll 

kommune, sammen med Saualslaget i Tingvoll, Ytre Tingvoll beitelag, Bonde- og 

småbrukarlaget i Tingvoll og Bondelaget i Tingvoll om tildeling av minimum ei gaupe. 

Tilsvarende henvendelse har kommet samlet fra Surnadal sau og geit, Surnadal Bondelag og 

Todalen Bondelag. Sekretariatet har til de som har henvendt seg pr. telefon, gitt informasjon 

om at rovviltnemnda på eget initiativ 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, samt klageavgjørelsen fra Klima- og miljødepartementet. 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     

Det ble satt en startkvote på 21 dyr hvorav 7 voksne hunndyr. Av nemndas vedtak 24. oktober 

2019 fremgår det at dersom 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. Dette ble stadfestet i Klima- og miljødepartementets 

vedtak av 30. januar 2020. Den kvotefrie jakta på gaupe i deler av regionen er uavhengig av 

kvotejakta og kan fortsette til jakttidsslutt 31.mars 2020. 

 

Bestandsvurdering 

Rovdata har gitt tilbakemelding om at de i år ikke har kapasitet til å framlegge en foreløpig 

rapport om bestandsstatus for gaupe. Sekretariatet har derfor selv gjort en vurdering av 

antallet familiegrupper registrert, og kommet fram til 13 familiegrupper i region 6.  Ved 

vedtak om kvotetildeling i møte 24. oktober 2019 la rovviltnemnda til grunn en bestand på ca. 

13 familiegrupper før jakta startet i 2020. Registreringene av familiegrupper er spredt over 

hele regionen. De aller fleste familiegruppene er registrert innenfor forvaltningsområdet, da 

særlig i de sørvestlige områdene av regionen. Imidlertid er det også registrert familiegrupper i 

http://www.rovbase.no/
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Indre Namdal og Rennebu. Etter kvotejaktsområdene ble slått sammen den 1.mars er det pr nå 

4 dyr igjen på kvoten i beiteprioriterte områder i regionen.  

 

Dokumenterte gaupeskader etter 24.10.2019 

Etter møtet i rovviltnemnda den 24. oktober er det registrert 20 skader og drepte sau, geit og 

rein hvor gaupe er påvist som skadevolder. Av disse er ti skader påvist på tamrein (alle i 

nordlig del av Trøndelag), åtte av disse skadene er innenfor beiteprioritert område (Røyrvik, 

Lierne, Snåsa og Nærøysund). I samme periode i 2018/2019 var det registrert 18 skader på 

rein, hvorav syv i beiteprioritert område og 11 innenfor forvaltningsområdet.  

 

Av totalt ni skader på sau er seks av disse gaupedrepte sauene registrert i Trondheim 

kommune. Alle disse er registrert i perioden 2. – 10. november 2019. Fylkesmannen innvilget 

skadefellingstillatelse på en gaupe til Trondheim kommune den 2. november, og den 11. 

november ble det felt en voksen hanngaupe. Geiteskaden var i samme område i Trondheim 

kommune den 4. november. I samme periode i 2018/2019 var det registrert tap av 7 sauer og 

1 geit til gaupe, hvorav fem skader var påvist innenfor forvaltningsområdet og tre ble skadet i 

beiteprioritert område.  

 

 
Figur 2. Påviste skader av gaupe på tamrein (10), sau (9) og geit (1) i perioden 24. oktober 2019 – 2. mars 2020 

(www.rovbase.no).  

 

Vurdering om det skal tildele fra reservekvoten 

Sekretariatet har lagt til grunn data fra fellinger og dokumenterte skader på tamrein og bufe 

etter 24. oktober 2019. De syv skadene på sau (6) og geit (1) i Trondheim i begynnelsen av 

november er ikke tillagt vekt, da skadevolder ble felt den 11. november. 

http://www.rovbase.no/
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Det er påvist skader på tamrein i beiteprioriterte områder i Indre Namdal og i de 

beiteprioriterte områdene nord for Foldafjorden i Nærøysund kommune. Før delområdene ble 

slått sammen den 1.mars var det et dyr igjen på kvoten i delområdet A «Indre Namdal» og tre 

dyr igjen i delområdet B «Fosen». Nå er områdene slått sammen, og det er fortsatt en kvote på 

fire gauper i beiteprioritert område, hvorav to kan være hunndyr.  

 

Innenfor forvaltningsområdet for gaupe vurderer sekretariatet at det med bakgrunn i den 

informasjonen vi har om bestandssituasjonen for gaupe, og dokumenterte skader forvoldt av 

gaupe, at situasjonen ikke har endret seg vesentlig fra den informasjonen som ble lagt til 

grunn når rovviltnemnda fattet sitt vedtak den 24. oktober. 

 

Gitt en bestand med 13 familiegrupper mener sekretariatet at det ikke er grunnlag for å tildele 

fra reservekvoten til områder innenfor forvaltningsområdet i regionen. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

• Bestandssituasjonen viser at det ikke er grunnlag for å tildele fra reservekvoten til 

forvaltningsområdet i regionen. 

• Da det fremdeles er dyr igjen på ordinær kvote i de beiteprioriterte områdene, avventer 

rovviltnemnda eventuell tildeling til beiteprioriterte områder til neste møte den 17. 

mars 2020.  

 

 

Sak 05/20: Ekstraordinære uttak av jerv – hva er følgende av Miljødirektoratets brev 

til Klima- og miljødepartementet 

I Miljødirektoratets brev datert 14. februar 2020 til Klima- og miljødepartementet (KLD) om 

medikamentell immobilisering ved uttak av jerv, redegjør direktoratet sammen med Statens 

naturoppsyn (SNO) om følgende for vilkår satt av Statens legemiddelverk om at tillatelsen var 

personlig og at preparatet ikke kunne overlates til andre enn veterinær med tilsvarende 

kompetanse og godkjenningsfritak for aktuelle preparat. I praksis betyr dette at det ikke er 

mulig å gjennomføre uttak av jerv etter 15. februar på en slik måte, og idet omfang som det 

har vært gjennomført de senere årene dersom en veterinær til enhver tid må være fysisk 

tilstede. Dette medfører at det ikke vil bli uttak av enkeltindivider av jerv etter 15. februar. 

Det vil også vanskeliggjør uttak av tispa i forbindelse med hiuttak av valper.  

 

I region 6 har det de siste årene blitt tatt ut både enkeltindivider av jerv i forbindelse med 

ekstraordinære uttak av jerv gjennomført av SNO. Bare i 2019 ble det gjennomført fem 

hiuttak der tre tisper og ni valper ble avlivet etter den 15. februar. SNO har også gjennomført 

ekstraordinære uttak av jerv før den 15. februar, både nå i 2020 og i 2019. Disse uttakene er 

ikke berørt.  

 

Endringene vil også medføre at det ikke kan gis skadefellingstillatelser på jerv i denne 

perioden. I perioden 16. februar – 31. mai er det Miljødirektoratet som er myndighet til å 

behandle søknader om skadefelling av jerv. Selv om terskelen for å innvilge søknader om 

skadefelling av jerv i denne perioden er høy, har skader forvoldt av jerv på rein vært førende 

for hvor Miljødirektoratet fatter vedtak om ekstraordinære uttak etter den 15. februar. 

Nåværende praksis gjør det svært vanskelig for direktoratet å følge opp akutte 
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skadesituasjoner i denne perioden. I de siste årene har region 6 ligget godt over bestandsmålet 

for jerv i vår region. Det er derfor bekymringsfullt at vilkår fastsatt av Statens legemiddelverk 

vil vanskeliggjøre uttak av jerv.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

• Rovviltnemnda sender brev til Klima- og miljødepartementet der det uttrykkes 

bekymring for at vilkår fastsatt av Statens legemiddelverk vil vanskeliggjøre 

ekstraordinære uttak av jerv. 

• Rovviltnemnda ber departementet om å ta grep for å gjeninnføre tidligere praksis der 

opplært personell fra Statens naturoppsyn kunne foreta medikamentell immobilisering, 

uten at ansvarlig veterinær fysisk var til stede. 

 

 

Sak 06/20: Eventuelt 

• Møte i rovviltnemnda den 17. mars 2020 

Det er planlagt et møte i rovviltnemnda tirsdag den 17. mars på Ersgard i Stjørdal kommune. 

Se www.ersgard.no 

 

Ny rovviltnemnd er ennå ikke oppnevnt, slik at gammel nemnd må forberede seg på å møte. 

 

 

 

Inga Stamnes og Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Trøndelag 
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