
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 
 

  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  

Rovviltnemnda i region 6 Arne Braut Inge Hafstad 

c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 917 32 770 74 16 80 66 

Postboks 2600 arne.braut@stfk.no  iha@fmnt.no  

7734 STEINKJER 

 

 
Protokoll fra telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks 
 

Tid: Mandag 2. mars 2015 kl. 10:00 – 11:00 

Sted: Telefonmøte 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Arne Braut (leder), Toril Melheim Strand, Mattias Jåma, 

Gunnar Alstad (vara for Bjørn Engen). Siw Bleikvassli og Ida Marie Bransfjell 

møtte ikke. 

 Andre: Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kjell Vidar Seljevoll 

& Eva Alstad (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Astrid Buset (Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal), Per Flatberg & Øystein Folden (Naturvernforbundet), 

Brynjar Bell. 

 

Saksliste: 

Sak 03/15: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 04/15: Klage på vedtak om fordeling av gaupekvote. 

Fordeling av kvote for kvotejakt på gaupe i 2015 ble vedtatt i sak 02/15 under telefonmøte i 

rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge lørdag den 31. januar 2015. Bakgrunnen for at det ble 

fattet nytt vedtak om fordeling av kvoten var Klima- og miljødepartementets (KLD) 

avgjørelse den 30. januar 2015 av klagene på nemndas opprinnelige kvotevedtak den 12. 

november 2014. KLD opprettholdt totalkvoten og reservekvoten, men ba nemnda om å 

fordele kvoten mellom kvotejaktsområdene på nytt. Hunndyrkvoten ble satt til 6 voksne 

hunndyr for hele regionen, samt at et av dyrene i reservekvoten kan være et voksent hunndyr. 

Det ble ikke åpnet for kvotefri jakt på Romsdalshalvøya. Det ble videre forutsatt i 

departementets avgjørelse at uttaket ble konsentrert til områder uten mål om yngling.  

 

Kvotevedtaket ble utsendt i brev datert 31. januar 2015, og lagt ut på nemndas nettside 

http://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemda/ samme 

dag, samt gjort tilgjengelig på www.miljovedtak.no.  

 

Klagene: 

Møre og Romsdal Bondelag og Møre og Romsdal Sau og Geit klager i brev datert 19. februar 

2015 og e-post datert 16. februar 2015 på at kvoten for kvotejaktsområde 1 og 2 er satt for 

lavt. Bondelaget krever at kvoten for kvotejaktsområde 1 og 2 må økes fra 1 (ei) gaupe til 2 

(to) gauper. Kvoten på 2 (to) gauper på Romsdalshalvøya må opprettholdes. 

 

Gjemnes Sau og Geit, Gjemnes Bondelag og Gjemnes Bonde- og småbrukarlag klager i brev 

datert 20. februar 2015 på at Romsdalshalvøya blir tatt ut fra område for kvotefri jakt og blir 

definert som eget kvotejaktsområde med egen kvote.  
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Rovviltnemndas vurdering av klagen 

Rovviltnemnda viser til forutsetningene som ligger i KLDs avgjørelse i brev datert 30. januar 

2015 av klagene på nemndas opprinnelige vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2015. 

Disse forutsetningene som lå til grunn for nemndas vedtak om fordeling av kvoten på 22 

gauper til årets kvotejakt på gaupe har ikke endret seg etter nemndas vedtak den 31. januar. 

Avgjørelsen om å opprette Romsdalshalvøya som eget kvotejaktsområde ble fattet av KLD i 

forbindelse med departementets klagebehandling og avgjørelsen er endelig og kan ikke 

påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28. Rovviltnemnda avviser derfor klagen fra Gjemnes 

Sau og Geit, Gjemnes Bondelag og Gjemnes Bonde- og småbrukarlag. 

 

Når det gjelder klagen fra Møre og Romsdal Bondelag så gjelder den selve fordelingen av 

kvoten på 22 gauper. Kvoten på 22 gauper ble stadfestet av KLD i klagebehandlingen og er 

endelig, men fordelingen er et nytt enkeltvedtak med klagerett. Klagen er fremsatt innenfor 

fastsatt klagefrist. Vinterens registreringer av familiegrupper er ikke analysert og 

offentliggjort. Imidlertid tyder de på at regionen ligger på eller like over regionens 

bestandsmål på 12 familiegrupper. Imidlertid er ikke kvotens størrelse noe tema i forbindelse 

med vurderingene av klagene, kun fordelingen mellom kvotejaktsområdene.  

 

Rovviltnemnda viser til nemndas vedtak den 31. januar 2015, og kan ikke se at klagene 

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

fordelingen av kvoten ble fattet den 31. januar 2015.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Klagen fra Gjemnes Sau og Geit, Gjemnes Bondelag og Gjemnes Bonde- og 

småbrukarlag avvises. Avgjørelsen om å opprette Romsdalshalvøya som eget 

kvotejaktsområde ble fattet av Klima- og miljødepartementet i forbindelse med 

departementets klagebehandling og avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages 

videre, jf. forvaltningsloven § 28.  

 Rovviltnemnda kan ikke se at klagene på fordelingen av kvoten har fremkommet ny 

kunnskap som tilsier at vedtaket bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak 

datert 31. januar 2015 om fordeling av kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-

Norge i 2015. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber med bakgrunn i dette Klima- 

og miljødepartementet om å sluttbehandle klagene fra Møre og Romsdal Bondelag og 

Møre og Romsdal Sau og Geit. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Klagen fra Gjemnes Sau og Geit, Gjemnes Bondelag og Gjemnes Bonde- og 

småbrukarlag avvises. Avgjørelsen om å opprette Romsdalshalvøya som eget 

kvotejaktsområde ble fattet av Klima- og miljødepartementet i forbindelse med 

departementets klagebehandling og avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages 

videre, jf. forvaltningsloven § 28.  

 Rovviltnemnda kan ikke se at klagene på fordelingen av kvoten har fremkommet ny 

kunnskap som tilsier at vedtaket bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak 

datert 31. januar 2015 om fordeling av kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-

Norge i 2015. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber med bakgrunn i dette Klima- 

og miljødepartementet om å sluttbehandle klagene fra Møre og Romsdal Bondelag og 

Møre og Romsdal Sau og Geit. 
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Sak 05/15: Status for årets kvotejakt på gaupe og eventuell tildeling fra 

reservekvoten. 

Sekretariatet orienterte om statusen for kvotejakt på gaupe pr. dags dato (2. mars) under 

telefonmøte og i saksfremlegget til telefonmøte (utsendt i e-post datert 25. februar 2015).  

 

Det har kommet skriftlige henvendelser til rovviltnemnda/sekretariatet om ønske/søknad om 

tilleggsdyr fra Høylandet kommune, Midtre Namdal samkommune, Midtre Gauldal 

kommune, Surnadal kommune (sammen med Surnadal saualslag, Surnadal Bondelag og 

Todalen Bondelag), Lars Toven, Jon Inge Bragstad, samt muntlig henvendelse fra Tydal 

grunneierlag.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Kvotejaktsområde 3 (Oppdal og Rennebu) tildeles et tilleggsdyr fra reservekvoten for 

kvotejakt på gaupe. Resterende reservekvote blir da et dyr. 

 

Behandling i møtet. 

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 

 

 Område 4 utvides til å gjelde områdene i Tydal og Holtålen uten mål om uten yngling. 

 2 dyr flyttes fra område 15 til område 10 og 11, begge områder uten mål om yngling. 

 

Rovviltnemdas vedtak: (enstemmig) 

 Kvotejaktområde 3(Oppdal og Rennebu) tildeles et tilleggsdyr fra restkvoten for 

kvotejakt for gaupe. Resterende restkvote blir da et dyr. (som innstillingen) 

 Område 4 utvides til å gjelde områdene i Tydal og Holtålen med mål om uten yngling. 

 og 2 dyr flyttes fra område 15 til område 10 og 11, begge med mål om uten yngling. 

 Nytt kvotevedtak. Endringer i kursiv: 

 

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 2015 til 31. mars 2015 i 

rovviltsregion 6 Midt-Norge: 

1. En kvote på 22 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2015, hvor det maksimalt 

kan felles 6 voksne hunngauper.  

 

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til avgrensete kvotejaktsområder: 

Romsdalshalvøya: 2 gauper 

Kommunene Molde, Fræna, Eide, Gjemnes og den delen av Nesset kommune som 

ligger nord for riksveg 62. 

 

Kvotejaktsområde 1 og 2: 1 gaupe 

De deler av Møre og Romsdal der det i den geografiske differensieringen for gaupe i 

forvaltningsplanen er mål om yngling. Agdenes, Snillfjord, Hemne, Orkdal, Meldal og 

Skaun kommuner 

 

Kvotejaktsområde 3: 1 gaupe 

 Oppdal og Rennebu kommuner 
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Kvotejaktsområde 4: 2 gauper 

Røros kommune, samt de deler av Tydal og Holtålen kommuner som ikke har mål om 

yngling. 

 

Kvotejaktsområde 5, 6 og 7: 1 gaupe 

Melhus, Holtålen (den delen som har mål om yngling), Midtre Gauldal, Tydal (den 

delen som har mål om yngling), Selbu, Malvik, Klæbu, Meråker, Stjørdal, kommuner 

 

Kvotejaktsområde 8 og 9: 1 gaupe  

 Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy (øst for E6) og Steinkjer kommuner 

 

Kvotejaktsområde 10 og 11: 8 gauper 

Snåsa (øst for E6), hele Røyrvik og Lierne, samt Namsskogan og Grong kommuner 

øst for E6. 

 

Kvotejaktsområde 12, 13 og 14: 2 gauper (1 voksen hunngaupe) 

Namsskogan kommune (vest for E6), Høylandet, Fosnes kommune og Nærøy 

kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos kommune som ligger nord 

for Rv 17. kommune. Overhalla kommune, Grong og Snåsa kommune (vest for E6), 

samt de deler av Namsos kommune som ligger sør for Rv 17 og øst for fjorden 

Løgnin. 

 

Kvotejaktsområde 15: 4 gauper 

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune 

som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin. 

 

2. Det åpnes for kvotefri jakt i Møre og Romsdal, bortsett fra Romsdalshalvøya, kommunene 

Halsa, Tingvoll, Rindal, Surnadal, gamle Aure og den delen av Sunndal kommune som 

ligger nord for elva Driva. 

 

3. Rovviltnemnda kan vurdere å tildele hele eller deler av en reservekvote på inntil 3 dyr. Det 

skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier 

det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein. Dersom det finnes 

grunnlag for å benytte reservekvoten eller deler av reservekvoten på 3 dyr kan inntil 1 dyr 

av denne være hunngauper 1 år og eldre.  

 

4. Tildelte gauper kan ikke flyttes fra et kvotejaktsområde til et annet. Det skal gjøres 

unntak fra dette punktet i tilfelle overskyting i en region og dersom reservekvote ikke 

foreligger.  

 

Endringer fra vedtaket den 31. januar 2015 er understreket og står i kursiv. 

 

Sak 06/15: Svar på brev fra Nord-Trøndelag Bondelag om fylkesmannens rolle som 

sekretariat. 

Nord-Trøndelag Bondelag har i brev datert 3. februar 2015 stilt seg kritisk til at sekretariatet 

v/Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har videresendt WWF sin e-post «Rovdyrnytt» til de som 

står oppført på e-postlisten for rovviltnemnda. Bondelaget ber rovviltnemnda vurdere om 

sekretariatet skal operere som videreformidler av informasjon fra en part, samt om dette betyr 
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at også andre interesser som sauenæring, reindrift, jaktinteresser, rovviltmotstandere m.fl. kan 

benytte sekretariatet som informasjonsformidler (se vedlegg). 

 

Rovviltnemndas tilbakemelding: 

Bakgrunnen for at sekretariatet har sendt ut «Rovdyrnytt» fra WWF er å videreformidle 

informasjon om rovdyr til nemndas medlemmer og andre tilknyttet e-postlisten for 

rovviltnemnda. Intensjonen har hele tiden vært at også andre interesser kan videreformidle 

informasjon om rovdyr fra sitt ståsted. Sekretariatet har ikke fått tilsendt tilsvarende 

informasjon fra andre interesser. 

 

Imidlertid ser også sekretariatet at det kan være uheldig å videreformidle partsinformasjon all 

den tid det alltid vil være noen som er mer aktiv for å spre sitt budskap. Sekretariatet vil 

derfor i fremtiden kun videresende dokumenter/henvendelser som er direkte adressert til 

rovviltnemnda, eller der rovviltnemnda er kopimottaker. Rapporter som er en del av 

beslutningsgrunnlaget for rovviltnemnda vil det også bli orientert om via e-postlisten. Dette 

vil være rapporter fra Rovdata, nasjonalt overvåkingsprogram, rapporter etter oppdrag fra 

nemnda o.l. Rapporter fra partsinteresser, organisasjoner o.l. vil ikke bli videreformidlet. 

 

Sak 07/15: Rovviltnemndas møte den 19. – 20. mars 2015 

Møte den 19. – 20. mars 2015 er lagt til Scandic Hell Hotell (tidligere Rica Hell Hotell). Møte 

starter den 19. mars med lunch kl. 12.00, og fortsetter med dialogmøte fra kl. 13.00. NINA 

v/John Linnell starter dialogmøte med en presentasjon av NINAs rapport om jerv i 

Forollhogna og eventuelt yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag.  

 

Sak 08/15: Eventuelt 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 


