
 

 

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  fmntiha@fylkesmannen.no  

7734 STEINKJER 

 

 
Protokoll fra telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks 
 

Tid: Fredag 20. desember 2013 kl. 08:30 – 09:30 

Sted: Telefonmøte 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Arne Braut (leder), Toril Melheim Strand, Sten Jønsson, 

Bjørn Engen, Siw Bleikvassli. Forfall: Ida Marie Bransfjell. Vararepresentant 

Maja Britt Renander hadde heller ikke anledning til å stille. 

 Andre: Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), Eva Dybwad Alstad 

(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Per Flatberg (Naturvernforbundet) 

 

 

Saksliste: 

Sak 43/13: Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte i 

rovviltnemnda den 21. november 2013. 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent uten merknader. 

 Protokoll fra møte den 21. november 2013 godkjent med en merknad 

o Parentes under punkt 4 i sak 36/13 Samarbeidsavtale mellom rovviltregion 6 

og 7 om kvotejakt på gaupe strykes.  

 

Sak 44/13: Høring på forskrift om erstatning for tap av husdyr til rovvilt. 

Informasjon om forslaget til endringer i forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når 

husdyr blir drept eller skadet av rovvilt ble første gang utsendt på e-post til nemnda den 16. 

oktober 2013.  

 

Vedtak om uttalelse (enstemmig): 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge setter pris på at det i forslaget til endringer av 

erstatningsforskriften kommer avklaringer i en del vanskelige forhold rundt skjønnsutøvelsen 

om erstatning for tap til fredet rovvilt. Dette gjelder særlig § 4 som klargjør hva som forventes 

av dyreeier og § 7 om hvordan rovvilttap kan sannsynliggjøres. Den nye erstatningsforskriften 

har potensiale til å lette bevisbyrden for dyreholdere som allerede har godt dyrehold, samtidig 

som det også gir insentiv for andre til å forbedre driften. Rovviltnemnda ser det som svært 

positivt at det blir mer beitelagsfokus både for skadedokumentasjon og normaltap, og at 

tilfeldigheter ikke skal gi uttelling for erstatningsutbetalingen til den enkelte besetning i de 

årene hvor det blir lite dokumentasjon. 

 

Imidlertid er det er i region 6 svært mange besetninger som har fått godkjent egne normaltap. 

Nemnda ønsker klarhet i hvorvidt disse ifølge ny erstatningsforskrift skal erstattes av 

normaltap på beitelagsnivå eller på besetningsnivå. Her er det viktig at direktoratet gir så klare 

retningslinjer som mulig slik at erstatningsbehandlingen blir lik på tvers av fylkesgrenser. 

 

Sak 45/13: Klager på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2014. 

Kvote for kvotejakt på gaupe i 2014 ble vedtatt i sak 37/13 under møte i rovviltnemnda for 

region 6 Midt-Norge på Rica Hell Hotell i Stjørdal kommune torsdag den 21. november 2013 

(se protokoll fra møte den 21. november 2013).  
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Klagene 
NJFF avd. Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Sau og Geit og Bygdefolk for Rovdyr (BFR) 

klager i brev datert henholdsvis 6, 16 og 10. desember d.å. på at kvoten ikke er bedre fordelt 

over hele regionen (NJFF avd. Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Sau og Geit), mens BFR 

primært ønsker at det ikke gis kvote til kvotejakt på gaupe i 2014. Alle klagene ble fremmet 

innenfor klagefristen. 

 

NJFF avd. Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Sau og Geit ønsker å fordele kvoten over et 

større område for å opprettholde jegerkompetansen, samt sikre bedre registreringer av 

familiegrupper. De ønsker ikke å heve startkvoten totalt sett. BFR mener at det hersker stor 

usikkerhet rundt bestandssituasjonen for gaupe i region 6 og henstiller til at det ikke vedtas 

kvote for kvotejakt på gaupe i 2014. 

 

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 datert 21. november 2013 om kvote for 

kvotejakt på gaupe i region 6 i 2014. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber med bakgrunn 

i dette Miljøverndepartementet om å sluttbehandle klagene fra NJFF avd. Nord-Trøndelag, 

Nord-Trøndelag Sau og Geit og Bygdefolk for Rovdyr. 

 

Rovviltnemndas behandling av klagene 

Med bakgrunn i klagene fra NJFF avd. Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Sau og Geit 

ønsker rovviltnemnda å spre kvoten over et større område. Begrunnelsen for dette er at 

nemnda er opptatt av å legge til rette for en forvaltning som bidrar til en best mulig 

bestandsregistrering og samtidig bidra til å opprettholde en best mulig jaktkompetanse i hele 

regionen. Med bakgrunn i dårlige sporingsforhold vinteren 2012/13, samt at kvotejakta ble 

stoppet allerede første dag i områdene med mål om yngling, kan ha medført til 

underrapportering av familiegrupper. For å fange opp dette og få en et best mulig grunnlag for 

bestandsregistrering ønsker nemnda å slå sammen kvotejaktsområder. Nemnda viser også til 

den todelte målsettingen i rovviltforliket. 

 

Med bakgrunn i dette fremmet rovviltnemnda et alternativt forslag til sekretariatets 

innstilling: 

Kvotejaktsområdene følger forvaltningsplanen godkjent av rovviltnemnda den 21. november 

2013 med unntak av at kvotejaktsområde 13 endres i tråd med samarbeidsavtalen med region 

7 Nordland.    
 

1. En kvote på 17 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2014, hvor det maksimalt 

kan felles 10 voksne hunngauper.  

2. Familiegrupper av gaupe som opptrer sammen er unntatt fra tillatelsen. De tiltak som 

er mulige for å unngå at familiegruppe felles, skal være iverksatt. Kvotejakta avsluttes 

den 31. mars 2014. 
 

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til 15 avgrensete kvotejaktsområder: 

Kvotejaktsområde 1 og 2: 1 gauper 

 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 gauper 
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 Oppdal og Rennebu kommuner 
 

Kvotejaktsområde 4, 5 og 6: 1 gauper 

 Røros og Tydal kommuner 

 Melhus, Holtålen og Midtre Gauldal kommuner 

 Selbu, Malvik og Klæbu kommuner 
 

Kvotejaktsområde 7: 1 gauper 

 Meråker og Stjørdal kommuner 
 

Kvotejaktsområde 8 og 9: 1 gaupe 

 Frosta og Levanger kommuner 

 Verdal, Inderøy (øst for E6) og Steinkjer kommuner 
 

Kvotejaktsområde 10 og 11: 5 gauper 

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

øst for E6. 
 

Kvotejaktsområde 12 og 13: 1 gauper 

 Namsskogan kommune (vest for E6) og Høylandet kommune. 

 Fosnes kommune og Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos 

kommune som ligger nord for Rv 17. Endret på grunn av samarbeidsavtale med region 

7. 
 

Kvotejaktsområde 14: 1 gauper 

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: 5 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 i 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 7 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. Tildeling av reservedyr 

skal fortrinnsvis skje til områder uten mål om yngling. Dersom det finnes grunnlag for å 

benytte reservekvoten eller deler av reservekvoten på 7 dyr kan inntil 2 dyr av denne være 

hunngauper 1 år og eldre. Rovviltnemnda kan tildele reservedyr til andre geografiske 

områder av region 6 enn de som er tildelt startkvoter, men kun dersom oppdaterte 

bestandsvurderinger tilsier at dette er forsvarlig i forhold til mål om geografisk 

differensiering.  
 

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.  
 

5. Rovviltnemnda ber om at Rovdata samordner registreringene av familiegrupper av gaupe i 

hele region 6 Midt-Norge.  

 



Side 4 av 5 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Med bakgrunn i klagene fra NJFF avd. Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Sau og Geit 

ønsker rovviltnemnda å spre kvoten over et større område. Begrunnelsen for dette er at 

nemnda er opptatt av å legge til rette for en forvaltning som bidrar til en best mulig 

bestandsregistrering og samtidig bidra til å opprettholde en best mulig jaktkompetanse i hele 

regionen. Med bakgrunn i dårlige sporingsforhold vinteren 2012/13, samt at kvotejakta ble 

stoppet allerede første dag i områdene med mål om yngling, kan ha medført til 

underrapportering av familiegrupper. For å fange opp dette og få en et best mulig grunnlag for 

bestandsregistrering ønsker nemnda å slå sammen kvotejaktsområder. Nemnda viser også til 

den todelte målsettingen i rovviltforliket. 

 

Kvotejaktsområdene følger forvaltningsplanen godkjent av rovviltnemnda den 21. november 

2013 med unntak av at kvotejaktsområde 13 endres i tråd med samarbeidsavtalen med region 

7 Nordland.    
 

3. En kvote på 17 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2014, hvor det maksimalt 

kan felles 10 voksne hunngauper.  

4. Familiegrupper av gaupe som opptrer sammen er unntatt fra tillatelsen. De tiltak som 

er mulige for å unngå at familiegruppe felles, skal være iverksatt. Kvotejakta avsluttes 

den 31. mars 2014. 
 

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til 15 avgrensete kvotejaktsområder: 

Kvotejaktsområde 1 og 2: 1 gauper 

 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 gauper 

 Oppdal og Rennebu kommuner 
 

Kvotejaktsområde 4, 5 og 6: 1 gauper 

 Røros og Tydal kommuner 

 Melhus, Holtålen og Midtre Gauldal kommuner 

 Selbu, Malvik og Klæbu kommuner 
 

Kvotejaktsområde 7: 1 gauper 

 Meråker og Stjørdal kommuner 
 

Kvotejaktsområde 8 og 9: 1 gaupe 

 Frosta og Levanger kommuner 

 Verdal, Inderøy (øst for E6) og Steinkjer kommuner 
 

Kvotejaktsområde 10 og 11: 5 gauper 

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

øst for E6. 
 

Kvotejaktsområde 12 og 13: 1 gauper 

 Namsskogan kommune (vest for E6) og Høylandet kommune. 

 Fosnes kommune og Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos 

kommune som ligger nord for Rv 17. Endret på grunn av samarbeidsavtale med region 

7. 
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Kvotejaktsområde 14: 1 gauper 

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: 5 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 i 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 7 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. Tildeling av reservedyr 

skal fortrinnsvis skje til områder uten mål om yngling. Dersom det finnes grunnlag for å 

benytte reservekvoten eller deler av reservekvoten på 7 dyr kan inntil 2 dyr av denne være 

hunngauper 1 år og eldre. Rovviltnemnda kan tildele reservedyr til andre geografiske 

områder av region 6 enn de som er tildelt startkvoter, men kun dersom oppdaterte 

bestandsvurderinger tilsier at dette er forsvarlig i forhold til mål om geografisk 

differensiering.  
 

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.  
 

5. Rovviltnemnda ber om at Rovdata samordner registreringene av familiegrupper av gaupe i 

hele region 6 Midt-Norge.  

 

NJFF avd. Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Sau og Geit har fått medhold i klagene. 

Bygdefolk for Rovdyr har ikke fått medhold i klagen sin. Vedtaket er et nytt enkeltvedtak som 

kan påklages. 

 

Sak 46/13: Henvendelse fra Høylandet kommune 

Tilbakemeldingen til Høylandet kommune er en orientering om resultatet av behandlingen av 

klagene. 

 

Sak 47/13: Henvendelse fra Naturvernforbundet 

Tilbakemeldingen til Naturvernforbundet er en orientering om resultatet av behandlingen av 

klagene. 

 

Sak 48/13: Eventuelt 

 Eventuell behandling av klage(r) på nytt vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe 

gjøres under telefonmøte mandag 13. januar 2014. 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 


