
 

 

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: Lørdag 31. januar 2015 kl. 10:00 – 11:00. 

Sted: Telefonmøte 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Arne Braut (leder), Toril Melheim Strand, Ida Marie 

Bransfjell, Mattias Jåma, Siw Bleikvassli. Bjørn Engen meldte forfall. Det var 

ikke tid til å kalle inn vararepresentanter. 

 Andre: Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag) 

 

Saksliste: 

Sak 01/15: Godkjenning av innkallelse og saksliste. 

 Innkallelse skjedde i e-post datert 30. januar 2015 kl. 22:48, samt at sekretariatet 

sendte sms til nemndas representanter. Alle i nemnda ga tilbakemelding om at de 

hadde mottatt innkallelsen. Bjørn Engen meldte tilbake at han ikke hadde anledning. 

På grunn av meget kort tid fra innkallelsen til selve telefonmøte ble det ikke innkalt 

vararepresentant. Innkallelsen ble godkjent. 

 

 Saksliste godkjent uten merknader. 

 

Sak 02/15: Fordeling av kvote for kvotejakt på gaupe 2015. 
Fredag den 30. januar 2015 fattet Klima- og miljødepartementet (KLD) avgjørelse på klagene. 

KLDs avgjørelse ble gjort kjent for rovviltnemndas sekretariat i e-post kl. 16:35 fredag 

ettermiddag. KLD opprettholder totalkvoten og reservekvoten, men ber nemnda om å fordele 

kvoten mellom kvotejaktsområdene på nytt. Hunndyrkvoten er satt til 6 voksne hunndyr for 

hele regionen. Det åpnes ikke for kvotefri jakt på Romsdalshalvøya. Det forutsettes videre i 

departementets avgjørelse at uttaket konsentreres til områder uten mål om yngling. 

 

Med bakgrunn i KLDs avgjørelse sendte sekretariatet ut forslag om fordeling av kvoten på 22 

dyr i e-post datert 30. januar 2015 kl. 17:32. Sekretariatet la i sitt forslag vekt på 

yngleregistreringene som er foretatt nå i vinter der det spesielt er kvotejaktsområde 12, 13 og 

14 som utmerker seg med mest sannsynlig tre familiegrupper. I dette området er det også 

dokumentert skader på tamrein forvoldt av gaupe. Sekretariatet foreslo derfor at kvoten til 

dette området opprettholdes. Romsdalshalvøya opprettes som et eget kvotejaktsområde med 

egen kvote. Med bakgrunn i føringer i KLDs avgjørelse, yngleregistreringene som er gjort 

denne vinteren og skadedokumentasjon på tamrein foreslo sekretariatet følgende fordeling av 

kvoten: 

 Romsdalshalvøya   2 gauper 

 Kvotejaktsområde 1 og 2:  0 gauper 

 Kvotejaktsområde 3:   2 gauper 

 Kvotejaktsområde 4:   2 gauper 

 Kvotejaktsområde 5, 6 og 7:  0 gauper 

 Kvotejaktsområde 8 og 9:  0 gauper 
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 Kvotejaktsområde 10 og 11:  7 gauper 

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

 Kvotejaktsområde 15:   7 gauper 

 

Dette gir en startkvote på 22 dyr. Hunndyrkvoten settes til 6 voksne hunndyr for hele regionen 

(inklusiv den i kvotejaktsområde 12, 13 og 14).  

 

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

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

nord for elva Driva. 

 

Punkt 3 og 4 i nemndas vedtak holdes uforandret. 

 

Med bakgrunn i ønsket om å styrke registreringene av familiegrupper over hele regionen 

ønsket ikke nemnda at noen av områdene blir satt i null. Under telefonmøte fremmet derfor 

Toril Melheim Strand alternativt forslag: 

 Romsdalshalvøya   2 gauper 

 Kvotejaktsområde 1 og 2:  1 gauper 

 Kvotejaktsområde 3:   1 gauper 

 Kvotejaktsområde 4:   2 gauper 

 Kvotejaktsområde 5, 6 og 7:  1 gauper 

 Kvotejaktsområde 8 og 9:  1 gauper 

 Kvotejaktsområde 10 og 11:  6 gauper 

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

 Kvotejaktsområde 15:   6 gauper 

 

Dette gir en startkvote på 22 dyr. Hunndyrkvoten settes til 6 voksne hunndyr for hele regionen 

(inklusiv den i kvotejaktsområde 12, 13 og 14).  

 

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

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

nord for elva Driva. 

 

Punkt 3 og 4 i nemndas vedtak holdes uforandret. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

Med bakgrunn i KLDs avgjørelse av klagene på nemndas vedtak datert 12. november 2014 

har rovviltnemnda foretatt følgende fordeling av totalkvoten på 22 dyr: 

 Romsdalshalvøya   2 gauper 

 Kvotejaktsområde 1 og 2:  1 gauper 

 Kvotejaktsområde 3:   1 gauper 

 Kvotejaktsområde 4:   2 gauper 

 Kvotejaktsområde 5, 6 og 7:  1 gauper 

 Kvotejaktsområde 8 og 9:  1 gauper 

 Kvotejaktsområde 10 og 11:  6 gauper 

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

 Kvotejaktsområde 15:   6 gauper 
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Dette gir en startkvote på 22 dyr. Hunndyrkvoten settes til 6 voksne hunndyr for hele regionen 

(inklusiv den i kvotejaktsområde 12, 13 og 14).  

 

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

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

nord for elva Driva. 

 

Punkt 3 og 4 i nemndas vedtak datert 12. november 2014 holdes uforandret. 

 

 

 

 

 

Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 

Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 


