
 

 

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 6 Midt-Norge 
 

 

Tid: Mandag 14. mars 2016 kl. 09:00 – 09:45 

Sted: Telefonmøte 

 

Deltagere: Rovviltnemnda: Gunnar Alstad (leder), Anne Berit Sæther, Tove-Lise Torve 

(vara for Frank Sve), Ida Marie Bransfjell (fra sak 16/16), Mattias Jåma. Meldt 

forfall: Gunn I. Stokke (vara Per Olav Hopsø innkalt, men hadde ikke 

anledning). 

Andre: Inge Hafstad & Lisbeth Rannem (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), 

Kjell Vidar Seljevoll (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Berit Sølberg (Sør-

Trøndelag Bondelag), Øystein Folden, Per Flatberg & Arne Aasan 

(Naturvernforbundet). 

 

 

 

Saksliste: 

Sak 13/16: Godkjenning av innkallelse og saksliste.  

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent uten merknader. 

  

 

Sak 14/16: Status på kvotejakt på gaupe pr. dags dato 

Pr. dags dato er det felt 24 gauper i områder med kvote, samt fire gauper i kvotefritt område i 

Møre og Romsdal. Det er felt 11 voksne hunngauper totalt, hvorav 4 av dem er belastet 

hunndyrkvoten (felt i områder med mål om yngling). Det er tildelt to dyr fra reservekvoten til 

Indre Namdalen og til område med mål om yngling i Nord-Trøndelag. Sistnevnte tildeling ble 

påklaget av Naturvernforbundet og Klima- og miljødepartementet (KLD) ga klagen 

oppsettende virkning, imidlertid ble gaupa felt samme dag (se sak 15/16).  

 

Pr. dags dato er kvotejakta avsluttet i område med mål om yngling i Nord-Trøndelag, Sør-

Trøndelag og Møre og Romsdal, samt Fosenhalvøya. Det er fortsatt kvotejakt i Indre Namdal 

(et dyr igjen av kvoten), område uten mål om yngling i Sør-Trøndelag (to dyr igjen av 

kvoten), samt i det kvotefrie område i Møre og Romsdal. Det er to dyr igjen av reservekvoten. 

 

 

Sak 15/16: Klage på tildeling fra reservekvoten 

Mandag den 7. mars 2016 vedtok rovviltnemnda å tildele et tilleggsdyr til område med mål 

om yngling i Nord-Trøndelag. Vedtaket ble påklaget av Naturvernforbundet samme dag. 

KLD ga klagen oppsettende virkning torsdag den 10. mars 2016. Imidlertid ble den tildelte 

gaupa felt på Høylandet om ettermiddagen den 10. mars. Denne gaupa er belastet 

reservekvoten, slik at gjenværende reservekvote er to dyr.  
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Rovviltnemnda viser til vedtaksbrev datert 10. mars 2016 der begrunnelsen for nemndas 

tildeling av tilleggsdyr fra reservekvoten den 7. mars d.å. er direkte knyttet opp mot økte 

skader forvoldt av gaupe på tamrein i Nord-Trøndelag. I sekretariatets innstilling til nemndas 

tildeling den 7. mars så går det frem at det er funnet 36 reinkadaver dokumentert tatt av gaupe 

i Nord-Trøndelag, noe som også er synliggjort i et kart som viser hvor kadavrene er funnet (se 

vedlegg). I etterkant (frem til fredag den 11. mars) har det kommet til fem nye kadavre i 

Lierne (2) og 1 i hver av kommunene Høylandet, Namdalseid og Fosnes. Tilsvarende økning 

var det også i 2015 (fra 12 til 17 kadavre). 

 

Naturvernforbundet peker i sin klage på muligheten som Fylkesmannen har til å gi 

skadefellingstillatelse på gaupe med bakgrunn i skader på rein. Fylkesmannen har, gjennom 

Miljødirektoratets delegering i brev datert 15. februar 2016, denne muligheten. Imidlertid vil 

terskelen for å gi skadefellingstillatelse innenfor yngleområdet være langt høyere enn i 

områder utenfor mål om yngling. Rovviltnemnda har fått opplyst fra Fylkesmannen i Nord- 

Trøndelag om at de ikke har mottatt noen søknad om skadefellingstillatelse.  

 

Sekretariatets innstilling til vedtak: 

 Rovviltnemnda opprettholder sitt vedtak datert 7. mars 2016 om tildeling av et 

tilleggsdyr fra reservekvoten til «område med mål om yngling i Nord-Trøndelag».  

 Rovviltnemnda ber Klima- og miljødepartementet ferdigbehandle klagen fra 

Naturvernforbundet. 

 

Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Rovviltnemnda opprettholder sitt vedtak datert 7. mars 2016 om tildeling av et 

tilleggsdyr fra reservekvoten til «område med mål om yngling i Nord-Trøndelag».  

 Rovviltnemnda ber Klima- og miljødepartementet ferdigbehandle klagen fra 

Naturvernforbundet. 

 

 

Sak 16/16: Eventuell tildeling fra reservekvoten 

 Søknad fra kommuner og organisasjoner på Nordmøre  

Det har kommet søknad datert 10. mars 2016 fra kommuner og organisasjoner på Nordmøre 

om tilleggsdyr til område med mål om yngling i Møre og Romsdal.  

 

Rovviltnemnda merker seg at en stor andel av den vedtatte kvoten er tatt ut under årets 

kvotejakt, noe som var nødvendig for å redusere bestanden av gaupe ned til bestandsmålet på 

12 familiegrupper. Det store uttaket, samt stor andel voksne hunngauper, gjør at nemnda er 

skeptisk til å tildele flere tilleggsdyr fra reservekvote under årets kvotejakt på gaupe. Dette 

gjelder ikke bare til område med mål om yngling i Møre og Romsdal, men også til andre 

kvotejaktsområder i region 6 Midt-Norge. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Med bakgrunn i Rovdata sin foreløpige bestandsvurdering, føringer i rovviltnemndas 

eget vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe, KLDs behandling av klagene og 

Miljødirektoratets faglige tilrådning tildeles det ikke tilleggsdyr fra reservekvoten til 

noen av kvotejaktsområdene. 
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Rovviltnemndas vedtak (enstemmig): 

 Med bakgrunn i det totale uttaket av gaupe i regionen, herunder uttak av voksne 

hunngauper, samt Rovdata sin foreløpige bestandsvurdering, føringer i 

rovviltnemndas eget vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe, KLDs behandling av 

klagene og Miljødirektoratets faglige tilrådning tildeles det ikke tilleggsdyr fra 

reservekvoten til noen av kvotejaktsområdene. 

 

 

Sak 17/16: Eventuelt  

 Sekretariatet orienterte om at forsøk på ekstraordinære uttak av jerv i regi av 

Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn er gjenopptatt i områdene vest for E6 i Nord-

Trøndelag og på Fosenhalvøya, etter at NATO øvelsen «Cold Response» medførte 

midlertidig stans i arbeidet. 

 

  

 

 

 

Godkjent 16. mars 2016 

 

 

             

Gunnar Alstad  (sign.)      Anne Berit Sæther (sign.) 

 

             

Ida Marie Bransfjell (sign.)     Mattias Jåma (sign.) 

 

     

Tove-Lise Torve (sign.) 


