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Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge i 2018 
 

I Forskrift om forvaltning av rovvilt (fastsatt ved kgl. res.18. mars 2005 med hjemmel i lov 

29. mai 1981 nr. 38 om viltet) gis en rovviltnemnd mulighet til å fatte vedtak om kvote for 

jakt på gaupe i medhold av viltloven § 9, jf. naturmangfoldlovens høstningsprinsipp i § 16, 

dersom bestanden ligger over det fastsatte nasjonale målet for gaupe i regionen.  

 

Et vedtak skal avgrense jaktområdet, bestemme antall dyr som kan skytes, eventuell fordeling 

på kjønn og alder, og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt nærmere vilkår for 

gjennomføring av kvotejakten i samsvar med regional forvaltningsplan, jf. forskriften. 

Kvotevedtaket bør i størst mulig grad baseres på utviklingen av bestanden de siste tre årene 

slik dette er rapportert i nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt. I tillegg også bl.a. på den 

skade viltet gjør, da kvote for jakt på gaupe også er motivert ut fra skadereduksjon, samt de 

øvrige momenter som fremgår av naturmangfoldloven § 16, fjerde ledd. 

 

Bestandsovervåkingen viser at gaupebestanden i region 6 ligger over det nasjonale 

bestandsmålet. Det er registrert henholdsvis 17 (2 i MR, 5 i ST og 10 i NT), 14,5 (3,5 i MR, 

4,5 i ST og 6,5 i NT) og 18,5 (4 i MR, 6 i ST og 8,5 i NT) familiegrupper av gaupe før jakt i 

regionen i henholdsvis 2015, 2016 og 2017. Nord-Trøndelag deler en familiegruppe med 

Nordland og to med Sverige i 2017. Dette gir et gjennomsnitt på 16,7 familiegrupper de tre 

siste årene for regionen (NINA rapport 1370-2017). Dette betyr at rovviltnemnda i region 6 

har myndighet til å fatte kvote for kvotejakt på gaupe i 2018. 

 

Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe ble fattet under møte i rovviltnemnda på Stiklestad 

Nasjonale Kultursenter torsdag den 26. oktober 2017. Når det gjelder den faglige 

begrunnelsen for vedtaket og vurderinger opp mot naturmangfoldloven vises det til 

sekretariatets saksfremlegg som legges ved vedtaket. 

 

Rovviltnemndas vedtak: 

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 2018 til 31. mars 2018 i 

rovviltsregion 6 Midt- Norge: 

 

Kvotejaktsområdene følger de definerte yngleområdene i forvaltningsplanen godkjent av 

rovviltnemnda den 21. november 2013.   
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1. En kvote på 27 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2018.  

a. Hunndyrkvote for yngleområdene settes til 5 (fem) voksne hunndyr med 

følgende fordeling mellom fylkene: 

 Yngleområdet i Nord-Trøndelag – 2 (to) voksne hunngauper 

 Yngleområdet i Sør-Trøndelag – 2 (to) voksen hunngaupe 

 Yngleområdet i Møre og Romsdal – 1 (ei) voksen hunngaupe. 

b. Ingen hunndyrkvote for områder uten mål om yngling. 

 

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til avgrensete kvotejaktsområder: 

 
Område med mål om yngling i Møre og Romsdal 

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

forvaltningsplanen er mål om yngling (kommunene gamle Aure, Halsa, Tingvoll, 

Rindal, Surnadal og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva Driva). 

 2 gaupe (hvorav ei voksen hunngaupe) 

 

Område med mål om yngling i Sør-Trøndelag 

Sør-Trøndelag med unntak av Fosenhalvøya, Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, 

samt østlige deler av Tydal og Holtålen kommuner. 

 4 gauper (hvorav to voksne hunngauper) 

 I perioden 1. februar 2017 til og med 21. februar 2017 deles området inn i to 

delområder: 

o A: Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Meldal – 2 gauper 

o B: Skaun, Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu, Midtre Gauldal 

og de vestlige delene av Tydal og Holtålen – 2 gauper 

 Fra og med 22. februar 2017 slås områdene sammen til ett kvotejaktområde. 

 

Område uten mål om yngling i Sør-Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya) 

Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, samt østlige deler av Tydal og Holtålen 

kommuner. 

 4 gauper 

 

Område med mål om yngling i Nord-Trøndelag 

Høylandet, Fosnes, Overhalla, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy 

(øst for E6) og Steinkjer kommuner. Namsskogan, Grong og Snåsa kommuner (vest 

for E6), Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos kommune 

som ligger nord for Namsenfjorden og øst for fjorden Løgnin. 

 3 gauper (hvorav to voksne hunngauper) 

 

Område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag (Indre Namdalen) 

Røyrvik og Lierne kommuner, samt Snåsa, Namsskogan og Grong kommuner øst for 

E6. 

 7 gauper 

 

Område uten mål om yngling (Nord-Trøndelag med hele Fosenhalvøya) 

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune 

som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin, samt fastlandsdelen av Leka 

kommune og Nærøy kommune nord for Foldafjorden. 

 7 gauper 
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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 4 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 4 dyr kan inntil 2 dyr 

av denne være voksne hunngauper.  

 

4. Tildelte gauper kan ikke flyttes fra et kvotejaktsområde uten mål om yngling til et 

kvotejaktsområde med mål om yngling. Det skal gjøres unntak fra dette punktet i tilfelle 

overskyting i en region og dersom reservekvote ikke foreligger.  

 

 

Klagerett  

I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal 

stiles til Klima- og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo, og sendes 

Rovviltnemnda i region 6 v/Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer 

innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Gunnar Alstad 
Leder 

 

 

Inge Hafstad  
Sekretær 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrifter 
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1 Saksfremlegg sak 40-17 - fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe i 2018 
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