ROVVILTNEMNDA I REGION 6
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2011 i region seks
Kvote for kvotejakt på gaupe ble vedtatt under møte i rovviltnemnda for region seks på Rica
Hell Hotel i Stjørdal kommune 18. november 2011. Vedtaket ble fattet etter en gjennomgang
av bestandsutviklingen og tapssituasjonen for sau og rein i regionen. Sekretariatets innstilling
var samordnet fra de tre fylkesmennene.
Bestandsmålsettingen for antall årlige ynglinger av gaupe i region 6 er 12 ynglinger.
Gjennomsnittet av dokumenterte familiegrupper av gaupe er 21,5 for årene 2009-2011.

Begrunnelse for vedtaket
Det nasjonale bestandsmålet for region seks er satt til 12 årlige ynglinger. Gjennomsnittlig
antall familiegrupper de siste tre årene er 21,5. Bestandsmålsettingen er dermed oppnådd, og
rovviltnemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt etter forskriften § 11, jf. § 7.
Et av hovedmålene for nemnda er derfor å få redusert bestanden slik at den er i samsvar med
bestandsmålet. Føringer lagt i forvaltningsplanen som rovviltnemnda har vedtatt er også lagt
til grunn, blant annet med tanke på geografisk differensiering.
Nemnda har også sett på det nye rovviltforliket fra Stortinget der de blant annet sier at antall
ynglinger skal holdes så nært bestandsmålet som mulig.
Den sørsamiske tamreinnæringa i regionen, og spesielt i Nord-Trøndelag, har opplevd økende
tap av rein og nedgang i produktivitet de senere år. Rovdyr er oppgitt som viktigste tapsårsak,
og reineierne er usikre på den framtidige bærekraften i næringa, både økonomisk og kulturelt.
Det ble derfor oppretten en arbeidsgruppe reduksjon for av konfliktnivået rovdyr-reindrift i
Nord-Trøndelag som konkluderte med at rovviltnemnda må sette tilstrekkelig høye kvoter for
kvotejakten på gaupe, slik at en når målet satt i forvaltningsplanen så fort som mulig. Det er også
viktig at rovviltnemnda tar større hensyn til tapssituasjonen og blir mer geografisk spesifikk i
tildeling av kvoter. Rovviltnemnda har lagt særlig vekt på arbeidsgruppen konklusjoner i sitt
vedtak og vedtaket vil være et bidrag for å sikre situasjonen for sørsamisk reindrift.
Selv om gaupeskader på sau har gått ned i Nord-Trøndelag er de samlede gaupeskadene på sau
fortsatt uforholdsmessig høyt, noe som i det lange løp gir en uholdbar situasjon for de saubrukere
som er berørt. I likhet med situasjonen for de sørsamiske tamreineierne er det derfor påkrevd også
innenfor saueholdet at gaupebestanden kommer ned mot bestandsmålet for region seks. I tillegg er
nå Fosen uten mål om yngling og en har satt en høy kvote for å senke bestanden der. Dette vil
bidra til at det ikke skal være behov for beitenekt etter dyrevelferdsloven på grunnlag av
rovdyrskader på Fosen som er et prioritert beiteområde. I Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal er
en omtrent på vedtatt mål, og en har valgt å sette en svært lav kvote for ikke å komme over
målsetting.
I tillegg er følgende momenter vektlagt:
• Nemnda konstaterer at bestanden fortsatt er for høy
• Nemnda vil gjerne opprettholde engasjement og kompetanse hos jegerne for nødvendig
regulering av stammen.
• Jegerne utfører viktig dokumentasjonsarbeid for å vite hvor stor gaupestammen er.
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Nemnda mener at selv en svært lav kvote er konfliktdempende overfor beitebrukerne i
forhold til ingen kvote.
Nemnda mener at en høy reservekvote er nødvendig for eventuelt å tildele reservedyr til
de kvotejaktsområdene der det oppstår akutte skadesituasjoner i reindriften og startkvoten
er oppbrukt. Dette gjør det mer forutsigbart for reindriften.
I februar – mars vet nemnda mer om familiegruppedokumentasjonen for 2011-12.
Reservekvoten vil kunne tildeles for å forebygge skade og komme ned mot bestandsmålet.

Naturmangfoldslovens formålsbestemmelse (§ 1):
«Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur».
Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på
lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.
Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot andre viktige samfunnsinteresser,
jf § 14. Ved fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe er det spesielt sau- og
reindriftsnæringen som fastsettelsen avveies opp mot. Gaupebestanden har de siste årene vært
godt over bestandsmålet for region seks, så nemndas vedtak vil ikke medføre at målet i § 5
fravikes. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.
Rovviltnemnda i region seks viser til at dette vedtaket på kvote blant annet baserer seg på
kunnskap om artenes bestandssituasjon. Vi viser til data fra Nasjonalt overvåkingsprogram for
rovvilt og anser at kravet til kunnskapsgrunnlaget, jf naturmangfoldloven § 8, er tilstrekkelig
ivaretatt. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik
tilstrekkelig kunnskap, jf naturmangfoldloven § 9. Et uttak av gaupe i henhold til nemndas
vedtak vil ikke medføre at den samlede belastningen på gaupebestanden vil komme i konflikt
med naturmangfoldlovens § 5. Bestemmelsene i §§ 11-12 anses ikke relevante i denne
sammenhengen.

Rovviltnemndas vedtak:
Kvotejaktsområdene følger forvaltningsplanen godkjent av rovviltnemnda den 30. mai 2011.
1.

En kvote på 50 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2012, hvor det maksimalt
kan felles 8 voksne hunngauper.
• Hunndyrkvoten er ikke gjeldene i kvotejaktsområdene 3, 10, 11 og 15. I
disse kvotejaktsområdene er det ingen begrensning i antall felte voksne
hunndyr.

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til 15 avgrensete kvotejaktsområder:
Kvotejaktsområde 1: 1 gauper
De deler av Møre og Romsdal der det i den geografiske differensieringen for gaupe i
forvaltningsplanen er mål om yngling
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Kvotejaktsområde 2: 1 gauper
Agdenes, Snillfjord, Hemne, Orkdal, Meldal og Skaun kommuner
Kvotejaktsområde 3: 2 gauper
Oppdal og Rennebu kommuner
Kvotejaktsområde 4: 2 gauper
Røros og Tydal kommuner
Kvotejaktsområde 5: 1 gaupe
Melhus, Holtålen og Midtre Gauldal kommuner
Kvotejaktsområde 6: 1 gaupe
Selbu, Malvik og Klæbu kommuner
Kvotejaktsområde 7: 1 gauper
Meråker og Stjørdal kommuner
Kvotejaktsområde 8: 1 gaupe
Frosta og Levanger kommuner
Kvotejaktsområde 9: 5 gauper
Verdal, Inderøy (øst for E6) og Steinkjer kommuner
Kvotejaktsområde 10: 11 gauper
Snåsa (øst for E6), deler av Røyrvik, Lierne, Namsskogan og Grong kommuner sør for
rett linje fra Portfjellet til Nessåpiggen og videre til Heimdalshaugen og videre rett
vest ned til E6.
Kvotejaktsområde 11: 5 gauper
Deler av Røyrvik, Namsskogan (øst for E6), Lierne og Grong kommuner nord for rett
linje fra Portfjellet til Nessåpiggen og videre til Heimdalshaugen og videre rett vest
ned til E6.
Kvotejaktsområde 12: 2 gauper
Namsskogan kommune (vest for E6) og Høylandet kommune.
Kvotejaktsområde 13: 2 gauper
Fastlandsdelen av Leka kommune, Fosnes og Nærøy kommuner, samt de deler av
Namsos kommune som ligger nord for Rv 17.
Kvotejaktsområde 14: 2 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: 13 gauper
Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune
som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin.
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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 10 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 10 dyr kan inntil 4
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.

Stjørdal 18. november 2011

Toril Melheim Strand (sign)
(leder)
Rovviltnemnda i region seks

