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Endring av eget vedtak i sak 54/16 Fastsettelse av kvote for 
kvotejakt på gaupe i 2017 
 

Rovviltnemnda har fått tilsendt et notat fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vedrørende 

gaupebestanden i Sør-Trøndelag. Notatet konkluderer med at den kvotejakta som er 

gjennomført i Sør-Trøndelag fram til dags dato ikke gir noen bestandsreduserende effekt i 

Sør-Trøndelag, slik at Sør-Trøndelag ikke vil komme ned på det fylkesvise bestandsmålet på 

fire familiegrupper, jf. forvaltningsplanen med vinterens uttak. I henhold til Rovdata sin 

foreløpige bestandsstatus er det 6 familiegrupper i Sør-Trøndelag, alle innenfor område med 

mål om yngling. I tillegg er det felt en unge i Meldal, hvor det tidligere ikke er registrert 

aktivitet av familiegruppe. Det vil bli opp til Rovdata å vurdere om familiegruppen i Meldal 

kan knyttes til andre registreringer av familiegrupper eller ikke.  

 

I vedlagte saksfremlegg går det frem at sekretariatet støtter Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

sine vurderinger og mener at dette gir grunnlag for å fatte nytt vedtak om kvote for kvotejakt i 

region 6 for resterende kvotejaktsperiode, der det vedtas en tilleggskvote for område med mål 

om yngling i Sør-Trøndelag.  Ei av gaupene bør tas ut i vestlige delene av området, Orkdal, 

Hemne, Snillfjord og Agdenes kommuner, slik at sekretariatet foreslår i samråd med 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag å dele kvotejaktsområdet i to frem til og med 24. mars 2017. 

Det har også blitt dokumentert ei familiegruppe i Stjørdal helt i slutten på februar som ikke er 

med i Rovdata sin foreløpige bestandsstatus. Siden flere av familiegruppene som er 

dokumentert i Nord-Trøndelag befinner seg utenfor område med mål om yngling, samt at det 

er felt betydelig med gaupe i Nord-Trøndelag inneværende kvotejaktsperiode, gir ikke en ny 

familiegruppe i Stjørdal grunnlag for tilleggskvote i Nord-Trøndelag. Hensikten med nytt 

vedtak er å få gaupebestanden i Sør-Trøndelag ned på det fylkesvise bestandsmålet på 

fire familiegrupper, jf. forvaltningsplanen. Rovviltnemnda støtter sekretariatets og 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sine vurderinger. 

 

Hjemmel for å endre eget vedtak ligger i rovviltforskriftens § 11 Kvote for jakt på gaupe, 

tredje ledd som sier, sitat: Rovviltnemnden kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for 

jakt på gaupe dersom nye opplysninger tilsier det. KLD sier i brev datert 27. april 2015 

(avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015) 

at nemnda bør vise tilbakeholdenhet med å endre vedta i kvotejaktsperioden. Imidlertid viser 

oppdatert bestandsstatus, nye opplysninger etter møte fredag den 10. mars (ungen som ble felt 

i Meldal og familiegruppen i Stjørdal), notatet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, samt 

sekretariatets vurderinger at det er grunnlag for å gjøre det i dette tilfellet, og da spesifikt 

knyttet opp mot bestandssituasjonen i område med mål om yngling i Sør-Trøndelag. Saken 

ble behandlet av rovviltnemnda i en e-postrunde 16. – 17. mars 2017. 
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Rovviltnemndas vedtak: 

Med hjemmel i rovviltforskriftens § 11, tredje ledd, fatter Rovviltnemnda i region 6 Midt-

Norge følgende vedtak om endring av eget vedtak fattet den 25. oktober 2016 i sak 54/16 

Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe i 2017: 

1. 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. 

 Startkvoten endres fra 3 (tre) gauper til 6 (seks) gauper 

o Fra vedtaksdato og frem til og med den 24. mars 2017 er kommunene 

Orkdal, Hemne, Snillfjord og Agdenes eget delområde med kvote på ei 

gaupe 

o Fra vedtaksdato og frem til og med den 24. mars 2017 er resterende deler 

av område med mål om yngling i Sør-Trøndelag eget delområde med kvote 

på to gauper 

o Fra og med den 25. mars 2017 og ut kvotejaktsperioden er områdene slått 

sammen igjen 

2. Hunndyrkvoten for yngleområdet i Sør-Trøndelag endres fra 1 (ei) voksen hunngaupe 

til 3 (tre) voksne hunngauper 

3. Resterende deler av rovviltnemndas vedtak datert den 25. oktober 2016 i sak 54/16 

Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe i 2017 forblir uendret og er fortsatt gyldig. 

4. Rovviltnemndas tildeling fra reservekvoten fredag den 10. mars 2017 i sak 12/17 

Status kvotejakt på gaupe – eventuell tildeling fra reservekvoten forblir uendret og er 

fortsatt gyldig 

 

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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Vedlegg: 

1. Saksfremlegg – endring av eget vedtak i sak 54/16 Fastsettelse av kvote for kvotejakt 

på gaupe i 2017 

2. Notat fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag – gaupebestanden i Sør-Trøndelag 

3. Rovdata sin foreløpige bestandsvurdering av gaupe i rovviltregion 6 pr. 1. mars 2017 
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