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Avgjørelse av klager over vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 Midt-Norge i 2017  

Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Fosen naturvernforening 7. november 2016 
og Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 15. november 
2016 over Rovviltnemnda i region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) 
sitt vedtak 25. oktober 2016 om kvote for gaupejakt i region 6 i 2017.  
 
Klima- og miljødepartementet viser til at antall ynglinger i regionen ligger på eller over 
det regionale bestandsmålet. Departementet mener derfor at den kvoten nemnda har 
fastsatt kan opprettholdes. Departementet ber om at nemnda følger nøye med på 
effekten på bestanden, og at reservekvoten på fire dyr, hvorav to hunndyr, kun tas i 
bruk dersom ny kunnskap om bestanden fra Rovdata viser at det er forsvarlig og 
nødvendig for å komme ned mot bestandsmålet for regionen. Departementets 
klagevedtak er i samsvar med naturmangfoldloven § 16, og målet om at gaupebestanden 
skal forvaltes så nær bestandsmålet som mulig. Klagene er dermed ikke tatt til følge. 
 
Bakgrunn 
Rovviltnemnda i region 6 vedtok 25. oktober 2016 kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 for 
2017. Vedtaket ble påklaget av Fosen Naturvernforening 7. november 2016 og 
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal 15. november 
2016. Rovviltnemnda i region 6 fastholdt 29. november 2016 sitt tidligere vedtak. 
Miljødirektoratet ga sin faglige tilråding 15. desember 2016. Departementet mottok 3. januar 
2017 e-post fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med opplysning om at en voksen hanngaupe 
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ble påkjørt og drept i Melhus kommune Sør-Trøndelag fylke 20. desember 2016. 
Departementet har også 4. januar 2017 mottatt kommentarer til klagen fra Todalen Bondelag. 
 
 
Klagernes anførsler 
Fosen naturvernforening viser til at gaupa er sterkt truet og at bestanden nå er på et lavmål. 
De foreslår en kvote på totalt 15 dyr med maksimum to voksne hunndyr og ingen 
reservekvote. For Fosenhalvøya foreslår de at kvoten reduseres fra fire til to dyr. Området 
Fosenhalvøya må heller ikke utvides til å gjelde fastlandsdelen av Leka og Nærøy nord for 
Foldafjorden. Det må heller ikke tillates å flytte dyr fra et kvotejaktsområde til et annet 
kvotejaktsområde.  Naturvernforbundet mener det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til det 
betydelige uttaket av produksjonsdyr (hunndyr) under kvotejakta sist vinter. De mener det bør 
innføres kvotejakt på Romsdalshalvøya, der det i dag er kvotefri jakt på gaupe. 
Naturvernforbundet ber om at startkvoten settes til 12 gauper, hvorav fire kan være voksne 
hunndyr. Videre mener de at hunndyrkvote også må gjelde for områder uten mål om yngling 
og at reservekvoten bør reduseres til tre dyr. De foreslår ut fra dette en konkret fordeling til de 
ulike kvotejaktområdene. 
 
Rovviltnemndas vurdering 
Rovviltnemnda i region 6 viser i sitt vedtak blant annet til følgende: 
"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 12,5 (4 i MR, 2 i ST og 6,5 i NT), 17 (2 i MR, 5 i 
ST og 10 i NT) og 14,5 (3,5 i MR, 4,5 i ST og 6,5 i NT) familiegrupper av gaupe før jakt i 
regionen i henholdsvis 2014, 2015 og 2016. Nord-Trøndelag deler to familiegrupper med 
Nordland og en med Sverige, mens Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag deler en 
familiegruppe internt innenfor regionen. Dette gir et gjennomsnitt på 14,7 familiegrupper de 
tre siste årene for regionen (NINA rapport 1280-2016). Dette betyr at rovviltnemnda i region 
6 har myndighet til å fatte kvote for kvotejakt på gaupe i 2017. 
Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe ble fattet under møte i rovviltnemnda på Hotell 
Alexandra i Molde tirsdag den 25. oktober 2016. I forhold til sekretariatets innstilling gjorde 
rovviltnemnda følgende tilføyelse under punkt 3 i vedtaket; Ved tildeling fra reservekvoten 
kan rovviltnemnda dele opp kvotejaktsområder for å målrette bruken av reservekvoten. Med 
denne endringen ble kvoten enstemmig vedtatt. Når det gjelder den faglige begrunnelsen for 
vedtaket og vurderinger opp mot naturmangfoldloven vises det til sekretariatets saksfremlegg 
som legges ved vedtaket. 
 
Rovviltnemndas vedtak: 
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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 2017 til 31. mars 2017 i 
rovviltsregion 6 Midt-Norge: 
1.En kvote på 21 gauper iverksettes fra jaktstart 1. februar 2017 
2. Hunndyrkvote for yngleområdene settes til 4 voksne hunndyr med følgende fordeling 
mellom fylkene: 

• Yngleområdet i Nord-Trøndelag – 2 (to) voksne hunngauper 
• Yngleområdet i Sør-Trøndelag – 1 (ei) voksen hunngaupe 
• Yngleområdet i Møre og Romsdal – 1 (ei) voksen hunngaupe. 

3. 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 
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. 

• 3 gaupe 
Område uten mål om yngling i Sør-Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya) 
Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, samt østlige deler av Tydal og Holtålen kommuner. 

• 3 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 
Område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag (Indre Namdalen) 
Røyrvik og Lierne kommuner, samt Snåsa, Namsskogan og Grong kommuner øst for E6. 

• 6 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. 

• 4 gauper 
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. Ved tildeling fra reservekvoten kan rovviltnemnda dele opp 
kvotejaktsområder for å målrette bruken av reservekvoten. 
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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." 
I saksfremlegget for nemnda er det gitt en grundig gjennomgang av lovgrunnlaget for 
vedtaket, bestandsutvikling og gaupeskader på sau og tamrein i regionen. Tallene for tap av 
lam og sau viser at det på vedtakstidspunktet var dokumentert og antatt 72 gaupeskader i 2016 
og 48 gaupeskader på tamrein.  
 
Miljødirektoratets faglige tilråding 
Miljødirektoratet sier i sin faglige tilråding blant annet: 
"Rovviltforskriften § 7, annet ledd, regulerer hva rovviltnemnda skal legge vekt på når 
nemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe. Det følger av 
kommentarene til § 7 annet ledd at: 
"Ved vurdering av felling eller jakt skal rovviltnemnden gjøre en samlet vurdering av 
bestandens status og forventede utvikling og sannsynliggjøre at bestanden etter neste 
yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Kravet til 
presisjon i forvaltningsvedtak både med hensyn til bruk av skadefellingstillatelser og 
kvotejakt/lisensfelling øker jo nærmere ned mot de nasjonale bestandsmålene den aktuelle 
rovviltart forvaltes." Miljødirektoratets faglige tilråding knytter seg til å vurdere 
gaupebestandens status og forventede utvikling i regionen og vurdere sannsynligheten for at 
bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet. 
Vurderingene knyttet til den forventede utviklingen av gaupebestanden tar utgangspunkt i at 
vedtatt kvote effektueres. I forbindelse med klagesaksbehandlingen av gaupekvoten i region 6 
for jakta i 2015, tilrådde Miljødirektoratet en samlet kvote som ikke overstiger 17 gauper og 
maksimum 6 voksne hunndyr. Til sammen ble det tatt ut 18 gauper i jaktsesongen, hvorav 6 
voksne gauper. Vår anbefaling var basert på sist kjente antall ynglinger i region 6 som var 
12,5 ynglinger i 2014, og tilrådingen var basert på å holde bestanden stabil. Det ble av 
metodiske årsaker ikke laget prognose (jf Prognose for bestanden i Norge, NINA rapport 774) 
for antall ynglinger i 2015. Registreringer i ettertid viste imidlertid at antall ynglinger var 17 
i 2015. Prognosen for 2016 ble derfor estimert til 15,5 ynglinger. Registreringene i ettertid 
viste 14,5 ynglinger. Miljødirektoratet gav også råd i forbindelse med klagesaksbehandlingen 
av gaupekvoten i region 6 for 2016. Bl.a. mente vi at samlet kvote ikke bør overstige 25 
gauper, og maksimum 8 voksne hunngauper. Jakta i 2016 førte til et jaktuttak av 31 gauper, 
hvorav 11 voksne hunner. Effekten av dette uttaket blir ikke kjent før yngleregistreringene 
starter i vinter, men Rovdata sin prognose (NINA rapport 1280) tilsier at antall ynglinger vil 
ligge på omtrent 12 ynglinger, tilsvarende bestandsmålet. 
 
Miljødirektoratet sin vurdering 
Prognosen har stor feilmargin, særlig på regionnivå. For landet var prognosen 62 ynglinger i 
2016, mens det ble registrert 52. Det kan skyldes et generelt dårlig produksjonsår, noe som 
den lave andelen unger i uttaket kan antyde (13 %). Andelen unger som ble felt i region 6 var 
imidlertid noe større (23 %), på grunn av uttakene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. En 
høy andel voksne dyr i uttaket betyr en tilsvarende dårligere produksjonsevne påfølgende 
ynglesesong. Prognosemodellen tar ikke hensyn til dette. På regionnivå vil også tilfeldige 
hendelser spille en stor rolle i små bestander. Gitt at antall ynglinger i 2017 blir omtrent 12, 
antyder prognosemodellen at det kan tas ut ca 15 gauper, hvorav maksimum ca 5 voksne 
hunndyr, for å holde bestanden stabil. Nemnda sitt vedtak er 21 gauper i tillegg til 
reservekvote på 4. Av 8 gauper som kan felles i områder med mål om yngling er det satt 
hunndyrkvote på 4, og det er satt hunndyrkvote på 2 av reservekvoten. Det er ikke 
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hunndyrkvote på den øvrige kvoten på 13 dyr. Med unntak av de prioriterte gaupeområdene i 
Møre og Romsdal er det vedtatt kvotefri jakt i hele fylket. Som for 2016 er det realistisk å 
regne med høy fellingsprosent på grunn av fleksible kvoter mellom kvotejaktområder. 
Nemnda sitt vedtak kan lett føre til et uttak på rundt 10 voksne hunndyr. Med det høye 
jaktuttaket i 2016 og usikkerheten knyttet til bestandsprognosen for 2017, mener vi samlet 
kvote og hunndyrkvote er satt for høyt. Sekretariatet har i innstillingen til nemnda 
argumentert for at immigrasjon fra Sverige forsvarer et høyere uttak enn anbefalt ut fra 
modellen. Med mindre en kan forvente en tydelig økt immigrasjonsrate i forhold til tidligere, 
vil bestandsmodellen ta hensyn til immigrasjon i sine beregninger. Vi ser ikke at det er 
grunnlag for å anta en vesentlig høyere immigrasjon fra Sverige. Prognosen samlet sett for 
Norge i 2017 er på 54 familiegrupper, marginalt over registrerte familiegrupper i 2016. Det 
norske bestandsmålet er 65 årlige ynglinger. Når usikkerheten i prognosen er så usikker, 
bestandsmålet ligger på målet for regionen og den norske gaupebestanden er et godt stykke 
under bestandsmålet for landet skal naturmangfoldloven § 9, føre-var-prinsippet, vurderes 
sammen med og opp mot andre samfunnsinteresser Miljødirektoratet viser til at det ikke er 
fastsatt hunndyrkvote for områder utenfor prioriterte gaupeområder. I jakta 2016 ble 17 
gauper felt utenfor prioriterte gaupeområder, mange av disse i tilgrensende områder til 
gaupeområdene. Mange av disse har territorier som går på tvers av disse grensene, og de har 
betydning for oppnåelse av bestandsmålet i regionen. Mangel på hunndyrkvote øker 
usikkerheten av virkningen av jaktuttaket. 
 
Konklusjon 
Miljødirektoratet mener kvoten for gaupejakta 2017 i region 6 vil gi et jaktuttak som mest 
sannsynlig vil føre til at antall ynglinger i 2017 (registreres i 2018) blir mindre enn 12, som 
tilsvarer det nasjonale bestandsmålet for regionen. For å holde bestanden stabil på 12 
ynglinger tilsier prognosen et uttak på omtrent 15 gauper hvorav 5 voksne hunndyr. Vår 
faglige råd er at kvoten ikke settes høyere enn det. Videre mener Miljødirektoratet at det bør 
settes en samlet kvote for hunndyr over 1,5 år for hele kvotejaktområdet."" 
 
Klima- og miljødepartementets vurdering 
Saken behandles etter viltloven § 9, naturmangfoldloven (nml.) §§ 16 og 77, og 
rovviltforskriften (rov.) §§ 4, 7 og 11. Departementet legger, i henhold til nml. § 7, i sin 
vurdering prinsippene i nml. §§ 8-10 og § 12 til grunn som en integrert del av avgjørelsen. 
Også forvaltningsmålet for arter i nml. § 5 trekkes inn i skjønnsvurderingen. Det samme 
gjelder nml. § 14 om andre viktige samfunnsinteresser. Prinsippet i nml. § 11 er ikke relevant 
i denne saken, fordi det ikke er aktuelt å stille fordyrende vilkår. 
 
Det er et vilkår for jakt på gaupe at best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at gaupe produserer 
et høstingsverdig overskudd, jf. nml. § 16 tredje ledd. Videre følger det av nml. § 16 fjerde 
ledd at ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting, skal det 
legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkningen høstingen kan ha på det 
biologiske mangfoldet for øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring 
eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på skade som arten gjør.  
 
For gaupe har rovviltnemnda myndighet til å fatte vedtak om kvoter for jakt når bestanden, 
basert på et treårs gjennomsnitt av bestandsstatus, ligger over bestandsmålet, jf. 
rovviltforskriften §§ 7 og 11. Rovviltnemnda skal i forbindelse med kvotefastsettelsen bl.a. 
gjøre en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling, og sannsynliggjøre at 
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bestanden etter neste yngling vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen, 
jf. kommentarene til rov. § 7 annet ledd.  
 
Ved behandlingen av St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, fastsatte Stortinget 
nasjonalt bestandsmål for gaupe på 65 årlige ynglinger, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004). 
Gjennom ny stortingsbehandling våren 2011 ble bestandsmålet for gaupe videreført, jf. 
rovviltforliket (Representantforslag 163 S (2010-2011)) punkt 2.1.7. Videre går det fram av 
rovviltforliket at forvaltningen skal skje på en slik måte at bestanden over tid ligger så nær 
bestandsmålet som mulig. Det nasjonale bestandsmålet er fordelt på syv av de åtte 
forvaltningsregionene for rovvilt, jf. rovviltforskriften § 4. For region 6 er bestandsmålet 12 
årlige ynglinger av gaupe, jf. rov. § 4 første ledd bokstav f. Rovviltnemnda i region 6 har i 
forvaltningsplanen fordelt det nasjonalt fastsatte bestandsmålet i delmål for hvert fylke. Ved 
vurdering av måloppnåelse ser departementet på det totale antall registrerte familiegrupper i 
regionen som helhet, men vurderer også kvotefastsettelsen opp mot de regionalt fastsatte 
delmålene.  
 
Gaupa er klassifisert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2015. Når det gjelder 
bestandssituasjonen for gaupe, vises det til informasjon fra Rovdata (Nasjonalt 
overvåkingsprogram for rovvilt). NINA rapport 1280: Antall familiegrupper, bestandsestimat 
og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2016 gir den siste oppdaterte oversikten over antall 
dokumenterte ynglinger av gaupe i hver region, og for hele landet. Årene 2014, 2015 og 2016 
er det registrert henholdsvis 53.5, 60.5 og 52 ynglinger av gaupe på landsbasis. Antall 
ynglinger i 2016 tilsvarer en estimert totalbestand på ca 310 gauper.  
 
Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger av gaupe ble ikke ble nådd i Norge i 2016.  
Som det fremgår av Miljødirektoratets faglige tilråding, ble det registrert 17 ynglinger av 
gaupe i region 6 i 2015. Gjennomsnittet for de foregående årene var 12,5 ynglinger. For 2016 
antas antallet ynglinger å ligge på omtrent 12 ynglinger. Region 6 ligger dermed over det 
nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen på 12 årlige ynglinger. Den regionale 
rovviltnemnda har dermed myndighet til å fastsette kvote for jakt på gaupe. 
 
Departementet anser at kunnskapsgrunnlaget i hovedsak er basert på eksisterende og 
tilgjengelig kunnskap. Kravet i nml. § 8 er dermed oppfylt. 
 
Departementet mener at det i denne saken foreligger tilstrekkelig kunnskap. Vi viser 
imidlertid til Miljødirektoratets uttalelse om usikkerhet i prognosen, at bestandsmålet for 
regionen ligger på målet og at den norske gaupebestanden er et godt stykke under 
bestandsmålet. Departementet har derfor tillagt føre-var-prinsippet i nml. § 9 en viss vekt. 
 
Nml. § 5 sier at målet er at artene og deres genetiske mangfold skal ivaretas på lang sikt, og at 
artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. På 
rovviltfeltet må forvaltningsmålet i nml. § 5 ses i sammenheng med de vedtatte bestandsmål, 
og forstås slik at det ikke er til hinder for en geografisk differensiert rovviltforvaltning, jf. Ot. 
prp. nr. 52 (2008-2009) s. 376. Når det gjelder gaupe er prinsippet om en geografisk 
differensiert rovviltforvaltning konkretisert i rovviltforskriften § 3 og § 4 og i den regionale 
forvaltningsplanen for rovvilt i region 6.  
 
Når det gjelder effekten av påvirkninger, jf. nml. § 10, foreligger det betydelig kunnskap om 
den samlede belastningen som arten blir utsatt for. Utover enkelte påkjørsler og tilfeller av 



Side 7 
 

sykdom, skjer avgangen av gaupe i hovedsak gjennom kvotejakt og skadefelling, slik at 
miljøforvaltningen i stor grad har oversikt over den samlede belastningen. 
 
Departementet viser til at vedtaksmyndigheten skal vurdere eventuelle uttak blant annet ut fra 
hensynet til å komme så nær de regionale bestandsmålene som mulig. I kommentarene til § 7 i 
rovviltforskriften heter det at kravet til presisjon øker jo nærmere ned mot det nasjonale 
bestandsmålet den aktuelle rovviltart forvaltes. Kravet til presisjon i kvotefastsettelsen 
svekkes ikke dersom man ligger under bestandsmålet.  
 
Som det fremgår av Miljødirektoratets faglige tilråding ligger bestanden i region 6 over eller 
på bestandsmålet for regionen. Effekten av kvotejakta i region 6 i 2016 vet man ikke sikkert 
før vinterens bestandsstatus rapporteres av Rovdata våren 2017, men Rovdata sin prognose 
tilsier at bestanden før jakt i 2017 er omtrent på det regionale bestandsmålet. Departementet 
viser til at vedtaksmyndigheten skal vurdere eventuelle uttak blant annet ut fra hensynet til å 
komme så nær de regionale bestandsmålene som mulig. Miljødirektoratets vurdering er at den 
fastsatte kvoten i region 6 vi gi et jaktuttak som mest sannsynlig vil føre til at antall ynglinger 
i 2017 blir mindre enn det fastsatte nasjonale bestandsmålet for regionen på 12. Direktoratet 
mener et uttak på omtrent 15 gauper hvorav 5 voksne hunndyr trolig vil holde bestanden på et 
stabilt nivå på 12 ynglinger.  
 
Departementet er enig i Miljødirektoratet sin vurdering om at den fastsatte kvoten kan reise 
tvil om det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen kan nås i 2017. Departementet er 
likevel av den oppfatning at nemndas vedtak bør opprettholdes, all den stund regionen de 
senere årene har ligge på eller over bestandsmålet for regionen. I 2015 ble det som nevnt 
registret 17 ynglinger i regionen. Når det gjelder reservekvoten på fire dyr, hvorav inntil to 
hunndyr, mener departementet denne kun skal tas i bruk dersom ny kunnskap om bestanden 
fra Rovdata viser at det er forsvarlig og nødvendig for å komme ned mot bestandsmålet for 
regionen.  
 
Det følger av nml. § 14 første ledd at tiltak etter loven skal avveies mot andre viktige 
samfunnsinteresser. Nml. § 14 annet ledd slår fast at det ved vedtak i medhold av loven som 
berører samiske interesser direkte, skal det innenfor rammen som gjelder for den enkelte 
bestemmelse legges tilbørlig vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur. Vedtaket 
gjelder kvotejakt i områder der det foregår reindrift, og departementet anser at vedtaket 
berører samiske interesser direkte. Rovviltnemnda har redegjort for skade- og 
konfliktsituasjonen for beitenæringen i regionen. Departementet legger til grunn at 
rovviltnemndas vedtak blant annet er fattet på bakgrunn av potensialet av gaupeskader på 
beitedyr, og andre viktige samfunnsinteresser er tillagt stor vekt, jf. nml. § 14.   
 
Konklusjon 
Klima- og miljødepartementet viser til at antall ynglinger i regionen ligger på eller over det 
regionale bestandsmålet. Departementet mener derfor at den kvoten nemnda har fastsatt kan 
opprettholdes. Departementet ber om at nemnda følger nøye med på effekten på bestanden, og 
at reservekvoten på fire dyr, hvorav to hunndyr, kun tas i bruk dersom ny kunnskap om 
bestanden fra Rovdata viser at det er forsvarlig og nødvendig for å komme ned mot 
bestandsmålet for regionen. Departementets klagevedtak er i samsvar med 
naturmangfoldloven § 16, og målet om at gaupebestanden skal forvaltes så nær bestandsmålet 
som mulig. Klagene er dermed ikke tatt til følge.. 
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Kopi til:  

 

Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal 

Fylkeshuset 6404  MOLDE 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734  STEINKJER 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468  TRONDHEIM 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485  TRONDHEIM 
Rovviltnemnda i region 6 c/o Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag, Postboks 2600 
7734  STEINKJER 
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Romsdal       6630 TINGVOLL 

Naturvernforbundet i Nord-
Trøndelag Postboks 132 7702 STEINKJER 

Naturvernforbundet i Sør-
Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM 
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