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Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 i 2011 – Troms og Finnmark fylke 
 
Rovviltnemnda i region 8 hadde møte i Tromsø den 6. januar i 2011. Hvor følgende vedtak 
ble enstemmig vedtatt i sak 25/10: 
 
Rovviltnemnda for Troms og Finnmark vedtar med dette ei kvote på -37- gauper under 
kvotejakta 2011. Kvotene settes på bakgrunn av informasjon fra det nasjonale 
overvåkningsprogrammet for rovvilt, Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 vedtatt 21.09.07, 
samt de siste års tap av sau og rein til gaupe, erfaringer fra Scandlynx og Leve i naturen 
prosjektet. 
 
Kvota settes til -17- gauper i Finnmark fylke. Det åpnes for felling i A området. Innen 
Aområdet kan -2- gauper felles innen A-området i Alta og Kvalsund kommuner hvorav inntil 
-1- voksen tispe, samt -3- innen A-området i Porsanger-, Lebesby-, Gamvik- og Tana 
kommuner hvorav inntil -1- voksen tispe. I B-området kan det felles -12- gauper uten 
tispekvote. 
 
I Troms fylke kan det felles -20- gauper. Det åpnes for felling av inntil – 10- gauper i A-
området. 
 
Det settes ei hunndyrkvote på -4- dyr i A området i Troms. Innen A området kan 
inntil 6 gauper felles i Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord kommuner, hvorav inntil 
to voksne tisper kan felles. I resten av A området i Troms kan inntil 4 gauper felles, og inntil 
to voksne tisper felles. I B området kan inntil -10- gauper felles uten tispekvote. 
I tillegg til tispekvoter innen A-områdene i Troms og Finnmark, vedtas en ekstra kvote på 
to tisper innen A-området til fordeling ut fra jaktas forløp. 
 
Det gis ikke føringer for radiomerka eller umerka dyr. 
 
Felles for både Finnmark og Troms: I samråd med leder av nemnda kan Fylkesmennene 
stenge av hele eller deler av fellingsområdene. Fordelte dyr skal kunne omfordeles på tvers 
av fylkesgrensene ved behov. 
 
Rovviltnemnda i region 8 vil presisere at det både i Stortingsmelding nr 15 (Rovvilt i norsk 
natur) og i forskrift om forvaltning av rovvilt forutsettes at uttak av rovvilt i all hovedsak skjer 
gjennom ordinær, frivillig jakt/felling. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 
mangfold § 18 og § 77 jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av  rovvilt § 11. 
Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker fra mottakelse av dette brev 
jamfør forvaltningsloven kap. VI §§ 28 og 29. Klagen skal behandles av 
Miljøverndepartementet, men sendes til Rovviltnemnda i region 8, Fylkesmannen i Troms 
postboks 6105, 9291 Tromsø. 
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