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rammet av urettmessig medie- 
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I Surnadal er jegerne klare til å jakte på 
gaupe så snart det blir gode sporingsfor-
hold. Det bekrefter Øyvind Holte, som 
tidligere har stått fram på vegne av 
gaupejegerne i kommunen. Han vil ikke si 
så mye om jegerne og hvordan jakta skal 
organiseres, men poengterer at det er 
viktig å ha lokale jegere som har kompe-
tanse på gaupejakt og kan opprettholde 

denne kunnskapen ved at de faktisk får 
lov til å jakte. – Det er tross at minst et 
dusin gauper eller mer i Sunndal, Surnadal 
og Halsa, sier Holte. Han viser til at det sist 
vinter ble dokumentert en gaupefamilie i 
Sunndal og en i Surnadal, samtidig som 
gaupa tok mye sau i Halsa sist høst.
    En familiegruppe består normalt av en 
voksen hunn, en eller to årsunger og en 

eller to fjorsunger samt nødvendigvis 
også en hann.
    Holte er samtidig oppgitt og fortvilet 
over at departementet gang etter gang 
overkjører Rovviltnemnda i Midt-Norge.
     Medlemmene i Rovviltnemnda har 
lokalkunnskapen og de gjør en kjempe-
jobb for å forvalte rovviltstammen, mener 
Holte. I denne situasjon må det være 

ytterst frustrerende at byråkratene i Oslo 
konsekvent driver med overprøving. 
     – Nemnda har min fulle støtte og 
sympati, mens jeg er ytterst kritisk til at 
departementet hvert eneste år omgjør 
kvotene det siste døgnet før jaktstart. Her 
er jeg enig med nemndas leder, Arne 
Braut, som sier dette er en hån mot 
beitenæringa og jegerne, avslutter Holte.

Jegerne er klare til gaupejakt i Surnadal

Kvoten på Nordmøre redusert fra tre til ett dyr dagen før jaktstart

Gaupejakta innskrenkes
Staten har nok en 
gang grepet inn og 
innskrenket gaupe-
jakta i fylket rett før 
jaktstart. Kvoten på 
indre og nordre Nord-
møre er redusert fra 
tre til ett dyr.
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Samtidig er det klart at det 
ikke blir kvotefri jakt (fri 
jakt uten begrensning i 

antall skutte dyr) på Romsdals-
halvøya. Her innføres det en 
begrensning på maksimalt to 
dyr. Dette skjedde rett før jakt-
start i helga. Jakta varer ut 
mars, eller til kvoten er fylt.

Det var fredag at Klima- og 
miljødepartementet grep inn 
og endret på deler av kvote-
vedtaket som tidligere var fat-
tet av Rovviltnemnda i Midt-
Norge.

Dette skjedde etter klage 
blant annet fra Øystein Folden 
på vegne av Naturvernforbun-
det i Møre og Romsdal, Sør- og 
Nord-Trøndelag. 

Rovviltnemnda hadde tillatt 
felling av inntil tre dyr, derav 
maksimalt ett hunndyr, i det 
eneste området i Møre og 
Romsdal der det er mål om 
gaupeyngling. 

Dette omfatter gamle Aure 
kommune (eksklusiv Tustna), 
Halsa, Tingvoll, Rindal, Surna-
dal og den delen av Sunndal 
som ligger nord for elva Driva.

   Kvoten på tre dyr fikk indre og 
nordre Nordmøre på deling 
med Agdenes, Snillfjord, Hem-
ne, Orkdal, Meldal og Skaun 
kommuner i Sør-Trøndelag.

I resten av fylket ville Rov-
viltnemnda ha fri jakt på gaupe 
uten begrensninger i antall fel-
te dyr.

Bakgrunnen er blant annet 
at det sist vinter ble dokumen-
tert fire ynglinger og en sann-
synlig bestand på 20 til 30 dyr i 
Møre og Romsdal, det høyeste 
antall i nyere tid. 

De fire gaupefamiliene ble 
påvist i Surnadal, Sunndal, 
Nesset og Fræna.

I vårt fylke er det satt et mål 

om to årlige ynglinger på indre 
og nordre Nordmøre, mens det 
for hele Midt-Norge er et mål 
om 12 ynglinger.

romsdal viktig
Klima- og miljødepartementet 
er kommet til at ynglemålet i 
Midt-Norge ikke ville blitt nådd 
uten de to familiegruppene 
som er funnet på Romsdals-
halvøya, der det egentlig ikke 
skal forekomme yngling. 

Departementet har opprett-
holdt totalkvoten på 22 dyr i 
Midt-Norge, men fastsatt en 
hunndyrkvote på maksimalt 
seks dyr.

Videre har de bedt nemnda 

om å fordele kvoten mellom 
kvotejaktområdene på nytt 
med pålegg om å konsentrere 
uttaket til områder uten mål 
om yngling.

I tillegg stoppet de den kvo-
tefrie jakta på Romsdalshalv-
øya, og fastsatte i stedet en 
kvote på maksimalt to dyr. 

I resten av fylket godtar de-
partementet kvotefri jakt, det 
vil si at det kan felles så mange 
dyr som helst.

Omfordelt lørdag
På et hastig sammenkalt tele-
fonmøte lørdag formiddag – 
dagen før jaktstart – måtte der-
med Rovviltnemnda fordele 

kvoten mellom kvotejaktom-
rådene på nytt. I vårt fylke ga 
det altså som resultat at kvoten 
som indre og nordre Nordmøre 
deler med seks nabokommu-
ner i Sør-Trøndelag, ble kuttet 
fra tre til ett dyr.

Dessuten måtte nemnda ak-
septere avgjørelsen om å skille 
ut Romsdalshalvøya som et 
nytt kvotejaktområde og be-
grense jakta her til maksimalt 
to dyr. 

Rovviltnemnda definerer 
dette området til å omfatte 
hele Molde, Fræna, Eide og 
Gjemnes kommuner samt den 
delen av Nesset som ligger 
nord for riksvei 62.

Ikke frItt vIlt: Staten har grepet inn og innskrenket gaupejakta i fylket like før jaktstart, som var søndag.


