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Under årets kvotejakt på 
gaupe ble det totalt tatt 
ut 35 dyr i rovviltregion 6. 
I Møre og Romsdal ble åtte 
dyr felt, noe som er ny fel-
lingsrekord i nyere tid. Av 
disse ble de fleste skutt i 
Nesset, der en gaupe i til-
legg døde etter påkjørsel.
Med åtte felte gauper i tillegg til 
den som ble påkjørt, er gaupe-
avgangen i løpet av kvotejakt-
perioden 1. februar til 31. mars 
dermed på ni dyr her i fylket. 

Den siste gaupa som måtte 
bøte med livet her i fylket ble 
felt torsdag 23. mars i Nesset. 
Dette var den femte som ble 
skutt i Nesset. I tillegg ble en 
gaupe påkjørt, så totalt har 
seks gauper mistet livet i Nesset 
kommune i år.

I tillegg ble det felt to gauper 
i Eide kommune, samt en i Sur-
nadal. I kvotejaktområdet der 
det er mål om yngling, (kom-
munene Aure, Halsa, Tingvoll, 
Surnadal og Rindal, samt den 
delen av Sunndal som ligger 
nord for elva Driva), ble jakta 
avsluttet 25. februar, etter at en 
voksen hunngaupe ble felt i 
Bergesvika/Snekvika i Surnadal 
kommune. Her var startkvoten 
på to dyr, men kun én dersom 
første felte dyr ble en voksen 
hunngaupe, hvilket det altså 
viste seg å være.

Ny fellingsrekord
Åtte felte dyr i Møre og Roms-
dal er to flere enn i fjor og der-
med også ny fellingsrekord i 
nyere tid. Man må nesten 130 
år tilbake i tid for å finne høyere 
fellingstall på gaupe her i fyl-
ket. I 1888 ble det ifølge Fylkes-
mannen i Møre og Romsdal 
skutt 12 gauper.

Viltforvalter Astrid Buset hos 
Fylkesmannen i Møre og Roms-
dal mener god organisering og 
sporsnø ble utslagsgivende for 
fellingsresultatet.

– Jeg har inntrykk av at je-
gerne har blitt veldig dyktige til 
å organisere seg, og de var også 

heldige med sporsnøen i år – 
noe som gjorde sitt til god uttel-
ling under jakta, sier hun.

Hele kvoten tatt ut
Inge Hafstad i Miljøvernavde-
lingen hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, opplyser at 
hele den samlete kvoten (inklu-
dert reservekvote/tilleggskvo-
te) ble tatt ut i region 6, som 
omfatter Møre og Romsdal og 
begge trøndelagsfylkene. 

– Det totale fellingstallet for 
denne regionen ble 35 gauper, 
og her er gaupa som ble påkjørt 
i Nesset og en som ble påkjørt i 
Melhus også inkludert, fortel-
ler han. 

Av disse 35 dyrene er altså ni 
gauper tatt ut i Møre og Roms-
dal, ti gauper i Sør-Trøndelag – 
og 16 i Nord-Trøndelag. De 
nasjonale fellingstallene er i 

skrivende stund ikke klare, 
men ifølge Hafstad er de ventet 
presentert med det aller første.

– Tallene kommer når som 
helst nå, så jeg regner med de 
snart blir å finne blant annet på 
nettsidene til Miljødirektoratet 
eller Rovdata.

Under nasjonalt bestandsmål
Etter behandling av klager opp-
rettholdte Klima – og miljødi-
rektoratet den opprinnelig 
fastsatte kvoten, så totalt kunne 
52 dyr felles i Norge under årets 
kvotejakt, 30 dyr færre enn i 
fjor. Flest av disse i Midt-Norge. 

Stortinget har fastsatt et na-
sjonalt bestandsmål på 65 årli-
ge familiegrupper av gaupe her 
i landet, fordelt på åtte rovvilt-
regioner. Før kvotejakta i 2016 
ble det registrert 52 familie-
grupper i Norge, noe som til-

svarer rundt 310 dyr, ifølge en 
forskningsrapport fra NINA. 

Rovviltregion 6 har bestands-
mål på 12 årlige ynglinger (fami-
liegrupper) av gaupe, ti årlige 
ynglinger av jerv og tre av 
bjørn. For jerv og gaupe ligger 
region 6 godt over bestandsmå-
let, mens bestandsmålet for 
bjørn enda ikke er nådd. Be-
standsstatusen av gaupe i regi-
onen før jakta i 2016 var 14,5 
familiegrupper, ifølge rovdata.
no. Bestandstall fra før kvote-
jakta 2017 er ikke klare.
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 • Ikke felt flere gauper siden 1888:

Rekordhøyt gaupeuttak

GOD UTTELLING: Astrid Buset, 
viltforvalter hos Fylkesmannen 
i Møre og Romsdal, mener en 
kombinasjon av fin sporsnø og 
god organisering av jegerne 
gjorde sitt til god uttelling 
under årets kvotejakt på gaupe 
her i fylket.
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FULL KVOTE: Under årets kvotejakt på gaupe ble hele kvoten for rovviltregion 6 tatt ut, totalt 35 dyr. Ni gauper i Møre og Romsdal, ti i 
Sør-Trøndelag – og 16 i Nord-Trøndelag. I vårt fylke ble ett dyr felt i Surnadal kommune (bildet), to i Eide og fem i Nesset. I tillegg ble en 
gaupe påkjørt i Nesset.

Takker trofaste kunder. 
Vertshuset Smia i Eidsvåg har 
stengt dørene. Det bekrefter 
daglig leder Bodil Eidsør over-
for Driva. Onsdag kveld låste 
hun døra – for godt.

– Avgjørelsen satt langt inne. 
Vi har tenkt positivt, prøvd og 
prøvd, i lang tid. Vi vurderte å 
legge ned før jul, men valgte å 
gjøre et aller siste forsøk. Nå 
kom det rett og slett til et punkt 

der vi ikke kunne fortsette på 
dette viset lenger, forklarer 
Eidsør.

Det var i november 2014 
Smia åpnet dørene i Eidsvåg. 
Eidsør forteller at omsetningen 
det første året var tilfredsstil-
lende, men at besøket etter 
hvert begynte å dale, og til tross 
for nøktern drift og omfattende 
egeninnsats nyttet det ikke å 
snu utviklingen. På Facebook 
skriver driverne om grep som 

er tatt gjennom det siste året, 
som å redusere åpningstida, og 
å kun satse på buffé, selskap og 
catering.

– Heller ikke det fungerte. Så 
da må vi dessverre bare innse 
at det rett og slett ikke er behov 
for oss, og takker for oss, skri-
ver Smia på Facebook.

– Jeg føler vi har prøvd alt, 
sier Eidsør til Driva.

Hun sier det var vemodig å 
stenge døra for godt.

– Mye kan vi legge bak oss. 
Men det aller verste er tanken 
på at vi ikke skulle få til dette.

Nå takker Smia sine trofaste 
kunder for følget.

– Det har vært utfordrende, 
slitsomt, masse bekymringer 
og frustrasjon. Men framfor alt 
har det vært en glede å gå på 
jobb, vi har hatt trivelige kun-
der og latteren har sittet løst, 
og det er dette vi vil huske i et-
tertid, alt det andre skal vi 

glemme, skriver Eidsør i et inn-
legg på Facebook.

Det går nå mot en konkurs i 
selskapet Vertshuset Eidsvåg 
AS. 
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Smia stengte dørene


