
Til: 
Rovviltnemnda region 6 
v/Fylkesmannen i Trøndelag 
Postboks 2600 
7734 STEINKJER 
E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no 
 
 
Fra: 
Surnadal Sau og geit, v/leder Nina Torvik, Torvikvegen 740, 6652 Surnadal.  
Surnadal bondelag, v/leder, Ragna Marie Mauset, Surnadalsvegen 820, 6650 Surnadal 
Todalen bondelag, v/leder Per Åke Jakobsson, Hjellnesvegen 148, 6640 Kvanne. 
 
 
Søknad om tildeling fra reservekvoten av gaupe i region 6 i 2020. 
 
I Møre og Romsdal, delområde A og delområde B ble fellingskvoten for gaupe fylt den andre 
jaktdagen i 2020. En hannvalp ble felt ved Nipa på Aspøya i Tingvoll og ei voksen ho vart felt 
ved Åsskardhaugen i Surnadal kommune. 
  
I 2018 ble det felt en voksen hann og en hannvalp i Surnadal kommune. I 2019 ble det felt en 
hovalp i Surnadal. Det er dokumenter to familiegrupper i Surnadal både i 2018 og 2019.  
 
De siste årene har det vært dokumentert flere ynglinger enn bestandsmålet i regionen. NINA-
rapport 1679 viser at antall familiegrupper har ligget over Nasjonalt bestandsmål de siste 11 årene 
for region 6.  Det er derfor viktig å få tatt ut flere dyr for at gaupebestanden skal komme ned på 
nasjonalt bestandsmål for regionen. 
 
Tapsprosenten av sau i Surnadal kommune har hatt en gradvis nedgang fram til 2017. Men i 2018 
og 2019 ble det en økning i tapstall for sau. I Surnadal kommune har gjennomsnitt tap av sau 
utvikla seg slik de siste  åtte årene: 
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Tap % 11,4 % 7,2 % 6,8 % 4,4 % 4,9 % 4,4 % 4,6 % 5,5 % 

 
I deler av kommunen var det gjennomsnittlig tap over 8% i 2019. Bla. annet i Strengen-området, 
Folldalen og Fauskåfjellet. Dette er høge tapstall, som vi ønsker å få ned.  
Når det gjelder lammetap så ser vi svært høge tap i Strengenområdet (12,8%), Sørstranda (9,1%) 
og Nordmarka (8,4%). Dette er typiske gaupeområder. 
 
Landbruksorganisasjonene synes også det er viktig å få tatt ut mest mulig dyr via jakt, i stedet for 
en potensiell skadefelling etter starta beitesesong. Vår påstand er at skadefelling, spesielt i 
yngleperioden fører til at rovdyrdiskusjonen blir enda mer betent enn den allerede er. 
 
Landbruksorganisasjonene i Surnadal mener på bakgrunn av dette grunnlaget, at ett dyr 
fra reservekvoten for gaupe i Region 6, må tildeles til Møre og Romsdal delområde A og B. 
 
Mvh 
 
 
Nina Torvik   Ragne Marie Mauset   Per Åke Jakobsson 
Surnadal Sau og Geit             Surnadal Bondelag    Todalen Bondelag 


