
Nærmere informasjon om inndeling av jaktområdene for kvotejakta på 

gaupe vinteren 2016 
 

Det er Rovviltnemnda for region 6 som har definert områdene med mål om 
yngling av de enkelte rovviltartene. Området med mål om yngling av gaupe i 
Sør-Trøndelag er i forvaltningsplanen for rovvilt i region 6 beskrevet slik; 

 
Sør-Trøndelag: Ikke mål om yngling i Oppdal og Rennebu på grunn av stor 

sauetetthet og tamreindrift i Trollheimen. Ikke mål om yngling i et område 
øst i Sør-Trøndelag på grunn av tamreindrift i Essand og Riast/Hylling 

reinbeitedistrikt. For øvrig i fylket (utenom Fosen) 4 ynglinger. 
 

Setter hit ett bilde av området med mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag. 
(grønn skravur er områder med mål om yngling). 
 

 
 
Det er i vedtaket om kvotejakt på gaupe i 2016 lagt opp til to jaktområder som 

ikke har mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag; Fosen-kommunene sammen 
med deler av Nord-Trøndelag og kommunen Oppdal, Rennebu og Røros samt de 

deler av Holtålen og Tydal som er utenfor områdene med mål om yngling av 
gaupe.  
  



Setter inn ett bilde av grensen mellom områdene med mål om yngling av gaupe 

(grønn skravur) og områdene uten mål om yngling i Holtålen og Tydal kommune. 
  

  
 

Det er mulig å studere grensedragningen enda nærmere i kart ved hjelp av 
kartløsningen til www.rovbase.no der en i høyremenyen (merket med rød ring på 
bildet over) kan velge å slå på forvaltningsområdet for gaupe og zoome seg inn 

på «sitt område».  
 

Det er en åpenbar svakhet at forvaltningsplanen for rovvilt i region 6 ikke har en 
skriftlig definisjon for grensedragningen, mellom området med mål om yngling 
av gaupe og områdene uten mål om yngling av gaupe øst i Sør-Trøndelag. All 

den tid det ikke finnes en skriftlig definisjon av grenselinjen vil det være slik 
linjen er tegnet på www.rovbase.no som er den gjeldende linjen som skiller 

kvotejaktsområdet med mål om yngling av gaupe fra kvotejaktsområdet uten 
mål om yngling i Tydal og Holtålen kommune.  
 

Med økt fokus på differensiert forvaltning mellom områdene med og uten mål om 
yngling av rovvilt ser vi hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag at en skriftlig 

definisjon av linjen bør inn i forvaltningsplanen. Vi vil jobbe for at dette kommer 
på plass ved neste rullering av forvaltningsplanen. 
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