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Saksframlegg - møte 5/2020 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland 

Sak 21/2020 Godkjenning av innkalling 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner innkalling til møte 5/2020 uten merknader. 
 

Sak 22/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2020 
Utkast til protokoll fra møte 3/2020 er publisert på nemndas nettside. Se også vedlegg 1. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/2020 uten merknader. 
 
Sak 23/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 4/2020 
Utkast til protokoll fra møte 4/2020 er publisert på nemndas nettside. Se også vedlegg 2.  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner protokollen fra møte 4/2020 uten merknader. 
 
Sak 24/2020 Drøftinger/ orienteringer/ referatsaker 
a) Orientering fra Statens naturoppsyn om aktuelle saker 

Orientering legges fram i møte. 
 

b) Orientering fra Mattilsynet om aktuelle saker 
Orientering legges fram i møte. 
 

c) Orientering fra Fylkesmannen i Nordland om aktuelle saker 
Orientering legges fram i møte. 

 
d) Fagrapporter og lignende 

Relevante fagrapporter, utredninger og lignende: 
• Mattisson m.fl. 2020. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for 

gaupe i Norge i 2020. NINA Rapport 1846. 

https://hdl.handle.net/11250/2656364
https://hdl.handle.net/11250/2656364
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• Mattisson og Frank. 2020. Bestandsovervåking av gaupe i 2020. Bestandsstatus for store 
rovdyr i Skandinavia. Nr 2 2020. 

 
e) Akuttsaker behandlet av Fylkesmannen 

Vedtakets dato Område Hva 
2020-05-24 Byrkije RBD Intensiv gjeting 
2020-06-02 Saltdal Ekstraordinært tilsyn 
2020-06-03 Voengel Njaarke RBD Intensiv gjeting 
2020-06-12 Saltdal Ekstraordinært tilsyn 
2020-06-23 Bindal Avslag - skadefelling ulv 
2020-06-29 Narvik Ekstraordinært tilsyn 
2020-07-01 Hamarøy Ekstraordinært tilsyn 
2020-07-02 Narvik Ekstraordinært tilsyn 
2020-07-02 Narvik Ekstraordinært tilsyn 
2020-07-03 Lurøy Ekstraordinært tilsyn 
2020-07-08 Narvik  Skadefelling gaupe og jerv 
2020-07-09 Narvik Ekstraordinært tilsyn 
2020-07-14 Saltdal  Skadefelling gaupe 
2020-07-16 Narvik Ekstraordinært tilsyn 
2020-07-28 Narvik Skadefelling gaupe og jerv - utvidelse av fellingsområde 
2020-07-30 Rana Ekstraordinært tilsyn 
2020-08-04 Narvik Ekstraordinært tilsyn 
2020-08-04 Narvik Tidlig sanking 
2020-08-05 Saltdal  Skadefelling gaupe 
2020-08-10 Narvik Tidlig sanking 
2020-08-13 Narvik Tidlig sanking 
2020-08-14 Narvik Tidlig sanking 
2020-08-19 Rana  Skadefelling jerv 
2020-08-24 Narvik Ekstraordinært tilsyn 
2020-08-26 Grane Ekstraordinært tilsyn 
2020-09-07 Narvik Tidlig sanking 

 
f) Brev til nemnda 

Dato Fra Tema 

2020.05.28 Mdir Ekstraordinært uttak av jerv – Grane og Hattfjelldal 

2020.05.28 Mdir Kvote for betinget skadefelling av jerv og gaupe 

2020.06.03 Mdir Ekstraordinært hiuttak av jerv - Rana 

2020.06.05 Mdir Avslag på søknad om uttak av bjørn – Grane og Hattfjelldal 

2020.06.11 Mdir Avslag på søknad om uttak av jerv 

2020.06.30 Mdir Forsøk på lokalisering og evt. felling av ulv - Bindal 

2020.07.10 Mdir Avgjørelse i klagesak – avslag på søknad om skadefelling av jerv - Rana 

2020.07.17 Mdir Om bruk av løs på drevet halsende hunder ved skadefellingsforsøk på gaupe - Saltdal 

2020.08.11 KLD Svar på innspill om økonomiske rammer til Statens naturoppsyn 

2020.08.13 Mdir Tilleggskvote for betinget skadefelling av jerv  

2020.09.10 KLD Endringer i utøvelselsforskrifta – metoder for lisensfelling av jerv 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sak 24/2020, drøftinger/ orienteringer/ referatsaker, tas til orientering. 

https://hdl.handle.net/11250/2656367
https://hdl.handle.net/11250/2656367
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Sak 25/2020  Kvote for jakt på gaupe 2021 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Rovviltnemnda legger til grunn at bestandsmålet for gaupe ikke er oppfylt i region 7, og at myndigheten til 
å vedta kvote for jakt på gaupe i Nordland i 2021 derfor ligger hos Miljødirektoratet. 
 
Rovviltnemnda i Nordland anbefaler at det åpnes for jakt på totalt 13 gauper med en hunndyrkvote på 
totalt 5 voksne hunndyr. Rovviltnemnda anbefaler at kvota fordeles som følger: 

• Kvotefri jakt i Lofoten og Vesterålen uavhengig av totalkvota. 
• Øyer sør for Ofotfjorden – fri jakt inntil totalkvota for Nordland er fylt. 
• Narvik kommune:        2 gauper 
• Hamarøy og Steigen kommuner      2 gauper 
• Sørfold og Fauske kommuner       1 gaupe 
• Saltdal kommune og Bodø sør for Saltenfjorden/Skjerstadfjorden  1 gaupe 
• Rana kommune        1 gaupe 
• Leirfjord kommune       1 gaupe 
• Hemnes kommune       1 gaupe 
• Vefsn og Grane kommuner      1 gaupe 
• Hattfjelldal kommune        1 gaupe 
• Bindal kommune        1 gaupe 
• Ett fritt dyr kan fordeles av Fylkesmannen i Nordland til områder med særlige tapsutfordringer så 

lenge det gjenstår dyr på hunndyrkvota.  
 
Videre anbefaler Rovviltnemnda følgende bestemmelser for kvotejakta: 

• For å begrense uttak av voksne hunndyr er familiegrupper av gaupe som opptrer sammen unntatt 
fra tillatelsen fra jaktstart og frem til og med 28. februar. De tiltak som er mulige for å unngå 
felling av familiegrupper i denne perioden, skal være iverksatt. 

• I fellingsområder hvor det er mer enn ett dyr på kvota kan Fylkesmannen stenge deler av området 
etter at første dyr er felt. Fylkesmannen kan også ut fra ny kunnskap om gaupebestanden og 
skadepotensiale, slå sammen jaktområder mot slutten av jakta. 

• Annen irregulær avgang av gaupe skal belastes kvota. Dersom irregulær avgang skjer utenfor 
områder med kvote eller der kvote fra før er fylt, avgjør Fylkesmannen hvilke fellingsområder som 
skal belastes.  

• Dersom det felles gauper på øyer sør for Rombaken avgjør Fylkesmannen hvilke fellingsområder 
som skal belastes.  

 
Bakgrunn 
Kvotejakt er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 16, der kvoten er fastsatt av offentlig myndighet. Ved fastsettelse av kvote 
for jakt på gaupe skal det særlig legges vekt på om arten produserer et høstingsverdig overskudd og 
om den har ressursbetydning. I tillegg skal det legges vekt på jakt- og fangsttradisjon i området, og 
på den skade viltet gjør. 
 
Etter rovviltforskrifta §§ 7 og 11 kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe når 
bestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen. Nemndas 
myndighet skal for gaupe baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste 
årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, jf. forskrifta § 7 første ledd. I tilfeller hvor 
nemnda ikke har denne myndigheten, er den lagt til Miljødirektoratet. 
 



  Side: 4/14 

 

Siste data for gaupe fra Nasjonalt overvåkingsprogram finnes i NINA Rapport 1846 Antall 
familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2020. Det framgår av denne 
rapporten at det er beregnet i gjennomsnitt 8,3 familiegrupper av gaupe i Nordland de siste tre 
årene.   
 
Bestandsmålet for region 7 – Nordland er 10 årlige ynglinger av gaupe. Ut fra gjeldende regelverk og 
siste opplysninger om gaupe i Nordland vurderer Fylkesmannen at myndigheten til å fatte vedtak 
om kvote for jakt på gaupe i Nordland ligger hos Miljødirektoratet.  
 
Klima- og miljødepartementet har fastsatt instruks om tidsfrister knyttet til felling av rovvilt, hvor det 
blant annet framgår at vedtak om kvotejakt og lisensfelling skal fastsettes senest 3 måneder før jakt- 
eller fellingsstart. Det innebærer at kvote for jakt på gaupe må fastsettes senest 1. november. Evt. 
anbefaling fra nemnda må da nødvendigvis oversendes til Miljødirektoratet før dette. Det framgår av 
rovviltforliket av 17. juni 2011 at rovviltnemndenes syn skal tillegges betydelig vekt, også når 
nemndene ikke har beslutningsmyndighet i saken. 
 
Kunnskapsgrunnlaget - utviklingen i gaupebestanden  
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved 
miljøforringelse, og blir ikke sett på som relevant i denne saken. Naturmangfoldloven § 8 sier at 
offentlige beslutninger som kan berøre naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
eksisterende og tilgjengelig kunnskap om arters bestandssituasjon samt effekt av påvirkning. 
Sekretariatet viser til beskrivelsen av det Nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt i 
kommentarene til rovviltforskriften § 3 og til beskrivelse av bestandssituasjonen for gaupe i 
Nordland nedenfor. Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, kommer til bruk i situasjoner 
hvor man ikke har tilstrekkelig kunnskap tilgjengelig. Etter Fylkesmannens syn er ikke dette tilfelle i 
denne saken. 
 
I Stortingets rovviltforlik fra juni 2011 er det uttalt at forvaltningen skal bidra til å sikre overlevelsen 
av alle de store rovviltartene i norsk natur. Dette er konkretisert gjennom egne bestandsmål for de 
ulike rovviltregionene, hvor vi i Nordland bl.a. har mål om 10 årlige ynglinger av gaupe. Samtidig skal 
forvaltningen ivareta hensynet til beitenæringene og andre samfunnsinteresser. Dette skal skje 
gjennom differensiering av områdene jf. vedtatt forvaltningsplan, ved at enten hensynet til rovviltet 
eller næringsinteressene skal veie tyngst i det enkelte område. Slik geografisk differensiering skal 
ivareta hensyn som er nedfelt naturmangfoldloven § 12. I Nordland har rovviltnemnda valgt en 
forvaltningsstrategi hvor bestandsmålet for gaupe skal nås på hele fastlandet, med et prinsipp om 
byrdefordeling av hensyn til beitenæringene.  
 
Etter å ha ligget under det nasjonale bestandsmålet i sju år er det i år en oppgang til 66,5 registrerte 
familiegrupper på landsbasis, og antall familiegrupper ligger nå i år over bestandsmålet på 65 årlige 
familiegrupper.  
 
I Nordland viser bestandsovervåkinga forholdsvis store svingninger i bestanden. I perioden mellom 
år 2000 og 2019 har imidlertid registrert antall familiegrupper ligget under bestandsmålet for 
Nordland alle år unntatt i 2009 og 2013. Sist vinter ble det registrert en økning til 11 familiegrupper, 
som er så vidt over bestandsmålet (figur 1). Registrerte familiegrupper er forholdsvis jevnt fordelt i 
fylket (figur 2). NINAs prognoser for antall familiegrupper før jakta i 2021 er for Nordland på 11,3 
familiegrupper, med 34 % sannsynlighet for at gaupebestanden vil ligge under bestandsmålet (NINA 
Rapport 1846).    
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Bestandsmålet er satt i antall årlige familiegrupper. For å beregne antall dyr i bestanden kan det for 
Nordland brukes en omregningsfaktor på 6,14 (± 0,44 SE) (Andrén m.fl. 2002, Andersen m.fl. 2003). 
Det vil si at et bestandsmål på 10 årlige familiegrupper tilsvarer mellom 57 og 66 gauper.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Antall godkjente 
familiegrupper av gaupe 
i Nordland 1995-2020. 
Bestandsmålet er vist 
med sort linje. Kilde: 
Rovdata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2: Venstre kart: Påviste spor eller synsobservasjoner av gaupe registrert i Rovbase i perioden 
01.10.2019 - 10.09.2020 (både familiegrupper og enkeltdyr). Høyre kart: Registrerte familiegrupper 
vinteren 2019/2020 i Nordland og naboområder. Kilde: Rovdata. 
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Det foreligger betydelig kunnskap om den samlede belastingen gaupebestanden blir utsatt for, jf. 
naturmangfoldloven § 10. Gaupebestanden er ikke avgrenset av tilgjengelig areal og det er ikke 
registrert sykdom på gaupe utover skabb i Norge. Utover enkelte påkjørsler og skadefellinger skjer 
avgangen av gaupe i hovedsak gjennom kvotejakt, slik at miljøforvaltninga i stor grad har oversikt 
over den samlede belastingen. Se figur 3 og 4 for oversikt over kjent avgang av gaupe det siste året 
og tidligere år.  

Figur 3: Kjent avgang av gauper siden 1. september 2019 i Nordland og tilgrensende områder i Troms og 
Finnmark og Trøndelag. Kilde: Rovbase. I Nordland ble det påkjørt en gaupeunge på Hamarøy i oktober 
2019. Videre ble det felt to voksne hunngauper på skadefelling i mars og mai 2020 i hhv. Bindal og Saltdal. 
I mai 2020 ble det påkjørt en voksen hanngaupe i Rana og i september 2020 ble en forlatt gaupeunge 
avlivet av SNO i Skjomen. På kartet er det også vist avgang av 2 gauper nord i Trøndelag; én gaupeunge 
med ukjent dødsårsak i september 2019 og en voksen hanngaupe felt på kvotejakt i februar 2020.  
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Figur 4: Kjent avgang av gaupe i Nordland i perioden 1997-2020 (per 1. september 2020). Skifte mellom år 
er 1. september.  
 
 
Kunnskapsgrunnlaget - tap til gaupe i Nordland 
 
Tabellen viser påviste skader, erstatningskrav og erstattede tap av sau og lam til gaupe siste fem år. Tall 
for 2020 per 15. september. Kilde: Rovbase. 

År Påviste tap 
til gaupe 

Erstatningskrav 
alle rovviltarter 

Erstattet, alle 
rovviltarter 

Erstatningskrav 
gaupe 

Erstattet til 
gaupe 

2014  24 6834 3678 2152 749 
2015 49 5636 2873 2052 889 
2016  39 5035 2458 1981 776 
2017 33 4587 2038 1736 792 
2018  53 4729 2369 2066 951 
2019 59 5561 2601 2028 1145 
2020 47*     

 
Tabellen viser påviste tap, erstatningskrav og erstattede tap til gaupe siste fem reindriftsår i Nordland 
reinbeiteområde. Kilde: Rovbase.  

År Påviste tap 
til gaupe 

Erstatningskrav alle 
rovviltarter 

Erstattet, alle rovviltarter Erstattet til 
gaupe 

13/14 52 6644 3100 1186 
14/15 47 6459 2895 1077 
15/16  104 6809 3163 1108 
16/17  83 7157 3021 1007 
17/18  126 6871 3032 1143 
18/19 75 6390 2960 1010 
19/20 39    
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Figur 5: Påviste tap av sau og lam til gaupe i Nordland og tilgrensende områder i Troms og Finnmark og 
Trøndelag i 2020, per 15. september. Samme kart kan også sees på Rovbase.no. Kilde: Rovbase.  
 
 
  

https://rovbase.no/filter?Carnivore=3&CarnivoreDamage=1&County=1-18&Evaluation=1,2&FromDate=2020-01-01&Observation=&Offspring=false&ToDate=2020-09-16
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Tabellen viser tatt fra søknader om rovvilterstatning for sau i 2019, samt påviste gaupeskader i 2019 og 
per 15. september 2020.   

Omsøkt gaupe 
2019 

Erstattet gaupe 
2019 

Påviste 
gaupeskader 

Beitekommune Antall 
søknader 

Sau Lam Sau Lam 2019 2020, 
per 

15/9 
Hattfjelldal 21 41 117 38 174 3 2 
Saltdal 20 44 258 26 153 6 9 
Rana 18 28 273 3 124 6 3 
Hamarøy/Steigen 4 12 69 9 88 

 
10 

Leirfjord 8 25 220 9 84 7 
 

Ballangen 4 13 135 6 80 17 6 
Sørfold 7 17 135 3 60 7 2 
Grane 6 3 82 7 49 2 1 
Fauske 2 2 60 0 44 2 3 
Narvik 2 6 74 4 43 4 6 
Beiarn 7 8 52 2 34 

  

Bodø 4 5 48 0 33 
  

Hemnes 13 22 93 5 28 3 2 
Evenes 4 9 42 2 15 

  

Brønnøy 4 17 40 3 9 
 

1 
Bindal 2 15 46 5 5 

  

Vega 1 0 0 0 0 
  

Vevelstad 2 0 7 0 0 
  

Vefsn 2 0 0 0 0 2 2 
Nesna 1 0 0 0 0 

  

Lurøy 1 0 0 0 0 
  

Rødøy 2 5 5 0 0 
  

Meløy 4 0 0 0 0 
  

Flakstad 1 0 0 0 0 
  

Vestvågøy 6 0 0 0 0 
  

Vågan 2 0 0 0 0 
  

Hadsel 3 0 0 0 0 
  

Sortland 2 0 0 0 0 
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Tabellen viser omsøkte og påviste gaupeskader på rein i 2019/2020 (kun Nordland reinbeiteområde, i 
tillegg kommer områdene nord for Rombaken i Narvik.   

Øvre reintall Omsøkt gaupe Påviste tap til gaupe 
WA 2400 449 7 
WB 2200 306 3 
WD 1500 178 5 
WF 1200 44 2 
WK 1500 124 1 
WL 900 76 0 
WN 3500 729 11 
WP 1000 104 1 
WR 900 163 0 
WS 1800 117 2 
WX 700 69 4 
WZ 600 23 3 

 
 

 
Figur 6: Påviste tap av rein til gaupe i Nordland og tilgrensende områder i Trøndelag, Troms og Finnmark 
og Sverige siden 1. januar 2020 (per 15. september). Samme kart kan også sees på Rovbase.no. Kilde: 
Rovbase. 
 
 
 
  

https://rovbase.no/filter?Carnivore=3&CarnivoreDamage=2&Evaluation=1,2&FromDate=2020-01-01&Observation=&Offspring=false&ToDate=2020-09-16
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Forvaltningsplanens føringer om forvaltning av gaupe i Nordland 
I gjeldende forvaltningsplan er det fastsatt følgende forvaltningsprinsipper for gaupe:  
• 2.4.1. Det regionale bestandsmålet for gaupe kan oppnås innenfor hele Nordlands fastland.  
• 2.4.2. Bestanden skal holdes nærmest mulig bestandsmålet og mest mulig spredt i fylket, ved målstyrt 

bruk av jaktkvoter.  
• 2.4.3. Byrdefordeling: Det skal legges stor vekt på at familiegrupper av gaupe skal spres, slik at byrden 

for beitebrukerne fordeles. Ingen reinbeitedistrikt skal ha mer enn to familiegrupper av gaupe per år. 
Små distrikt skal ikke ha mer enn en familiegruppe per år. Med små distrikt menes i denne 
sammenhengen: Skjomen, Frostisen, Duokta, Balvatn, Hestmannen/Strandtindene, Ildgruben og 
Byrkije. Prinsippet om byrdefordeling forutsetter at det åpnes for kvotejakt, selv om det bidrar til at det 
tar lengre tid før bestandsmålene nås.  

• 2.4.4. Når bestandsmålet for gaupe er oppnådd skal det åpnes for kvotejakt på gaupe i hele fylket. 
Dette skal bidra til å holde bestanden nærmest mulig bestandsmålet, og til byrdefordeling for saue- og 
reindriftsnæringene. Når bestandsmålet ikke er oppnådd skal det åpnes for en begrenset kvotejakt, 
hvor kvote målstyres til områder med betydelige tap av sau og tamrein. Samlet belastning av alle 
rovviltarter (inkludert kongeørn) skal vektlegges ved fastsetting av kvotestørrelse og fordeling.  

• 2.4.5. Utenfor fastlandet skal det åpnes for kvotefri jakt.  
• 2.4.6. Skadefelling av gaupe er aktuelt ved akutte skadesituasjoner. Viktige vurderingspunkt for 

skadefelling av gaupe: 1. skadeomfang; 2. skadepotensiale; 3. gaupebestanden i området; 4. om 
bestandsmålet er oppnådd.  

 
Sekretariatets vurderinger  
Grenseområdene mot Troms 
Fylkesgrensa mellom Nordland og Troms er ingen naturlig barriere for gaupe. Rombaken er en mer 
naturlig grense, og derfor har rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 inngått en 
samarbeidsavtale blant annet om kvotejakt på gaupe. Samarbeidsavtalen legger opp til at de 
nordlige delene av Nordland skal inngå i tilgrensende kvotejaktområder i Troms. Dette gjelder 
fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik kommune 
som ligger nord for Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i Norddalen opp til 
Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).  
 
Avtalen gjaldt i utgangspunktet for årene 2012-2015. På møte i rovviltnemnda i region 7 den 
20.5.2015 i sak 10/2015 ble det vedtatt at avtalen videreføres inntil en av partene sier den opp. 
Rovviltnemnda i region 8 fattet tilvarende vedtak i møte den 21.1.2015, sak 4/2015. 
 
Rovviltnemnda i region 8 skal i møte den 23. september behandle sak om kvotejakt for gaupe i 
region 8. Også den regionen er under bestandsmålet, myndigheten til å vedta jaktkvote ligger hos 
Miljødirektoratet. Sekretariatet til rovviltnemnda i region 8 anbefaler en kvote på to gauper i B-
området i Finnmark og åtte gauper i B-området Troms i kommunene Kvænangen, Nordreisa, 
Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Senja, Dyrøy og Sørreisa. De anbefaler at det 
ikke åpnes for kvotejakt sør for Målselv, Sørreisa og Dyrøy. Videre anbefaler de at eventuell kvote i 
Narvik kommune også omfatter de siste to års tapsområder nord for Rombaken. Vi er enige i denne 
vurderingen og har derfor tatt med Narvik kommune nord for Rombaken i vår vurdering av 
gaupekvote.   
 
Kvotefri jakt på øyer 
I forvaltningsplanen står det at «utenfor fastlandet skal det åpnes for kvotefri jakt». Sekretariatet 
anbefaler at dette i praksis gjennomføres som tidligere ved at Lofoten og Vesterålen, inkl. Tjeldøya, 
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får kvotefri jakt. For øyer sør for Rombaken anbefaler vi at det åpnes for fri jakt inntil totalkvota for 
Nordland der fylt.  
 
Kvotestørrelse i Nordland 
På grunn av lav gaupebestand har det ikke vært åpnet for kvotejakt i Nordland siden vinteren 2017. 
Siste vinters bestandsovervåking at vi nå er så vidt over bestandsmålet i Nordland (11 
familiegrupper). NINAs prognoser for antall familiegrupper før jakta i 2021 er for Nordland på 11,3 
familiegrupper, med 34 % sannsynlighet for at gaupebestanden vil ligge under bestandsmålet (NINA 
Rapport 1846).  
 
Kadaverobduksjoner av sau og tamrein og tall fra erstatningsoppgjørene viser at gaupe forårsaker 
betydelige tap i Nordland. Med en økende gaupebestand, fordelt over store deler av fastlands-
Nordland, ser vi at konflikten mellom beitedyr og gaupe øker flere steder. I områder hvor gaupe og 
tamrein har overlappende områdebruk viser studier at tamrein er det viktigste byttedyret for gaupe, 
men god tilgang på alternative byttedyr, og da særlig rådyr, har betydning for gaupas predasjon på 
tamrein (NINA Rapport 1200).  I NINA Temahefte 57 skriver Odden m.fl. at de fleste gauper vil kunne 
drepe sau. I sine studier fant de individuelle variasjoner i drapstakt som ikke kunne forklares av 
kjønn eller byttedyrtetthet, men de fant ingen indikasjoner på at det eksisterer spesielle 
“problemindivider”. Dette betyr at størrelsen på gaupebestanden vil være bestemmende for nivået 
på lammetapene. Samtidig er det vist at sannsynligheten for at gaupa dreper sau øker med økende 
tetthet av sau og minker med økende tetthet av rein (NINA Rapport 1200).   
 
Kvotejakt er et viktig virkemiddel for å søke å nå den todelte målsettinga i rovviltforvaltninga, både 
ved at gaupebestanden størrelse forvaltes nærmest mulig bestandsmålet og ved at uttak styres til 
områder med tapspotensiale.  
 
Scandlynx har utviklet en modell for å beregne gaupebestandens utvikling over tid (NINA Rapport 
774). Denne modellen beregner at bestanden skal holdes stabil ved å høste 0,43 voksne hunndyr per 
familiegruppe, totalt 1.27 dyr per familiegrupper. Hvis man tar utgangspunkt i dette, må det felles 14 
gauper hvorav 5 voksne hunngauper, for å holde en bestand på 11,3 familiegrupper stabil. 
Prognosen på 11,3 familiegrupper for Nordland er litt over fastsatt bestandsmål. Dette tilsier at det 
vil være rom for litt høyere uttak for å redusere bestanden ned til bestandsmålet på 10 
familiegrupper.  
 
Det er viktig å understreke at usikkerheten i estimatene til modellen er større for de regionspesifikke 
prognosene enn for den nasjonale prognosen. Vi vurderer likevel at prognosemodellen gir det best 
tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget og vi har derfor tatt utgangspunkt i modellen ved anbefaling av 
kvotestørrelse. 
  
Prognosene er gitt på bakgrunn av informasjonen som er tilgjengelig i etterkant av kvotejakta i 2020. 
Det vil si en kjent avgang på 3 gauper i Nordland ikke er med i grunnlaget (en voksen hunngaupe felt 
på skadefelling i Saltdal i mai, en påkjørt hanngaupe i Rana i mai og en avlivet gaupeunge i Skjomen 
(Narvik) i september). Dette må tas med i vurderingen i størrelsen på kvote kommende vinter.  
 
Sekretariatet vurderer at det bør åpnes for kvotejakt på gaupe i Nordland for å forvalte bestanden 
nærmest mulig bestandsmålet. Vi anbefaler at det fastsettes en kvote på 13 gauper hvorav 5 voksne 
hunngauper.  
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Sekretariatet foreslår en fordeling av kvota ut fra et byrdefordelingsprinsipp hvor potensialet for tap 
av sau og tamrein til gaupe er basert på opplysninger om gaupebestanden, kadaverdokumentasjon 
og erstatningsoppgjørene de siste årene. Vi viser også til at det i forvaltningsplanen er et 
forvaltningsprinsipp for gaupe som sier at ingen reinbeitedistrikt skal ha mer enn to familiegrupper 
av gaupe per år. Små distrikt skal ikke ha mer enn en familiegruppe per år. Med små distrikt menes i 
denne sammenhengen: Skjomen, Frostisen, Duokta, Balvatn, Hestmannen/Strandtindene, Ildgruben 
og Byrkije. Dersom man fordeler resultatene fra bestandsovervåkinga på reinbeitedistriktene blir 
dette som følger (skjønnsmessig deling mellom distriktene der områdebruken berører flere distrikt): 
 

Reinbeitedistrikt Vinteren 2020 Snitt siste tre år  
Voengel-Njaarke 1,5 0,7 
Jillen-Njaarke 1,0 0,8 
Byrkije 1,0 1,0 
Røssåga-Toven 1,0 0,8 
Hestmannen-
Strandtindene 

0,3 0,2 

Ildgruben 0,3 0,4 
Saltfjellet 1,8 1,5 
Balvatn 0,5 0,4 
Duokta 0,0 0,0 
Stajggo-Habmer 2,5 1,2 
Frostisen 1,0 0,7 
Skjomen 0,0 0,3 

 
 
 
Tilrådning 
Sekretariatet anbefaler at det åpnes for jakt på totalt 13 gauper med en hunndyrkvote på totalt 5 voksne 
hunndyr. Vi anbefaler at kvota fordeles som følger: 
 

• Kvotefri jakt i Lofoten og Vesterålen uavhengig av totalkvota. 
• Øyer sør for Ofotfjorden – fri jakt inntil totalkvota for Nordland er fylt. 
• Narvik kommune:        2 gauper 
• Hamarøy og Steigen kommuner      2 gauper 
• Sørfold og Fauske kommuner       1 gaupe 
• Saltdal kommune og Bodø sør for Saltenfjorden/Skjerstadfjorden  1 gaupe 
• Rana kommune        1 gaupe 
• Leirfjord kommune       1 gaupe 
• Hemnes kommune       1 gaupe 
• Vefsn og Grane kommuner      1 gaupe 
• Hattfjelldal kommune        1 gaupe 
• Bindal kommune        1 gaupe 
• Ett fritt dyr kan fordeles av Fylkesmannen i Nordland til områder med særlige tapsutfordringer så 

lenge det gjenstår dyr på hunndyrkvota.  
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Videre anbefaler vi følgende bestemmelser for kvotejakta: 
• For å begrense uttak av voksne hunndyr er familiegrupper av gaupe som opptrer sammen unntatt 

fra tillatelsen fra jaktstart og frem til og med 28. februar. De tiltak som er mulige for å unngå 
felling av familiegrupper i denne perioden, skal være iverksatt. 

• I fellingsområder hvor det er mer enn ett dyr på kvota kan Fylkesmannen stenge deler av området 
etter at første dyr er felt. Fylkesmannen kan også ut fra ny kunnskap om gaupebestanden og 
skadepotensiale, slå sammen jaktområder mot slutten av jakta. 

• Annen irregulær avgang av gaupe skal belastes kvota. Dersom irregulær avgang skjer utenfor 
områder med kvote eller der kvote fra før er fylt, avgjør Fylkesmannen hvilke fellingsområder som 
skal belastes.  

• Dersom det felles gauper på øyer sør for Rombaken avgjør Fylkesmannen hvilke fellingsområder 
som skal belastes.  

 
 
 
 
 
 
 

Sak 26/2020 Eventuelt    
Ingen eventueltsaker er mottatt ved utsendelse av saksframlegg. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Torfinn Sørensen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef 

  
 
John Kosmo 
landbruk- og reindriftsdirektør 
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Vedlegg: 

1. Utkast til protokoll fra møte 3/2020 
2. Utkast til protokoll fra møte 4/2020 
3. Akuttsaker behandlet av Fylkesmannen 
4. Brev til rovviltnemnda 

 
 

 


	Saksframlegg - møte 5/2020 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland
	Sak 21/2020 Godkjenning av innkalling
	Sak 22/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2020
	Sak 23/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 4/2020
	Sak 24/2020 Drøftinger/ orienteringer/ referatsaker
	Sak 25/2020  Kvote for jakt på gaupe 2021
	Sak 26/2020 Eventuelt


