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Angående anbefaling om kvotejakt på gaupe i region 7 - 
Nordland 2018 

Miljødirektoratet har mottatt anbefaling om kvote for jakt på gaupe i region 7 – 
Nordland fra Rovviltnemnda i region 7. Direktoratet har gått igjennom 
bestandssituasjonen for gaupe i regionen og finner det ikke tilrådelig å åpne for 
jakt på gaupe i region 7 – Nordland i 2018.  

Miljødirektoratet viser til brev 16. oktober 2017 fra rovviltnemnda i region 7 – Nordland om 
anbefaling om kvotejakt på gaupe i regionen i 2018. Rovviltnemnda anbefaler at Miljødirektoratet 
åpner for en begrenset kvotejakt på gaupe, i samsvar med gjeldende forvaltningsplan. Nemnda 
vurderer at det bør felles et begrenset antall gauper i fylket for å balansere hensynet til 
bestandsvekst opp mot bestandsmålet og hensynet til tapsreduksjon. Det anbefales en kvote på 6 
gauper med en hunndyrkvote på totalt 3 voksne hunndyr.  
 
Direktoratet viser til at det regionalt fastsatte bestandsmålet på 10 årlige familiegrupper for gaupe 
ikke er nådd i 2017. Regionen har ligget under målet de siste 10 årene, med unntak av 2009 og 
2013. Rovviltnemnda hadde myndighet til fastsette kvote for jakt gå gaupe i 2009, 2010, 2011, da 
gjennomsnittet for siste tre år var på eller over bestandsmålet for regionen. Fra og med 2012 har 
nemnda anbefalt Miljødirektoratet å åpne for kvotejakt, og direktoratet har siden da fattet vedtak 
om kvote hvert år. Kvotene har vært fastsatt til hhv 6, 6, 13, 6, 6 og 6 gauper fra 2012 til 2017.  
 
I årene 2012 og 2013 ble det påvist henholdsvis 8 og 10 familiegrupper av gaupe. Fra 2014 er det 
registeret mellom 4 og 6.5 familiegrupper i regionen. Direktoratet ser at uttak etter 2013 ikke har 
medført den ønskede veksten mot bestandsmålet i regionen. Videre viser NINAs prognosemodell at 
det i regionen er 91 % sannsynlighet for at gaupebestanden vil ligge under bestandsmålet før jakt i 
2018 (NINA Rapport 1370).  
 
Direktoratet konstaterer at bestanden i regionen er lav og at det må legges opp til en forvaltning 
som bidrar til bestandsvekst og oppnåelse av bestandsmålet for regionen. I gjeldende 
forvaltningsplan for rovvilt er det fastsatt forvaltningsprinsipp om at "Bestanden skal holdes 
nærmest mulig bestandsmålet og mest mulig spredt i fylket, ved målstyrt bruk av jaktkvoter". Det 
står også at "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 
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rovviltarter (inkludert kongeørn) skal vektlegges ved fastsetting av kvotestørrelse og fordeling. 
Etter direktoratets vurdering er kvotejakt på gaupe i 2018 ikke forenelig med en økt bestandsvekst 
og at bestanden skal holdes nærmest mulig bestandsmålet.  
 
Direktoratet viser til viltloven § 9 om jaktbare viltarter og NML § 16 om høsting av vilt og at høsting 
kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig 
overskudd. Direktoratet mener naturmangfoldlovens bestemmelse ikke harmonerer med behovet for 
økt bestandsvekst i regionen. Ved avgjørelse om høsting viser direktoratet også til at det skal legges 
vekt på skade som arten gjør. Erstatningsoppgjør for sau og rein drept av fredet rovvilt viser at 
tapene til gaupe har gått noe ned i regionen de siste årene. Siden 2015 er påviste tap til sau gått 
ned med ca 30%, mens påviste tap til rein gikk ned ca 10% fra reindriftsåret 2015/2016 til siste 
reindriftsår.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte begrunnelse vil Miljødirektoratet ikke åpne for kvotejakt på gaupe i 
region 7 – Nordland i 2018. 
 
Vedtaket kan ikke påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 
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