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Anbefaling om kvotejakt på gaupe i Nordland 

Rovviltnemnda legger til grunn av bestandsmålet for gaupe ikke er oppfylt for region 7, og at 
myndigheten til å vedta kvote for jakt på gaupe i Nordland i 2023 derfor ligger hos 
Miljødirektoratet.  
 
Bestandsovervåkinga viser at gaupebestanden i Nordland svinger nokså mye, hvor vi sist 
vinter lå under bestandsmålet. Samtidig registrerer vi at gaupe forårsaker betydelige tap av 
både sau og rein i fylket. De siste årene har det vært flest påviste tap av både sau og rein til 
gaupe, sammenlignet med de andre rovviltartene i fylket. Også erstatningsoppgjørene viser 
betydelige tap til gaupe. Foreløpige tall etter årets beitesesong for sau viser en økning i antall 
dyr omsøkt som drept av gaupe. Vi ser ut fra dette at det er vanskelig å forvalte en 
gaupebestand i fylket stabilt rundt bestandsmålet og å få ned tapene av sau og rein til gaupe.  
 
Selv om sist vinters registrering av familiegrupper var under bestandsmålet, mener vi det bør 
åpnes for en begrenset kvotejakt i fylket. Vi mener et forsiktig jaktuttak ikke vil være til skade 
for gaupebestanden i fylket. Hovedbegrunnelsen er at en aktiv forvaltning av gaupebestanden 
bidrar til målet i forvaltningsplanen om byrdefordeling. Vi erfarer også at man ved å åpne for 
kvotejakt sikrer at jaktinteresssen og jaktkompetansen i fylket opprettholdes, og at jegernes og 
beitenæringas motivasjon til å bidra til bestandsovervåkinga øker.   
 
Vi anbefaler at det åpnes for jakt på fem gauper i fylket, hvorav inntil to voksne hunngauper, 
fordelt som følger:  

• Helgeland: 2 gauper  
• Salten: 2 gauper  
• Ofoten sør for Rombaken: 1 gaupe  

 
Rovviltnemnda anbefaler at det i kvotevedtaket tas inn følgende vilkår:  

• For å begrense uttak av voksne hunndyr er familiegrupper av gaupe som opptrer 
sammen unntatt fra tillatelsen fra jaktstart og fram til og med 28. februar. De tiltak 
som er mulig for å unngå felling av familiegrupper i denne perioden, skal være 
iverksatt.  
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• I fellingsområder hvor det er mer en ett dyr på kvota, kan Statsforvalteren stenge deler 
av området etter at første dyr er felt. Statsforvalteren kan også ut fra ny kunnskap om 
gaupebestanden og skadepotensialet slå sammen jaktområder mot slutten av jakta.  

 
Vi støtter også anbefalingen fra Rovviltnemnda i region 8 om at det bør åpnes for kvotejakt i 
Troms og samarbeidsområdet i Nordland, jf. deres vedtak i møte 25. august i år. 
 
Videre anbefaler Rovviltnemnda at Miljødirektoratet gir Statsforvalteren kvote for betinget 
skadefelling av gaupe vinteren 2023. Dette for at Statsforvalteren skal kunne håndtere 
eventuelle akutte skadesituasjoner som kan oppstå gjennom vinteren, primært i reindrifta.  
 
For nærmere bakgrunn i saken vises det til protokoll og saksframlegg i møte 4/2022 i 
rovviltnemnda.  
  
 
Med hilsen 
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