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Anbefaling til rovviltnemnda om kvotejakt på gaupe i Nordland 

Statsforvalteren viser til rovviltnemndas behandling av sak 21/2022 i møte 4/2022 den 24. oktober, 
hvor dere fattet følgende vedtak: 
 
«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 2023 derfor ligger hos Miljødirektoratet. 
 
Rovviltnemnda ønsker primært at det åpnes for en begrenset kvote for jakt på gaupe selv om man 
ligger under bestandsmålet. Rovviltnemnda foreslår i utgangspunktet en kvote for jakt på gaupe 
vinteren 2023 med to gauper på Helgeland, to gauper i Salten og ei gaupe i Ofoten, samt at 
Statsforvalteren får myndighet til å iverksette skadefellingsforsøk på gaupe i perioden 16. mars til 
31. mai. Nemndas endelige anbefaling til Miljødirektoratet sendes etter at man har tatt i bruk det 
nye prognoseverktøyet.» 
 
Vi har nå fått tilgang til det nye prognoseverktøyet, hvor man kan simulere ulike kvoter for voksne 
hunngauper og få prognoser for forventet bestandsutvikling som følge av slikt jaktuttak. Modellen er 
basert på eksisterende tidsserier fra årlige tellinger av familiegrupper av gaupe (dvs. hunndyr i følge 
med unge(r) og observasjoner fra gaupejakt. Vi har kjørt slike simuleringer for region 7 – Nordland, 
med kvoter på hhv. 1, 2 og 3 voksne hunngauper. Vi fikk da følgende prognoser for bestanden etter 
jakt: 
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Ut fra dette foreslår vi at nemnda anbefaler en kvote på to voksne hunngauper.  
 
Vi foreslår videre at nemnda 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.  

• 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. 

 
Videre foreslår vi at nemnda støtter 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. 
 
De overnevnte forslagene er skrevet inn i forslag til brev fra nemnda til direktoratet (vedlagt).  
 
 
Med hilsen 
 
Tore Vatne (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Øyvind Skogstad 
seniorrådgiver 
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