
 

 

 

Til rovviltnemda i Oppland, region 3       27.03.15 

Krav om tiltak for forvaltning av gaupe i Oppland før ny beitesesong 

starter i 2015.  

Bestandsregistrering av gaupe viser at vi innafor region 3 nå har minst 3 familiegrupper for mye i 

forhold til vedtatt bestandsmål, som er 5 ynglinger årlig. Intensjonen i rovviltforliket er at all 

forvaltning av freda rovvilt skal skje gjennom lisens og kvotejakt.  

Jaktkvote for gaupe var ved jaktstart 1. februar 2015 fastsatt til 9 dyr. Familiegrupper unntatt jakt 

både i og utenfor gaupesona. Rovviltnemnda vedtok på sitt møte 12. mars 2015 å gi ei tilleggskvote 

på 2 dyr, innfor yngleområdet for gaupe, og geografisk avgrenset til kommunene Søndre og Nordre 

Land og Sør-Aurdal. Så langt er det felt 7 hanndyr og et hunndyr og et dyr av ekstra-kvota.  

Det er stadfestet at det er 3 familiegrupper i Gudbrandsdalen. I dette området av Oppland skal det 

ikke være familiegrupper av gaupe. Bestandsmålet er oppfylt innafor yngleområdet for gaupe. 

Gaupebestanden innafor sona har økt de siste årene. Antall skader forvoldt av gaupe i deler av 

gaupesona er sterkt økende, sjøl om statistikk over erstattede dyr viser nedgang.  Fem 

familiegrupper vil gi en årlig tilvekst på ca 30 dyr. Tar vi høgde for en viss avgang på grunn av 

dødelighet i valpeperioden, vil vi likevel ha en tilvekst over flere år som er større enn uttaket 

gjennom kvotejakta. I tillegg til familiegruppene vil det også være en del voksne hanndyr. Alt dette er 

forhold som tilsier at fellingskvota for gaupe burde vært betydelig høgere for å holde bestanden 

nede på nivået på 5 årlige ynglinger i snitt over 3 år. 

Vi stiller oss svært undrende til at ikke familiegrupper utenom ynglesona for gaupe inngikk i den 

vedtatte fellingskvota. De registrerte familiegruppene i Gudbrandsdalen vil være en trussel for 

beitedyrene i hele Gudbrandsdalen beitesommeren 2015. I tillegg til ei jervestamme som er ute av 

styring, og at streifdyr av ulv allerede har gjort skade på sau, kan vi bare slå fast at uten tiltak som gir 

en kraftig og effektiv reduksjon av gaupestammen, vil vi stå overfor en beitesommer med et antatt 

skadepotensiale større enn på mange år. 

Oppland Sau og Geit, Oppland Bondelag og Oppland Bonde og Småbrukarlag krever at 

Rovviltnemnda i region 3 omgående setter i verk tiltak som fører til at alle tre familiegruppene tas ut 

før beitesesongen starter og dyr er ute på innmark. Det er nå svært gode sporingsforhold i området, 

noe som bør benyttes. 

Med hilsen 

Oppland Bonde- og Småbrukarlag Oppland Sau og Geit  Oppland Bondelag 

Terje Holen/sign    Arnfinn Beito/sign  Trond Ellingsbø/sign 

 


