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Fordeling av kvote for jakt på gaupe i Nordland 2021 

Rovviltnemnda i region 7 behandlet i møte den 11. januar en sak om fordeling av kvote for jakt på 
gaupe i Nordland i 2021. 
 
Rovviltnemndas vedtak, sak 4/2021: 
Rovviltnemnda i Nordland fordeler kvote for jakt på gaupe i Nordland i 2021 som følger: 

 Deler av Narvik kommune, jf. kart:       1 gaupe 
 Deler av Hamarøy og Steigen kommuner, jf. kart    1 gaupe 
 Fauske og Sørfold kommuner      1 gaupe  
 Saltdal kommune og Bodø sør for Saltenfjorden/Skjerstadfjorden  1 gaupe 
 Rana kommune         1 gaupe 
 Hattfjelldal, Grane, Vefsn kommuner     1 gaupe 
 Bindal kommune        1 gaupe 
 Lofoten, og Vesterålen (innenfor Nordland fylke), samt Sandhornøya i Gildeskål kommune og 

øyene Teksmona, Mesøya, Skjerpa og Meløya i Meløy kommune – fri jakt inntil totalkvota for 
Nordland er fylt. 

 
Videre fastsetter 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. 

 Statsforvalteren kan i samråd med rovviltnemnda endre fordelingen av kvota mot slutten av 
jakta.  

 Dersom annen avgang av gaupe skjer utenfor områder med kvote eller der kvote fra før er fylt, 
avgjør Statsforvalteren hvilke fellingsområder som skal belastes. 

 
Rovviltnemnda sender anmodning til rovviltregion 8 om at det bør åpnes for kvotejakt mellom Bjerkvik 
og Rombaken i Narvik kommune.  
 
 
Bakgrunn og begrunnelse 
Miljødirektoratet vedtok den 14. desember 2020 kvote for jakt på gaupe i 2021 i region 7 og 8. Kvoten 
i region 7 – Nordland ble satt til totalt 7 gauper med en totalkvote på 3 voksne hunndyr. 
Rovviltnemnda i region 7 ble gitt myndighet til å fastsette jaktområder, fordele kvoten, fastsette 
reservekvote og fastsette øvrige vilkår for kvotejakt på gaupe i regionen, herunder begrensninger i jakt 
på familiegrupper. 
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For nærmere begrunnelse vises det til sekretariatets saksframlegg som kan leses på nemndas nettsider.  
 
Merknad: Den 23. januar ble det påkjørt ei gaupe i Rana kommune, som belastes vedtatt kvote.  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 
29 og rovviltforskriften § 18. En eventuell klage skal fremsettes for rovviltnemnda i region 7 jf. 
forvaltningsloven § 32. 
 
 
 
Med hilsen 
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