
 

Rapport fra Rovviltnemndas gauperegistrering 2020/2021 

 

 

Innledning: 

Rapporten for sporingssesongen 2020/2021 er basert på innsendte rapportskjema fra 

sporingsansvarlige i lokale JFF og meldinger/opplysninger fra SNO. I tillegg til dette kommer 

informasjon fra ivrige og interesserte jegere som sporer for forberedelse til gaupejakt.  

 

Rapporten er en sammenstilling av denne informasjon og vår vurdering av bestanden ut fra dette.  

De offisielle tallene for antall/bestand utarbeides av Rovdata og vil foreligge til sommeren.  

 

 

Sammendrag: 

 

Innenfor yngleområdet (Vest-Oppland og Valdres): 

Vi mener det er 3,5 (4) familiegrupper innenfor yngleområdet. 

• 1 familiegruppe lokalisert i Sør-Aurdal, Etnedal  

• 1 familiegruppe i Søndre Land / Nordre Land kommuner (vest for Randsfjorden)  

• 1 familiegrupper i Sør-Aurdal skal også være sporet/dokumentert i Viken, og teller da 0,5 

• 1 familiegruppe på Hadeland, Gran. Vest for Randsfjorden 

 

- I tillegg til dette meldinger om en økning i antall enkeltdyr stort sett i hele regionen.  

 

 

Utenfor yngleområdet Gudbrandsdalen og Ottadalen): 

Vi mener det er min. 2 familiegrupper utenfor yngleområdet. 

• 1 familiegrupper i Ringebu/Frons kommunene. Denne dokumentert ved viltkamera og 

sporobservasjoner i parallelt tidsrom som gruppa lengre sør. Dokumentasjon er hovedsakelig 

gjort på vestsida av dalføret..  

• 1 familiegruppe i Lillehammer, Øyer og Ringebu kommune. Denne gruppa er godt 

dokumentert ved sporing og viltkamerabilder gjennom hele sporingsperioden.  

 

- Også her meldinger og bilder av flere enkeltdyr i hele regionen.  

 

 

Oppsummert mener vi at det er minimum 5,5 familiegrupper av gauper i region 3 og et økt antall 

av enkeltdyr (før jaktuttak) pr. 28.02.21 

 

Min. 6 familiegrupper bruker dermed region 3 som sitt leveområde. I tillegg er trolig noe økt 

antall av enkeltdyr gaupe 

 

 

 



Utfyllende rapport og kommentarer: 

 

Fra sporingsansvarlige i lokale JFF-foreninger har det kommet inn 56 rapportskjema. Statens 

Naturoppsyn har mottatt 34 meldinger om familiegruppe som har resultert i dokumentasjon på 

familiegrupper. Dermed noe høyere rapportering enn forrige sporingssesong. Det er også blitt 

opprettet en Facebook-grupper for sporingsansvarlige for å øke informasjonen i prosjektet. I 

Gudbrandsdalen har vi også innhentet informasjon fra Scandcam-prosjektet. 

 

I årets sporingssesong er ikke Lunner og Jevnaker kommuner med i registreringsområdet for region 

3, da disse kommunene er overført til annen rovviltregion. Registreringsarealet er dermed redusert 

fra tidligere år.  

 

Sporingsforhold: 

Snøfall sent i oktober ga en kort periode sporforhold i flere deler av regionen, deretter dårlige 

sporforhold fram til midt desember. Fra og med romjulen har det vært ok snøforhold for sporing i 

hele regionen, men lang periode med uten nedbør og kulde slik at sporingsforhold ble redusert på 

grunn av gammel sporsnø og skareføre i skogen. Gjaldt store deler av januar og februar. Totalt sett 

middels sporingsforhold sesongen sett under ett. 

 

Innenfor yngleområdet: 

    

Hadeland:  

Det er rapportert 1 familiegruppa vest for 

Randsfjorden og noe aktivitet fra enkeltdyr i dette 

området 

 

Toten/Gjøvik:  

Det er jevnlig rapportert spor fra enkeltdyr, 2-3 dyr 

i området fordelt i sør og nord. I tillegg ble det 

dokumentert 1 familiegruppe på Toten etter at 

sporingsperioden var slutt som ikke er regnet inn i 

vår vurdering av bestanden.   

 

 

Land/Etnedal/Valdres:  

Dokumentert sporinger av familiegrupper mellom Bagn, Randsfjorden og Etnedal. Som tidligere 

ligger disse familiegruppene tett på hverandre geografisk, men pga sporinger og dokumentasjoner i 

parallelle tidsrom/og avstand antar vi at dette er 3 forskjellige grupper. 1 gruppe i Etnedal/Sør-

Aurdal. 1 gruppe vest for Randsfjorden i Søndre- og Nordre Land og 1 familiegruppe i Sør-Aurdal som 

også skal være sporet i Viken og derfor vil telle 0,5. Fra de øvre deler av Valdres har ikke vi mottatt 

rapporter om gaupeaktivitet. 

 

Rapportert om jevnlig aktivitet fra flere enkeltdyr i dette området, og særlig fra Etnedal/Land 

området. Det ble skutt 3 hunngauper i dette området under jakta. 

 

Kartbilde fra Rovbase viser hvor SNO har dokumentert spor fra familiegrupper 20/21 

 

 



Utenfor yngleområdet: 

 

Sør-Gudbrandsdalen opp til Ringebu:  

Det ble observert spor, fått viltkamerabiler og gjort flere 

sporinger på 1 familiegruppe bestående som bruker 

Lillehammer (fra Fåberg), Øyer og Ringebu (Kvitfjell) 

hovedsakelig på vestsiden av dalføret, men også 

observasjoner på østsiden i Øyer/Tretten.  

 

 I tillegg meldinger og bilder fra flere enkeltdyr i dette 

området. Ble skutt to hanndyr i dette området under jakta. 

 

Fron/ Ottadalen/Nord-Gudbrandsdal:  

Bilde av 1 familiegruppe på Sør-Fron og senere sporing i 

parallelt tidsrom med gaupefamilie lengre sør (jfr. over). I 

tillegg antatt sikker sporing utført av SNO på Nord-Fron. 

Melding om spor etter familiegruppe i Lom hvor det ikke 

ble konkludert, heller ikke fanget opp noe her senere under 

jaktperioden. Også her flere meldinger aktivitet av enkeltdyr fra Fron nordover Ottadalen til Skjåk. 

Anslagsvis minimum 5-6 dyr. Ble skutt ett hanndyr og påkjørt/drept ett hunndyr i dette området 

under jakta. Ingen meldinger fra Dovre/Lesja.   

 

Kartbilde fra Rovbase viser hvor SNO har dokumentert spor fra familiegrupper 20/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaupefamilien fotografert på Fåberg/Hunderfossen (Scandcam-viltkamera)  

    

 

 

Lillehammer, 21.04.2021. 

 

Tore Grønlien, NJFF Oppland 

Tlf 901 87 976 / oppland@njff.no 

  


