Sluttrapport fra Rovviltnemndas gauperegistrering 2019/2020.
Innledning:
Rapporten er baseres på innsendte rapportskjema og opplysninger fra sporingsansvarlige i lokale JFF
og opplysninger fra SNO. I tillegg informasjon fra øvrige interesserte som bruker tid på
sporregistrering i forkant av kommende gaupejakt. Rapporten er en sammenstilling av denne
informasjon og vår vurdering av bestanden ut fra dette. Dette er sluttrapport for
registreringsperioden 01.10.2019 - 29.02.2020. De offisielle tallene for antall/bestand utarbeides av
Rovdata.
Sammendrag:
Innenfor yngleområdet:
Vi mener det er 1-2 familiegrupper innenfor yngleområdet.
• 1-2 familiegrupper lokalisert i Sør-Aurdal
Utenfor yngleområdet:
Vi mener det er min. 4 familiegrupper utenfor yngleområdet.
• 2 familiegrupper i Ringebu/Øyer/Lillehammer kommune.
• 2 familiegrupper på Nord-Fron/Sel/Vågå/Lom
Oppsummert mener vi det er 5-6 familiegrupper av gaupe i Oppland i 2019/2020

Utfyllende rapport og kommentarer:
Sporingsforhold:
Et tidlig snøfall i oktober ga umiddelbart meldinger om sporobservasjoner. Stort sett vært snødekt
mark siden slutten av november, også høyereliggende deler sør i regionen. Periodevis ok
sporingsforhold, men noe lange perioder mellom snøfall medfører at det er vanskelig å finne nye
spor i perioder. Siste 6-8 ukene av registreringsperiode var preget av dårlige sporingsforhold pga
skareføre som gjør observasjon av spor vanskelige.

Innenfor yngleområdet:
Hadeland: Det er rapportert spor fra enkeltdyr i området, 1-2 dyr
Toten/Gjøvik: Det er rapportert spor fra enkeltdyr i området, 1-2 dyr nord i området
Land/Etnedal: Rapportert om stor/jevn aktivitet fra enkeltdyr i dette området, 2-3 dyr
Valdres: I Sør-Aurdal det registrert og gjort sporing på familiegrupper bestående av 3 dyr.
Observasjoner fra sporingsmannskap på forskjellige plasser/samme tidspunkt gjør at inntrykket er at
det kan være to familiegrupper her. I tillegg rapport om spor fra enkeltdyr.
Fra øvrige deler av Valdres har ikke vi mottatt rapporter om gaupeaktivitet i denne perioden.
Utenfor yngleområdet:
Sør-Gudbrandsdalen:
Det registrert og gjort sporing på familiegruppe bestående av 3 dyr i Øyer og Ringebu. I tillegg er det
rapportert meldinger om familiegruppe bestående av 2 dyr i samme tidsrom på Fåberg, hvor SNO
ikke hadde anledning til få kontrollert spor. Det ble fotografert 2 gauper som kontrolleres for å være
familiegruppe i dette område også i oktober. I tillegg mange meldinger om aktivitet fra enkeltdyr.
Midt-Gudbrandsdalen: Godkjent sporing av en familiegruppe på 3 dyr i Ringebu som antas å være
samme som i Øyer. Også sporet familiegruppe på 2 dyr her, som kan være samme dyr som har vært
sørover til Fåberg. I tillegg er det melding om familiegruppe på 3 dyr Nord-Fron. Også her rapporter
om jevn aktivitet av enkeltdyr.
Ottadalen/Nord-Gudbrandsdal: Flere meldinger og sporing av familiegruppe m/ 2dyr i Lom og Vågå i
hele sporingsperioden. Melding og sporing av familiegruppe på 3 dyr på Sel som antas sporet også på
Nord-Fron. Meldinger aktivitet av enkeltdyr fra Sel og nordover i Ottadalen. Ingen meldinger fra
Dovre/Lesja.
Normalt øker intensiteten på sporing og registreringer fram til jaktstart og ut sporingsperioden. En
stor andel av manskapet som bidrar i gauperegistreringen har i nov/desember/januar brukt mye tid
på forberedelser til- og utøvelse av lisensjakten på ulv i Land/Hadeland. Dette har nok medført at
gauperegistreringen har kommet i andre rekke her. Dette, kombinert med relativt dårlige
sporingsforhold i store deler av jaktperioden for gaupe, gjør at vi sannsynligvis ikke har så god
oversikt innenfor forvaltningssona som tidligere år.
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