
 

 

Foreløpig rapport fra Rovviltnemndas gauperegistrering 2021/2022 

Innledning: 
Foreløpig rapport pr. 12.1.22 er basert på innsendte rapportskjema, opplysninger fra 

sporingsansvarlige i lokale JFF og opplysninger fra SNO. I tillegg informasjon fra øvrige interesserte i 

forkant av kommende gaupejakt. Rapporten er en sammenstilling av denne informasjon og vår 

vurdering av bestanden ut fra dette. Endelig prosjektrapport leveres til våren.  De offisielle 

bestandstallene utarbeides av Rovdata og vil foreligge til sommeren.  

 

Sammendrag: 
 

Innenfor yngleområdet: 

Vi mener det er 2-3 familiegrupper innenfor yngleområdet. 

• 1 familiegruppe i Sør-Aurdal 

• 1 familiegruppe i Søndre Land   

• 1 familiegrupper i Etnedal  

- Som tidligere ligger sporingene her forholdsvis tett på hverandre og ytterligere sporing 

vil avklare antallet familiegrupper her. 

 

Utenfor yngleområdet: 

Vi mener det er 3 familiegrupper utenfor yngleområdet. 

• 1 familiegrupper i Øyer kommune. (Lillehammer/Fåvang) 

• 1 familiegruppe Ottadalen (Vågå/Lom)  

• 1 familiegruppe Sel (Nord-Fron ) 

 

Oppsummert mener vi det er minimum 5 familiegrupper av gaupe i Oppland pr 12/1-21. I tillegg 

tyder rapportering på at antallet enkeltdyr er stabilt eller økende i hele regionen unntatt nordlige 

områder Valdres/Dovre/Lesja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utfyllende rapport og kommentarer: 
 

Sporingsforhold: 

Dårlige sporingsforhold i hele regionen i første del av registreringsperioden. OK forhold over store 

deler av regionen fra midten av desember.  

 

Innenfor yngleområdet: 

    

Hadeland: Det er rapportert spor fra enkeltdyr i området 

 

Toten/Gjøvik: Også her rapportert spor fra enkeltdyr sør og nord i området. 

 

Land/Etnedal/Valdres: Meldinger/sporinger på 1 familiegruppe i Sør-Aurdal, 1 familiegruppe i Søndre 

Land (Odnes-området) og 1 familiegruppe i Etnedal.  Rimelig sikkert at dette er minimum 2 

familiegrupper. Fra tidligere har det vært familiegrupper i dette området som har ligget tett på 

hverandre i avstand, og derfor blitt slått sammen av Rovdata. Ytterligere rapportering og sporinger vil 

kunne sannsynliggjøre om dette er 2 eller 3 forskjellige familiegrupper. Rapportert om jevnlig 

aktivitet fra flere enkeltdyr i dette området. 

   

Fra de øvre deler av Valdres har ikke mottatt rapporter om aktivitet av familiegrupper eller enkeltdyr 

 

Utenfor yngleområdet: 

 

Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Kommune:  

1 familiegruppe ble avbildet på viltkamera i registreringsperioden, før det var gode sporingsforhold. 

Denne er senere sporet av SNO når det ble forhold. I tillegg er det jevnlig observasjoner av enkeltdyr i 

hele området. Flere bilder fra Scandcam-prosjektet i området. 

 

Fron/ Ottadalen/Nord-Gudbrandsdal: SNO har gjort flere sporinger på innmeldt familiegruppe i 

Vågå/Lom. I tillegg sporing på 1 familiegruppe fra Sel og sørover til Nord-Fron. Også her flere 

meldinger om aktivitet av flere enkeltdyr fra Fron nordover Ottadalen til Skjåk. Flere bilder fra 

Scandcam-prosjektet i området. Ingen meldinger fra Lesja.   

 

Tilgrensende områder til Region 3: 

Ifølge SNO registrert sporing på familiegruppe i Stor-Elvdal kommune, 5 km fra Ringebu grense. Ikke 

registrert innenfor region 3 sine områder. Ellers ingen kjente sporinger nært grenseområdene. 

 

 

Lillehammer, 13.01.2022. 

 

Tore Grønlien 

NJFF Oppland 

Tlf 901 87 976 / oppland@njff.no 

  


