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MØTEREFERAT 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland 

                                        Dato: 4. november 2020 

Møtet innkalt av 
Sekretariatet 

v/Fylkesmannen 
Referent Therese Ruud 

Møtedato 4. november 2020 Møtetid Kl. 08.00- 08.10 

Møtested Teamsmøte   Møteleder Aud Hove 

Deltakere Medlemmer i rovviltnemnda: Aud Hove, Kari-Anne Jønnes, Hans Kristian 

Enge, Johannes Wahl Gran. Anne-Marte Kolbjørnshus hadde meldt forfall og 

Erik S. Winther møtte som vararepresentant  

Fylkesmannen: Sidsel Røhnebæk, Benedicte Broderstad og Therese Ruud 

Tilhørere  

 

  

48/20 Forslag til kvote og område for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland 2021 

 

Bakgrunn for møtet 

Rovviltnemnda i region 3 vedtok 16. oktober i sak 44/20 kvote og område for kvotejakt på gaupe i 

region 3 for 2021.  

 

12. oktober 2020 fastsatte KLD endringer i rovviltforskriften. Fylkesmennene ble gjort 

oppmerksom på dette i brev av 16. oktober fra KLD, etter at rovviltnemnda hadde gjort sitt 

kvotevedtak. Her ble det blant annet gjort endringer i regiongrenser som følge av regionreformen, 

og kommunene Jevnaker og Lunner inngår nå i rovviltregion 4 etter at de endret fylkestilhørighet 

til Viken i regionreformen. Dermed er vedtak i sak 44/20 ugyldig siden gaupeområdet her omfatter 

Jevnaker og Lunner, så derfor må det gjøres nytt vedtak om kvote og område for kvotejakt på 

gaupe i region 3/ Oppland 2021.  

 

Sekretariatet hadde i forkant sendt ut saksframlegg og forslag til vedtak. 

 

Sekretariatet viser til saksframlegg og forslag til kvote i sak 44/20. Sekretariatet ser ikke at denne 

endringen danner grunnlag for å endre forslag til kvote som sekretariatet foreslo i sak 44/20, men 

at område 2 må justeres i tråd med endringene i rovviltforskriften.   

 

Forslag til vedtak: 

 

Sekretariatet tilrår at rovviltnemnda i region 3 fatter følgende vedtak om kvote og områder for kvotejakt 

på gaupe i region 3/Oppland i 2021:  

 

Totalkvote: 8 dyr/hunndyrkvote 3 dyr over 1 år – hvorav familiegrupper unntas jakt i alle områder. 

Kvoten fordeler seg slik:  

 

Område 1: Del av regionen hvor forvaltningsplanen ikke legger opp til ynglinger av gaupe: kommunene 

Lesja, Dovre, Vågå Lom og Skjåk, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel; 4 

dyr.  
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Område 2: Del av regionen der forvaltningsplanen legger opp til 5 årlige ynglinger/familiegrupper av 

gaupe: kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal. Sør-Aurdal og Etnedal, Nordre Land, 

Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gran; 2 dyr  

 

2 dyr for senere fordeling. Et viktig kriterium for tildeling av tilleggsdyr vil være omfanget av påviste 

gaupeskader på sau siste beitesesong, og det samlede uttaket undervegs i kvotejakta.. 

 

Aud Hove er kritisk til den manglende prosessen i forbindelse med forskriftsendringen KLD her har 

gjennomført. I den forbindelse ønsker hun å sende et brev til departementet som påpeker dette. 

Aud Hove vil legge frem et forslag til brev enten på arbeidsmøtet 27. november eller på 

nemndsmøtet 17. desember.  

 

Aud Hove foreslo at nemnda opprettholdt vedtaket gjort i sak 44/20 og med samme begrunnelse. 

De vil øke hunndyrkvoten fra 3 til 4, men ønsker da å holde igjen det ene hunndyret til 

tilleggskvote. Totalkvoten er 8 dyr. Begrunnelsen for dette er at rovviltnemnda mener at 

hunndyrkvoten kan økes fordi familiegrupper er unntatt jakta og at de fleste ynglingene er i 

beiteprioritert område, som er område 1. Derfor trengs det en sterkere regulering der i forhold til 

område 2, som er gaupeprioritert område.  

 

Forslaget til Aud Hove ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

Rovviltnemnda i region 3 vedtar at kvote og områder for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2021 

blir som følger:  

 

Totalkvote: 8 dyr/hunndyrkvote 4 dyr over 1 år – hvorav familiegrupper unntas jakt i alle områder. 

Kvoten fordeler seg slik:  

 

Område 1: Del av regionen hvor forvaltningsplanen ikke legger opp til ynglinger av gaupe: kommunene 

Lesja, Dovre, Vågå Lom og Skjåk, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel; 4 

dyr.  

 

Område 2: Del av regionen der forvaltningsplanen legger opp til 5 årlige ynglinger/familiegrupper av  

gaupe: kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal. Sør-Aurdal og Etnedal, Nordre Land, 

Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Gran; 2 dyr  

 

2 dyr/hvorav 1 er hunndyr over 1 år for senere fordeling. Det betyr at det før fordeling av tilleggsdyr er 

en hunndyrkvote på 3 dyr over 1 år. Om det skytes 3 hunndyr, må jakta stoppes før fordeling av de to 

siste dyra hvorav en er hunndyr. Et viktig kriterium for tildeling av tilleggsdyr vil være omfanget av 

påviste gaupeskader på sau siste beitesesong, og det samlede uttaket undervegs i kvotejakta.  

Rovviltnemnda mener at hunndyrkvoten kan økes fordi familiegrupper er unntatt jakta og at de fleste 

ynglingene er i beiteprioritert område, som er område 1. Derfor trengs det en sterkere regulering der i 

forhold til område 2, som er gaupeprioritert område. 
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Kart med jaktområdeinndeling, region 3 er gjengitt i henhold til de nye regiongrensene jf 

rovviltforskriften av 12. oktober 2020. 


