
 

 

Rapport fra Rovviltnemndas gauperegistrering pr. 13.januar 2021. 

Innledning: 

Denne foreløpige rapporten pr. 13.1.21 er basert på innsendte rapportskjema, opplysninger fra 

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

som sporer 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 tallene for antall/bestand utarbeides av Rovdata og vil foreligge til sommeren.  

 

Sammendrag: 

 

Innenfor yngleområdet: 

Vi mener det er 2,5 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 som også er sporet/dokumentert i Viken, derfor telles den 0,5 

 

Utenfor yngleområdet: 

Vi mener det er 1(-2) familiegrupper utenfor yngleområdet. 

• 1 familiegrupper i Ringebu/Øyer kommune. Denne er godt dokumentert ved sporing og 

synsobservasjon  

• Mulig familiegruppe Ottadalen (Lom), status «Usikker» 

• Mulig overlappende familiegruppe Sør-Gudbrandsdalen (Øyer/Lillehammer kommune) 

- med disse to uavklarte situasjoner er det en mulighet at det kan bli registrert en 

familiegruppe til utenfor yngleområdet i løpet av sporingssesongen.  

 

Oppsummert mener vi at det er 3,5 - 4,5 familiegrupper av gaupe i Oppland pr 13/1-21 

 

I tillegg til meldinger om familiegrupper har det kommet inn flere meldinger av enkeltdyr. Dette 

gjelder for hele registreringsområdet, bortsett fra nordre deler av Valdres. Det skal fortsatt 

registreres fram til 28. februar så det kan komme fram opplysninger som kan gi bakgrunn for andre 

vurderinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utfyllende rapport og kommentarer: 

 

Sporingsforhold: 

Snøfall sent i oktober ga en kort periode sporforhold i flere deler av regionen (ca. 2 døgn) Senere 

mildvær og stort sett dårlige sporforhold fram til tidlig/midt desember. Fra og med romjulen har det 

vært ok snøforhold for sporing i hele regionen.   

 

Innenfor yngleområdet: 

    

Hadeland: Det er rapportert spor fra enkeltdyr i området 

 

Toten/Gjøvik: Det er jevnlig rapportert spor fra enkeltdyr, 2-3 dyr i området fordelt i sør og nord 

 

Land/Etnedal/Valdres: Gjort sporinger på en familiegruppe på 2 dyr som har brukt Etnedal og Sør-

Aurdal. I tillegg har det vært utført sporinger på en familiegruppe på 2 dyr i området vest for 

Randsfjorden i Søndre- og Nordre Land. I tillegg er det sporet en familiegruppe vest for Begna i Sør-

Aurdal som også er sporet i Viken. Alt dette er forskjellige grupper og bør telle som 2,5 

familiegrupper. Rapportert om jevnlig aktivitet fra flere enkeltdyr i dette området. 

   

Fra de øvre deler av Valdres har ikke vi mottatt rapporter om gaupeaktivitet.  

 

Utenfor yngleområdet: 

 

Sør-Gudbrandsdalen opp til Ringebu:  

Det er observert og gjort flere sporinger på en familiegruppe bestående av 3 dyr i Øyer/Ringebu på 

begge sider av dalføret. Hovedsakelig innenfor Øyer kommune. I tillegg er det dokumentert et 

viltkamerabilde av en familiegruppe bestående av 2 dyr rett sør for dette v/Hunderfossen, 

Lillehammer kommune. Her er det også et viltkamerabilde som kan vise en gaupeunge tidligere i 

perioden. Dette er delvis i samme område som den godt dokumenterte familiegruppa på 3 dyr 

(angitt over) befinner seg. Dette er også i samme område som vi i 2019/2020 er relativt sikre på at 

det befant seg to familiegrupper med delvis overlappende leveområder. Her ble bare den ene 

godkjent av Rovdata. På denne bakgrunn håper vi på at gode sporingsforhold og økt sporingsinnsats 

framover kan avklare om dette er forskjellige familiegrupper nå eller om det er den samme gruppa. I 

tillegg meldinger om aktivitet fra anslagsvis 3 enkeltdyr 

 

Fron/ Ottadalen/Nord-Gudbrandsdal: SNO har gjort sporing på en innmeldt familiegruppe. Status er 

«usikker». Også her flere meldinger aktivitet av enkeltdyr fra Fron nordover Ottadalen til Skjåk. 

Anslagsvis minimum 5-6 dyr. Ingen meldinger fra Dovre/Lesja.   

 

Erfaringsvis øker intensiteten på sporing og registreringer fram til jaktstart og ut sporingsperioden. 

Får vi gode sporingsforhold vil det i perioden framover trolig kunne komme mer informasjon og 

avklaringer rundt antallet familiegrupper i region 3. 

 

Lillehammer, 15.01.2021. 

 

Tore Grønlien, NJFF Oppland 

Tlf 901 87 976 / oppland@njff.no 

  


