
 

 

   
 

Rovviltnemnda i region 3/Oppland – Møtereferat 31. august 2022     
 

    

Møte innkalt av: Sekretariatet v/Statsforvalteren 

Møtedato og møtetid: 31. august - kl. 08.00 – 08.15 

Møtested: Teams 

Møteleder: Aud Hove 

Møtereferent: Sidsel Røhnebæk 

Deltakere fra 
rovviltnemnda 

Aud Hove, Hans Kristian Enge, Hanne Velure og Anne Elisabeth 
Thoresen 

Deltakere fra 
Statsforvalteren 

Therese Ruud og Sidsel Røhnebæk 

 
 
Saksliste:  
33/22 Kvote for betinget skadefelling av gaupe i region 3/Oppland i 2022 
Thererse Ruud orienterte fra utsendt notat. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Om nemndas myndighet 
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om 5 årlige ynglinger av gaupe i region 3/ Oppland. 
Nemnda anser at bestanden av gaupe ligger over det regionale bestandsmålet, og at nemnda har 
myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling av gaupe i 2022, jf. rovviltforskriften §§ 8, jf. også 
§§ 4 og 7. 
 
Nemnda fattet vedtak om betinget skadefelling på gaupe 5. mai 2022. Denne kvoten på to dyr er nå fylt 
etter avgang på et dyr ved påkjørsel av bil, samt at en dyr ble felt på skadefelling 28. august. Region 3 
har dermed ikke en kvote for betinget skadefelling av gaupe. Erfaringsmessig dukker det opp flere 
skader også mot slutten av beitesesongen, både på innmark og utmark, så det er behov for å ha en 
tilgjengelig kvote. Det vedtas derfor en ny kvote for betinget skadefelling på gaupe i region 3/Oppland. 
 
2. Om størrelse på kvote 
For å forebygge skader på husdyr og tamrein forårsaket av gaupe anser rovviltnemnda at det er behov 
for en kvote for betinget skadefelling i region 3. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige 
vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus og -utvikling i region 3. 
 
Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte skadefellingskvoten på 1 gaupe 
ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning. Forvaltningsplanen for 
rovvilt i region 3 vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle fellingstillatelser, jf. også 
rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. 
 
Rovviltnemnda vedtok enstemmig sekretariatets innstilling. 
 
Vedtak: 
1. Om nemndas myndighet 
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om 5 årlige ynglinger av gaupe i region 3/ 
Oppland. 



 

 

Nemnda anser at bestanden av gaupe ligger over det regionale bestandsmålet, og at nemnda har 
myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling av gaupe i 2022, jf. rovviltforskriften §§ 8, jf. 
også §§ 4 og 7. 
 
Nemnda fattet vedtak om betinget skadefelling på gaupe 5. mai 2022. Denne kvoten på to dyr er nå 
fylt etter avgang på et dyr ved påkjørsel av bil, samt at en dyr ble felt på skadefelling 28. august. 
Region 3 har dermed ikke en kvote for betinget skadefelling av gaupe. Erfaringsmessig dukker det opp 
flere skader også mot slutten av beitesesongen, både på innmark og utmark, så det er behov for å ha 
en tilgjengelig kvote. Det vedtas derfor en ny kvote for betinget skadefelling på gaupe i region 
3/Oppland. 
 
2. Om størrelse på kvote 
For å forebygge skader på husdyr og tamrein forårsaket av gaupe anser rovviltnemnda at det er behov 
for en kvote for betinget skadefelling i region 3. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige 
vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus og -utvikling i region 3. 
 
Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at den foreslåtte skadefellingskvoten på 1 
gaupe ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet belastning. 
Forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle fellings-
tillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9. 
 


