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Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022
Vedtak
Miljødirektoratet gir statsforvalterene i rovviltregion 5, 6, 7 og 8 myndighet til å iverksette
betinget skadefelling av inntil ti gauper i perioden 16. februar–31. mai 2022. Kvotene gjelder i
aktuelle forvaltningsregioner og kan iverksettes i flere områder samtidig.
Tabell 1: Kvote for betinget skadefelling av gaupe f.o.m. 16. februar–31. mai 2022. Tallene i parentes for region 8,
angir fastsatt mål for antall familiegrupper i Finnmark.

Forvaltningsregion

Nasjonalt mål (ungekull)

Region 8*
Region 7
Region 6
Region 5

10 (4)
10
12
10

Snitt 2019-2021
(ungekull)
7,3 (2)
8,8
16,2
7,5

Kvote for betinget
skadefelling
3
3
3
1

*inkl. samarbeidsområdet i region 7

Vedtaket er fattet etter naturmangfoldlovens § 18 første ledd bokstav b, se § 7, og
rovviltforskriften § 13. Du finner naturmangfoldloven og rovviltforskriften i sin helhet på
Lovdata.no.
Representantforslag 163 S (2010-2011) (Stortinget.no) ligger også til grunn for vurderingene.
Vi viser også til vedlegget "Grunnlag for å fastsette kvote for skadefelling av gaupe i Norge våren
2022".
Føringer
 Statsforvalteren skal i hvert enkelt tilfelle vurdere om felling er nødvendig, se vilkårene i
rovviltforskriften § 9, se § 1 og § 6.
 Denne kvoten for betinget skadefelling er primært vedtatt for å begrense skade på
tamrein. Kvoten kan benyttes dersom det oppstår akutte gaupeskader på sau som ikke
kan håndteres ved bruk av andre tiltak.
 Statsforvalterene må koordinere seg når en rovviltregion omfatter flere fylker. Dette er
særlig viktig i tilfellene hvor det kun er/gjenstår én skadefellingstillatelse i området.
 Statsforvalteren kan iverksette skadefellingstillatelser i flere områder samtidig.
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Gauper som felles på eventuell kvotejakt, skal ikke belastes denne kvoten for
skadefelling. Gaupe felt på skadefelling i perioden for kvotejakt på gaupe (1. februar til
31. mars), skal belastes jaktkvoten i regionen.
Den som fatter enkeltvedtak om felling, dvs. både tillatelser og avslag, skal umiddelbart
registrere vedtaket i Miljøvedtaksregisteret.
Felling av gaupe i samsvar med dette vedtaket, skal umiddelbart registreres i Rovbase.
Vi kan til enhver tid omfordele, trekke tilbake eller gi tillegg til kvoten for betingede
fellingstillatelser.

Se også vedlegget "Forhold av betydning ved iverksettelse av skadefelling".

Bakgrunnen for saken
Stortingets rovviltforlik fra 20111 gir føringene for forvaltningen av rovvilt i Norge. Den todelte
målsettingen i forliket, som vektlegger både rovviltbestandens overlevelse og hensynet til
levedyktige beitenæringer, er det grunnleggende prinsippet i forvaltningen.
Stortinget har fastsatt et nasjonalt mål om 65 familiegrupper av gaupe med delmål fordelt på syv
av de åtte rovviltregionene2. Rovviltforskriften gir de regionale rovviltnemndene myndighet til å
fatte vedtak om kvote for betinget skadefelling når bestandene ligger over de nasjonalt fastsatte
bestandsmålene for hver enkelt art i regionene. Kvoten fastsettes som antall enkeltindivider som
kan felles innenfor regionen i perioden 1. juni til og med 15. februar.
For perioden 16. februar til og med 31. mai, kan Miljødirektoratet fatte vedtak om betinget kvote
etter rovviltforskriften § 13.
Bestandssituasjonen for gaupe på landsbasis
 Dokumenterte familiegrupper i 2021: 67
 Dokumenterte familiegrupper i gjennomsnitt de tre siste årene: 59,7
 Estimert bestand i Norge 2021: omkring 395 dyr
Antall døde gauper på landsbasis
 Antall døde gauper registrert i jaktåret 2020/2021: 88 gauper
 Kvotejakt: 64 gauper
 Skadefelling: 4 gauper
 Andre årsaker: 20 gauper
 Antall døde gauper så langt inneværende jaktår (10. februar 2022): 58
Skadesituasjonen og erstatninger for rovviltskader på tamrein på landsbasis
 Antall rein påvist tatt av gaupe i løpet av reindriftsåret 2020/2021: 267
 Antall rein påvist tatt av gaupe så langt inneværende reindriftsår (10. februar 2022): 242
 Antall rein erstattet som tapt til gaupe i løpet av reindriftsåret 2020/2021: 6240

1
2

Rovviltforliket (Stortinget.no)
St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur (Regjeringen.no)
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Region 5
Bestandssituasjonen
 Dokumenterte familiegrupper i 2021: 8,5
 Dokumenterte familiegrupper i gjennomsnitt de tre siste årene: 7,5
Antall døde gauper
 Antall døde gauper registrert i jaktåret 2020/2021: 12
 Kvotejakt: 6 gauper
 Skadefelling: 0 gauper
 Annen avgang: 6 gauper
 Antall døde gauper så langt i inneværende jaktår (10. februar 2022): 4
Skadesituasjonen og erstatninger
 Antall rein påvist tatt av gaupe i løpet av reindriftsåret 2020/2021:0
 Antall rein påvist tatt av gaupe så langt inneværende reindriftsår (10. februar 2022): 0
 Antall rein erstattet som tapt til gaupe i løpet av reindriftsåret 2020/2021: 151
Region 6
Bestandssituasjonen
 Dokumenterte familiegrupper i 2021: 18
 Dokumenterte familiegrupper i gjennomsnitt de tre siste årene: 16,2
Antall døde gauper
 Antall døde gauper registrert i jaktåret 2020/2021: 29
 Kvotejakt: 22 gauper
 Skadefelling: 0 gauper
 Annen avgang: 7 gauper
 Antall døde gauper så langt i inneværende jaktår (10. februar 2022): 24
Skadesituasjonen og erstatninger
 Antall rein påvist tatt av gaupe i løpet av reindriftsåret 2020/2021: 49
 Antall rein påvist tatt av gaupe så langt inneværende reindriftsår (10. februar 2022): 22
 Antall rein erstattet som tapt til gaupe i løpet av reindriftsåret 2020/2021: 808
Region 7
Bestandssituasjonen
 Dokumenterte familiegrupper i 2021: 10
 Dokumenterte familiegrupper i gjennomsnitt de tre siste årene: 8,8
Antall døde gauper
 Antall døde gauper registrert i jaktåret 2020/2021: 10
 Kvotejakt: 5 gauper
 Skadefelling: 2 gauper
 Annen avgang: 3 gauper
 Antall døde gauper så langt inneværende jaktår (10. februar 2022): 2
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Skadesituasjonen og erstatninger
 Antall rein påvist tatt av gaupe i løpet av reindriftsåret 2020/2021: 61
 Antall rein påvist tatt av gaupe så langt inneværende reindriftsår (10. februar 2022): 30
 Antall rein erstattet som tapt til gaupe i løpet av reindriftsåret 2020/2021: 1381
Region 8
Bestandssituasjonen
 Dokumenterte familiegrupper i 2021: 6 i Troms og 2 i Finnmark
 Dokumenterte familiegrupper i gjennomsnitt de tre siste årene: 5,3 i Troms og 2 i
Finnmark
Antall døde gauper
 Antall døde gauper registrert i jaktåret 2020/2021: 8
 Kvotejakt: 5 gauper
 Skadefelling: 2 gauper
 Annen avgang: 1 gauper
 Antall døde gauper så langt i inneværende jaktår (10. februar 2022): 4
Skadesituasjonen og erstatninger
 Antall rein påvist tatt av gaupe i løpet av reindriftsåret 2020/2021:152
 Antall rein påvist tatt av gaupe så langt i inneværende reindriftsår (10. februar 2022): 190
 Antall rein erstattet som tapt til gaupe i løpet av reindriftsåret 2020/2021: 3892

Miljødirektoratets vurderinger
Gaupa er fredet. Det er likevel mulig å felle gaupe, blant annet for å hindre skade på husdyr eller
tamrein. Vi legger følgende til grunn når vi vurderer kvotestørrelsen:





føringene i de regionale forvaltningsplanene og den geografisk differensierte
forvaltningen av gaupe med prioriterte gaupeområder og prioriterte beiteområder
bestandssituasjonen og kunnskap om forekomst av gaupe i regionene
antall døde gauper de siste årene
skadehistorikken og skadepotensialet i de ulike områdene

Vi gir kvoter for betinget skadefelling i region 5, 6, 7 og 8 for å begrense skade på tamrein. Dette
er regioner med tamreindrift, og vi vet av erfaring at det kan oppstå gaupeskader på tamrein.
Kvoten kan benyttes dersom det oppstår akutte gaupeskader på sau som ikke kan håndteres ved
bruk av andre tiltak.
Vår vurdering er at kvoten ikke vil være til skade for bestandens overlevelse. Det vil heller ikke
komme i konflikt med det nasjonale bestandsmålet for gaupe.

Klagerett
Dere og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker
fra dere har mottatt dette brevet. Klagen sendes til Miljødirektoratet.
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