
Notat gaupebestand - Sør-Trøndelag 
 
Kvotejakta på gaupe skal være hovedvirkemidlet for å regulere gaupebestanden. Forvaltningen er 
bedt om å ha et høyt presisjonsnivå ved forvaltning av bestandene av fredet rovvilt. Foreløpig 
bestandsrapport for gaupe i region 6 fra Rovdata, viser at vi hadde en gaupebestand som var større 
enn det regionale bestandsmålet ved jaktstart 2017. Størst avvik fra de fylkesvise bestandsmålene 
slik målet er fordelt mellom fylkene i forvaltningsplanen for rovvilt i region 6 er det i Sør-
Trøndelag, med seks registrerte familiegrupper mot et fylkesdelmål på fire familiegrupper. Den 
jakta som er gjennomført til denne tid i vinter i Sør-Trøndelag, vil trolig ikke gi noen 
bestandsreduserende effekt på gaupebestanden i fylket.  
 
Bestandsstatus 
Den foreløpige rapporten om bestandssituasjon for gaupe i region 6, før jakt 2017, anslår at 17 ulike 
familiegrupper har hatt tilhold i regionen vinteren 2016/2017, hvorav 3 deles med «naboer» og 
dermed er estimatet for regionen 15,5 familiegrupper. Rapporten bygger på data hentet fra 
Rovbase30, 2. mars 2017 kl 09:00. Rapporten angir 6 familiegrupper i Sør-Trøndelag, alle med 
sentralpunkt innenfor området med mål om yngling av gaupe i fylket. 

 
 
 



 
Figur 2; Viser data over ynglemål, bestandsdata 2016, foreløpige bestandsdata 2017, og hvordan de 
registrerte ynglingen i 2017 fordeler seg mellom områdene innenfor og uten for yngleområdene for 
gaupe for de tre fylkene i region 6.  
 
Sør-Trøndelag skiller seg fra de to andre fylkene i regionen ved at alle midtpunktene for 
familiegrupper av gaupe i 2017 er registrert innenfor området med mål om yngling. Det er rett nok 
sporet familiegruppe utenfor området med mål om yngling i Holtålen, men midtpunktet for 
familiegruppen er av Rovdata vurdert å være lenger ned i Gauldalen. 
 
Kvotejakta 2017 
Området uten mål om yngling i Sør-Trøndelag unntatt Fosen: Det er skutt en voksen hunn i Rennebu 
kommune og en voksen hann i Holtålen kommune. Restkvoten for området er 14.3.2017 - 1 dyr. Det 
er inneværende vinter registrert en del aktivitet av gaupe i området og aktiviteten er økende målt 
mot de siste sesongene. Nytt av året er at det også har vært jaktforsøk på gaupe i Oppdal kommune.  
   
Fosen: Det er ikke felt gaupe i det geografiske området Fosen-halvøya vinteren 2016/17. Men jakta er 
stoppet etter fellinger i andre deler av Nord-Trøndelag. Det er ved to tilfeller inneværende jaktsesong 
hentet dyr fra kvoten tildelt Fosen, etter at det er felt for mange dyr i andre kvotejaktsområder 
(Området med mål om yngling i Nord-Trøndelag, 3.2 og Indre Namdal, 11.3.)  
 
Området med mål om yngling i Sør-Trøndelag: En voksen hann ble påkjørt i Melhus 20.12.16, slik at 
kvoten ved jaktstart var to dyr. 1.2.17 kl 11:15 var kvoten fylt. Dette etter felling av en unge i 
Holtålen og en voksen hunn i Midtre-Gauldal.  10.3.17 tildelte Rovviltnemnda et dyr fra 
reservekvoten til området. 11.3.17 ble det felt en gaupeunge i Meldal kommune. Jegerne i Meldal 
opplyste at de hadde jaktet på en «flokk» på fire dyr. Fellingen skjedde nær grensen til Rennebu 
kommune. SNO har bekreftet at det er en gaupeunge som er felt. Denne ungen vil gå inn som et 
datapunkt i den endelige bestandsvurderingen for gaupe fra Rovdata. Det er ikke tidligere i vinter 
registrert aktivitet av familiegruppe i Meldal eller Rennebu, men om familiegruppen likevel kan 
knyttes til andre registreringer i fylket får være opp til Rovdata å vurdere.  
 
Stor ungeproduksjon i fylket 
For Sør-Trøndelag er det i tillegg til å være registrert relativt mange ulike familiegrupper også 
registrert spesielt mange årsunger sesongen 2016/17. Det er 2-3 unger i samtlige kull. Og av 
sporingene bak de seks midtpunktene for familiegrupper som Rovdata har lagt til grunn i foreløpig 
bestandsrapport, finnes det for 3 av dem sporinger av familiegruppe som av SNO er vurdert å bestå 
av mordyr og tre unger. Til sammenligning er det ingen familiegrupper i de to andre fylkene i region 
der det er gjort registreringer av mordyr med 3 unger sesongen 2016/17. Dette tilsier at overlevelse 
og fødetilgangen for gaupe i Sør-Trøndelag har vært svært god sesongen 2016/17.  
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Statistikk på kjent avgang  
 

Tabell 1 viser kjent avgang av gaupe i region 6 i perioden 2006 – 2017, * dataene for 2017 er 
foreløpige data, per 14.3.2017 
 
I Nord-Trøndelag er kvotejakta 2017 avsluttet. I Sør-Trøndelag gjenstår det 14.3. et dyr på kvoten i 
området uten mål om yngling unntatt Fosen. I Møre og Romsdal er det fortsatt åpent for jakt på 
gaupe i kvotefritt område. 
 

 
Figur 3; Viser data over kjent avgang av gaupe per registrert familiegrupper for årene 2014 – 2017. 
Det er benyttet kalender år for avgang og data over dyr døde av andre årsaker enn kvotejakt er tatt 
med. Familiegrupper 2017 er jf. foreløpig bestandsvurdering fra Rovdata, datert 8.3.17.  
 
Det er felt relativt få dyr i Sør-Trøndelag sett i forhold til antall registrerte familiegrupper i 2017, 
dette både målt opp mot tidligere år og målt opp mot de to andre fylkene i regionen. Med tanke på 
at Sør-Trøndelag er det fylket som ligger mest over det fylkesvise bestandsmålet jf. foreløpig 
bestandsvurdering fra Rovdata er dette betenkelig. 
 
Konklusjon 
Den jakta som er gjennomført til denne tid i vinter i Sør-Trøndelag, vil trolig ikke gi noen 
bestandsreduserende effekt på gaupebestanden i fylket.  
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År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Region 6 25 34 37 36 67 53 17 17 10 20 34 26* 

S - T 4 9 6 7 18 9 2 1 2 5 6 5* 

N-T 21 25 31 28 48 40 14 15 7 13 22 16* 

MR 0 0 0 1 1 4 1 1 1 2 6 5* 


