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Klage på vedtak  

Kvote for kvotejakt gaupe i region 3.       05.11.20 

Rovviltnemda i region 3 har vedtatt å unnta familiegrupper av gaupe i beiteprioriterte områder for 
kvotejakt 2020/2021. Dette strider etter vår mening mot stortingsforliket av 2011 som sier tydelig at 
soneforvaltningen skal være tydelig og at det ikke skal finnes rovvilt som utgjør et skadepotensiale i 
beiteprioriterte områder.  

Selv om det ikke er dokumentert mer enn 1 familiegruppe innenfor ynglesonen i region 3, betyr ikke 
dette at det ikke finnes flere. Det er dokumentert flere familiegrupper på grensen til region 3 både i 
region 2 og region 5. I region 2 er det dokumentert 16 ynglinger, som er 4 ynglinger over 
bestandsmålet.  

Siden registreringsarbeidet i stor grad er bygget på frivillighet av enkeltpersoner, avhengig av snø- og 
værforhold, er det grunn til å knytte stor usikkerhet til hvorvidt det kan utelukkes flere 
familiegrupper innen gaupesona i region 3.  

Dokumenterte familiegrupper i Gudbrandsdalen (4) kan skyldes oppsett av 30 viltkameraer vinteren 
2019/2020. Dette er et godt hjelpemiddel for å avdekke freda rovvilt og eventuelle familiegrupper. 
Da er det også viktig å benytte verktøyene til en aktiv forvalting for å sikre den to-delte målsettingen 
hvor beitedyr skal ha forrang i beiteprioriterte områder. Ved å unnta dokumenterte familiegrupper 
fra jakt i beiteprioriterte områder, er en omvendt anvendelse av den kunnskapen og en klar 
favorisering av rovviltet framfor beitedyra.  

Hensikten med soneforvaltningen er å ivareta den to-delte målsettingen om både rovvilt og beitedyr. 
Etter utvidelsen av både jerve- og gaupesonene i region 3, er områdene store nok til å forvalte 
målsettingen om 6 ynglende gauper innenfor gaupesona. I tillegg må en se området i sammenheng 
med både region 2, region 4 og region 5.  

Når det ikke har latt seg gjøre å dokumentere mer enn 1. familiegruppe innenfor sona i 2020, kan 
ikke dette legges til grunn for å opprettholde ynglinger og familiegrupper i beiteprioriterte områder 
slik rovviltnemda i region 3 har vedtatt. Dette vil kun forskyve yngleområdene og gi økt bestand av 
gaupe med økte tap for beitenæringa i beiteprioriterte områder. Det er derfor, ut fra situasjonen 
med mange ynglinger i beiteprioritert, nødvendig at det tas ut familiegrupper selv om dette 
innebærer at ynglemålet på 5 ynglinger ikke opprettholdes for året 2021. 
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Oppland Bonde- og Småbrukarlag ber om at familiegrupper av gaupe ikke unntas for kvotejakt i 
region 3, område 1 (utenfor gaupesona)  

Oppland Bonde- og Småbrukarlag ber også om at det ikke settes hodyr-kvote i beiteprioritert 
områder.  

 

Med hilsen 

Oppland Bonde- og Småbrukarlag 

Astrid Olstad, konstituert fylkesleder       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


