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Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 Sør-Norge i 2021

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt kvote for jakt på gaupe i 2021. Kvoten er på inntil 32 dyr,
hvorav inntil 12 hunner eldre enn ett år. Fire dyr, inkludert tre voksne hunner, holdes tilbake
for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene. Kvoten er fordelt på fire
jaktområder. Ett område i tidligere Aust-Agder åpnes for kvotefri jakt. Vedtaket kan påklages
til Klima- og miljødepartementet.

Bakgrunn
Kvotejakt på gaupe er en ordinær jakt etter viltloven § 9, jamfør naturmangfoldloven §§ 15 og 16.
Rovviltforskriften § 10 gir rovviltnemnda hjemmel til å åpne for kvotejakt dersom vilkårene i § 7 er
oppfylt.
Bestandsmålet for forvaltningsregion 2 Sør-Norge er 12 årlige gaupeynglinger. Antall påviste
familiegrupper sist år var 16, mens gjennomsnittet for de siste tre årene er 15,3. Prognosen for
videre bestandsutvikling (bestand før jakt 2021) tilsier fortsatt en bestand over målet.
Rovviltnemndas vurdering
Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 29. mai 1981 om jakt og fangst av vilt (viltloven), jamfør Lov 19.
juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 16, og forskrift 18.
mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) §§ 7 og 11, jamfør §§ 1 og 3.
Naturmangfoldloven §§ 8-10 og 12 er lagt til grunn som retningslinjer for vedtaket, jamfør lovens § 7.
Rovviltnemnda viser til sekretariatets saksutredning.

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 2
c/o Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

E-postadresse: fmovpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no/ov/rovviltnemnder
Telefon, sekretariat: 69 24 70 00
Org.nr. 974 761 319

Besøksadresse, sekretariat:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Tordenskiolds gate 12
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Om myndighet til å fatte vedtak
Rovviltnemnda i region 2 viser til de nasjonale målsettingene for rovvilt i regionen og de siste
dokumenterte data om bestandsstatus fra Rovdata (Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt).
Rovviltnemnda konstaterer at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe etter
rovviltforskriften § 11, jamfør §§ 4 og 7.
Om kvote
Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang
sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Gaupe
skal forvaltes og sikres som levedyktig bestand, men kunne reguleres ved å høste overskuddet
gjennom jakt. Bestanden skal i tråd nasjonale føringer forvaltes så nær bestandsmålet som mulig.
Ut fra foreliggende kunnskap om bestandssituasjonen for gaupe og erfaringsbasert kunnskap i
regionen om bestandsutvikling og kvotejakt som regulerende faktor, samt prinsippet om
arealsonering, jamfør naturmangfoldloven §§ 8 og 12, finner rovviltnemnda grunnlag for å åpne for
kvotejakt på gaupe i 2021. Nemnda viser til data fra Rovdata (Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt)
og øvrig kunnskap i saksframlegg og senere oppdatert kunnskap om tap og skadesituasjonen, og
anser ut fra det at kravet i naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig ivaretatt.
Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskap,
jamfør § 9.
Samlet belastning på gaupe er godt kjent gjennom ulike fellinger (kvotejakt og skadefelling) og
irregulær avgang, jamfør naturmangfoldloven § 10. Det anses ikke at en eventuell felling av inntil 32
gauper i region 2 vil true bestandens overlevelse eller det nasjonalt fastsatte bestandsmålet.
Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse og anses ikke relevant i denne
saken.
Rovviltnemndas vedtak bygger på rovviltforskriften § 7 annet ledd:
• den regionale forvaltningsplanen for rovvilt (2017)
• data om biologiske og bestandsmessige forhold for gaupe
• skade- og konfliktsituasjonen.
For ytterligere saksopplysninger, begrunnelse og vurderinger etter naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper viser rovviltnemnda til sekretariatets saksutredning.
Konklusjon
Rovviltnemnda i region 2 har gjort en vurdering av bestandssituasjonen for gaupe, prognosene for
videre utvikling og skadesituasjonen og skadepotensialet, jamfør prinsippet om arealdifferensiering,
og på dette grunnlaget fastsatt en kvote for jakt på gaupe i 2021 på inntil 32 gauper med en
begrensning på inntil 12 hunngaupe eldre enn ett år. En kvote på 28 dyr med inntil 9 voksne hunner
iverksettes fra jaktstart fordelt på fire jaktområder. Resterende del av kvoten vurderes nærmere i
jaktperioden ut fra eventuell ny kunnskap. Beiteprioritert område i deler av tidligere Aust-Agder
åpnes for kvotefri jakt.
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Klageadgang
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kapittel VI,
senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent ved publisering i Miljøvedtaksregisteret.

Vedtaket legges ut på Miljøvedtaksregisteret (www.miljovedtak.no) og under de respektive
fylkesmennenes hjemmesider på www.fylkesmannen.no.

Med hilsen

Rune Hogsnes
Leder av rovviltnemnda i region 2
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.

Vedlegg
1. Vedtak i sak 10/2020 – Kvotejakt på gaupe i 2021

Gjenpart (øvrig kunngjøring i Miljøvedtaksregisteret):
Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet
Rovviltnemnda i region 1 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Vestland)
Rovviltnemnda i region 3 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Innlandet)
Rovviltnemnda i region 4 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Oslo og Viken)
Fylkesmennene i regionen
Statens naturoppsyn Buskerud, Vestfold og Telemark
Statens naturoppsyn Agder

Side: 4/6

Vedlegg 1

Vedtak om kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2021

Vedtak i sak 2020-10 fattet av Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge 12. november 2020
Rovviltnemnda i region 2 viser til at det nasjonale målet for gaupe i regionen er nådd som gjennomsnitt for
de tre siste årene. Rovviltnemnda har følgelig myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe etter
rovviltforskriften § 11, jamfør §§ 4 og 7.
Ut fra bestandssituasjonen (2020) og prognosen for videre bestandsutvikling, finner rovviltnemnda
grunnlag for å åpne for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2021.
Etter en samlet vurdering med vektlegging av bestandssituasjonen, erfaringer med kvotejakt og
bestandsutvikling i regionen, samt tap av bufe, fastsetter Rovviltnemnda en samlet kvote på til sammen 32
dyr, hvorav inntil 12 hunner eldre enn ett år.
I tråd med vedtatt forvaltningsplan for rovviltregionen (2017) åpner Rovviltnemnda for kvotefri jakt i
beiteprioritert område.
Rovviltnemnda vurderer at et slikt uttak ikke er til skade for bestandens overlevelse. Eventuell skadefelling
og irregulær avgang etter at vedtaket om kvotejakt er gjort belastes kvoten.
Fra jaktstart fordeles 28 dyr inkludert inntil 9 voksne hunner eldre enn ett år, på fem kvoteregulerte
jaktområder, jf. kartet Kvotejakt på gaupe 2021 (Fylkesmannen i Oslo og Viken, november 2020):
Jaktområder

I
Viken:
Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hemsedal, Hol, Nore og Uvdal, Rollag,
Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner.
Kongsberg kommune nord for E 134 og vest for Lågen.
Ringerike kommune nord for strekningene Fv 288 Sokna –
kommunegrense mot Krødsherad, Rv 7 Hønefoss – Sokna og E
16 Hønefoss - kommunegrense mot Jevnaker.

Forslag til delkvoter ved jaktstart i
2021
Totalt
Voksne hunner (>1 år)
10

3
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II
Vestfold og Telemark:
Tinn, Vinje, Tokke, Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Midt-Telemark,
Notodden og Hjartdal kommuner.
Agder:
Bykle og Valle kommuner.
III
Viken:
Ringerike kommune sør for strekningene Fv 288 Sokna –
kommunegrense mot Krødsherad, Rv 7 Hønefoss – Sokna og E
16 Hønefoss - kommunegrense mot Jevnaker.

10

3

5

2

3

1

Kvotefri jakt

Kvotefri jakt

Hole, Modum, Lier, Øvre Eiker og Drammen kommuner.
Kongsberg kommune sør for strekningen E 134 over Lågen til
kommunegrense mot Notodden og øst for Lågen på
strekningen E 134 over Lågen til kommunegrense mot
Flesberg.
Vestfold og Telemark:
Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Siljan og
Porsgrunn kommuner.
Skien kommune øst for Skiensvassdraget.
IV
Vestfold og Telemark:
Skien kommune vest for Skiensvassdraget.
Nome, Bamble, Kragerø, Drangedal og Nissedal kommuner.
Agder:
Åmli, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand,
Arendal og Grimstad kommuner.
V
Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand
kommuner i Agder (beiteprioritert område)

4 dyr inkludert tre voksne hunner holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene.
Begrunnelse for vedtaket går fram av saksframlegget til sekretariatet.
Eventuelle endringer i vedtatt jaktområdeinndeling, kvotefordeling og bruk av reservekvote vurderes i
jaktperioden av sekretariatet i samråd med rovviltnemndas leder og berørte fylkesmenn.
Kvotejakt på gaupe er ordinær jaktutøvelse som er underlagt alle bestemmelsene i viltloven og forskrifter
fastsatt i samsvar med viltloven. Jaktperioden er fra og med 1. februar til og med 31. mars.
Rovviltnemnda kan til enhver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier det.
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Følgende vilkår gjelder for utøvelse av kvotejakt på gaupe i 2021:
1.
2.
3.

Familiegrupper av gaupe som opptrer sammen er med virkning fram til og med 14. februar unntatt
fra tillatelsen. De tiltak som er mulige for å unngå at familiegrupper felles, skal være iverksatt.
Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for kvotejakt via fylkesmennenes kvotetelefoner og å
registrere seg for varsling via fylkesmennenes SMS-tjeneste.
Felling av gaupe skal umiddelbart og senest innen 30 minutter meldes til Statens naturoppsyn og
aktuell fylkesmann.

