
Problemstilling: Feil/dårlig forvaltning pga dagens kvotesystem i områder utenfor 

forvaltningsområdet. Grunnlaget for denne påstanden er at kvoteområdet som omfatter 

blant annet Rennebu kommune har felles avskyting som flere områder som ikke har 

geografisk tilhørighet til hverandre.  

Man kan med relativt høy sikkerhet si at gaupene i Rennebu ikke er de samme som 

holder til i østre deler av Ålen og Tydalen, for ikke å snakke om lengst nord i Trøndelag. 

Rennebu og dette området er vel omtrent de to områdene i Trøndelag med lengst 

geografisk avstand fra hverandre.  

Med dette tatt i betraktning er sannsynligheten stor for at man ikke får ønsket avskytning 

pga. små kvoter fordelt på flere geografisk adskilte områder. Eksempelvis kan vi henvise 

til årets jakt, der kvoten ble overfylt første jaktdag. Dette kan nok begrunnes med at 

samtlige områder utenfor forvaltningsområdet hadde gode sporings- og jaktforhold fra 

starten på februar.  

Hvis vi da tenker oss at et av områdene hadde startet sesongen med dårlige forhold, så 

hadde de ikke hatt mulighet for avskyting før kvoten var fylt, uavhengig om de hadde en 

tett bestand av gauper i sitt område. Problemet er altså at man kan ha store variasjoner 

mtp. vær- og føreforhold, som igjen kan føre til at områder med større skadepotensial 

kan risikere å ikke få noe avskyting, grunnet dårlige forhold. Samtidig kan andre områder 

som deler kvoten ha gode forhold og fullføre avskytingen til tross for en mye lavere 

bestand av gauper i sitt område.  

Det kan også nevnes at det er felt 13 gauper (inkludert 1 påkjørsel) innenfor jakttiden i 

Rennebu kommune de 3 siste årene (2020-2022). Dette til tross for lave kvoter den første 

måneden alle tre årene. Dette kan også legges til grunnlag for at man bør vurdere en 

høyere kvote i Rennebu fra starten av jaktsesongen.  

 

Forslag til forbedring: Hele kvoteområdet utenfor forvaltningsområdet tildeles felles kvote 

fra 1. februar, i stedet for 1. mars. Dette vil sikre at gauper blir tatt ut der behovet er 

størst og vil også gi bedre muligheter for at de ulike områdene får jakte i den perioden 

av jakta da det er størst sannsynlighet for jaktbare snøforhold. Dette vil gi alle områdene 

som inkluderes i kvoteområdet bedre tid, slik at generell avskyting blir riktigere, samt 

minske faren for overskyting av pådelt kvote. 


