ROVVILTNEMNDA I REGION 2
Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

Sak 22/2019

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i 2020

Saksutredning fra sekretariatet
Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:
•
•

Foreløpig protokoll fra møte 15. november 2019 (saksframlegg og vedtak i sak
18/2019 Kvotejakt på gaupe i 2020) og rovviltnemndas vedtaksbrev av samme dato.
Klage fra Rovviltets Røst – 3.12.2019

Saksopplysninger
Rovviltnemndas vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet (KLD) innen tre uker
etter at vedtaket er gjort kjent. Klage skal rettes til KLD, men framsettes for rovviltnemnda.
Nemnda skal vurdere klagen ut fra påklagde forhold og eventuelt nye opplysninger i saken.
Rovviltnemnda oversender klagen med sin tilrådning til KLD for endelig behandling.
Bakgrunn
Sekretariatet har innen klagefristen mottatt én klage. Klagen er fra Rovviltets Røst som mener
det ikke bør åpnes for kvotejakt i 2020, alternativt at kvoten reduseres til ca. 1/3 av fastsatt
kvote.
I møte 15. november 2019 under sak 18/2019 behandlet rovviltnemnda kvote for jakt på
gaupe i 2020 etter viltloven § 9, naturmangfoldloven § 16 og lovkapittel II om alminnelige
bestemmelser om bærekraftig bruk og rovviltforskriften §§ 4, 7 og 11. Rovviltnemnda gjorde
følgende vedtak om totalkvoten:
«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 (2019) og prognosen for videre bestandsutvikling, finner
rovviltnemnda grunnlag for å åpne for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2020.
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 20 dyr, hvorav inntil 6 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.»

Vedtakets begrunnelse
Vedtaket bygger på saksframlegget til sak 18/2019 og er gjort ut fra en samlet vurdering av
utvikling og status for gaupebestanden i regionen. Det er en positiv utvikling over år ved
reduserte tap av sau på utmarksbeite generelt i regionen, men tapene er fortsatt store i flere
beiteområder. Kvotens størrelse og begrensning i antall voksne hunndyr i kvoten er satt med
hensyn til å sikre at bestanden etter neste yngling vil oppfylle det nasjonalt fastsatte
bestandsmålet for regionen. Fordelingen av kvoten er gjort ut fra prinsippet om geografisk
differensiering i forvaltningsplanen for regionen vedtatt av rovviltnemnda 2. april 2017.
Klagens innhold
Rovviltets Røst viser til at gaupebestanden er under det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige
ungekull og at den skandinaviske gaupebestanden har gått ned med fem familiegrupper til 257
ynglinger. Rovviltets Røst mener derfor man bør frastå fra jakt i alle regioner inntil bestanden
har kommet seg opp på et høyere nivå.
Videre viser Rovviltet Røst til at nemnda ikke kan være sikker på at neste års bestandsmål vil
nås, og at tidligere års erfaringer har vist store nedganger fra et år til et annet. De mener
rovviltforskriften § 3 er brutt siden det nasjonale bestandsmålet ikke er nådd, og at føre-varprinsippet i naturmangfoldloven bør komme til anvendelse. De er også kritiske til den illegale
jakten de mener foregår og mener nemnda bør ta høyde for dette.
Rovviltets Røst anmoder derfor om at det ikke innvilges kvotejakt på gaupe i region 2 i 2020,
alternativt at kvoten reduseres til 7 dyr og en hunndyrkvote på 2 dyr.
Sekretariatets vurdering
Klagen er framsatt i rett tid og sekretariatet anser at klager har rettslig klageinteresse i saken.
Rovviltnemndas vedtak ble fattet for å stabilisere gaupebestanden ned mot bestandsmålet og
kvoten ble fordelt ut fra utbredelsen av gaupe og skadebildet i regionen. Vedtaket var
fundamentert i tilgjengelig kunnskapsgrunnlag framlagt i saksframlegg og under møtet
(oppdatering om taps- og skadeomfang). Rovviltnemnda økte totalkvoten noe fra
sekretariatets forslag for å skaffe seg noe mer handlingsrom dersom det kommer ny kunnskap
ila. jaktperioden. Nemnda endret ikke antall tildelte dyr fra jaktstart eller den totale
hunndyrkvoten.
Sekretariatet kan ikke se at klagene anfører opplysninger som ikke forelå ved vedtakstidspunktet. Klagers anførsler berører i stor grad at det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige
ynglinger ikke er nådd. Sekretariatet viser i den sammenheng til at rovviltnemndenes oppgave
er å forvalte bestandene nærmest mulig de fastsatte bestandsmålene for regionene, jamfør
rovviltforskriften § 7. Det er likevel lagt vekt på den nasjonale bestandsutviklingen i
saksframlegget for vedtaket. Videre viser sekretariatet til at det i forvaltning av en viltbestand
er en rekke faktorer som kan virke inn på neste års ynglesuksess og om bestandsmålet nås.
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Vedtaket bygger imidlertid på oppdatert kunnskap som ansees god både nasjonalt og
regionalt, og sekretariatet mener det ikke er særskilt grunn til å legge vekt på føre-varprinsippet. Forvaltningen av gaupe i rovviltregion 2 har også vist at tilgjengelig kunnskap de
aller fleste årene har vært tilstrekkelig for å nå bestandsmålet for regionen.
Det ble påkjørt en gaupeunge i Kviteseid/Seljord den 8. desember 2019. Denne (og eventuelt
annen irregulær avgang) kommer til fratrekk på den vedtatte kvoten.
Basert på sekretariatets vurdering og nemndas vedtak i saken, og det faktum at det ikke
foreligger nye vesentlig opplysninger, legger sekretariatet fram forslag om å ikke ta klagen til
følge.
Forslag til vedtak
Rovviltnemnda har med grunnlag i klage fra Rovviltets Røst vurdert tidligere vedtak om
kvotejakt på gaupe i 2020 på nytt. Det har ikke framkommet ny kunnskap eller nye
opplysninger som tilsier endret vedtak. Vedtak av 15. november 2019 om kvotejakt på gaupe i
2020 opprettholdes og klagen oversendes Klima- og miljødepartementet for endelig
avgjørelse.

Vedtak
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