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Klage på Vedtak i sak 18/2019 – Kvotejakt på gaupe i 2020 i region 2.
Rovviltets Røst (heretter kalt RR) klager herved på gaupekvota i region 2, som er satt til 20 dyr
hvorav inntil 6 hunner eldre enn ett år.
Selv om det er utenfor nemndas mandat og spørsmålet om kvote, vil vi innledningsvis påpeke at
regionen har spesielt gode forutsetninger for å huse en høy bestand av gaupe. Et bestandsmål
på 12 familiegrupper ligger høyst sannsynlig langt under bæreevnen, noe som vil skape
konstante utfordringer i form av nyetableringer som kan bringe bestanden over dette nivået. Vi
mener derfor en framtidig revisjon av rovviltpolitikken må medføre et høyere bestandsmål i denne
regionen.
Gaupebestanden ble i 2019 beregnet til cirka 323 dyr i Norge, ut fra 55 registrerte
familiegrupper. Dette var status før kvotejakta i 2019.
Dette er en nedgang på fem prosent sammenlignet med året før, og for sjuende året på rad ligger
bestanden under det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ungekull.
Ser vi på gaupebestanden i Skandinavia er det i 2019 påvist 257 familiegrupper. Dette er en nedgang
på fem familiegrupper fra året før.
Bestanden er altså langt under målet nasjonalt og har i tillegg gått ned i Skandinavia.
RR mener derfor at man bør frastå for jakt i alle regioner inntil bestanden har kommet seg opp på et
høyere nivå. Når det gjelder region 2 har regionen et bestandsmål på 12 familiegrupper og
gjennomsnitt siste 3 år viser en bestand på 13. Altså ligger regionen svært nær bestandsmålet, så å
tillate et uttak på såpass mange som 20 dyr virker derfor svært risikofylt.
Sekretariatet foreslo en kvote på 18 dyr, samtidig som prognosen for bestandsutviklingen etter sist
års avgang tilsier en noe redusert bestand (bestand før jakt i 2020).
I saksutredningen fra sekretariatet står det følgende: "I vurderingen av om det skal åpnes for jakt
skal det gjøres en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling, og sannsynliggjøre
at bestanden etter neste års yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for
regionen." RR mener at nemda ikke kan være sikker på at regionen fortsatt vil oppfylle
bestandsmålet etter neste års yngling. Dette har region 2 erfart tidligere, da nemda i en diskusjon om
gaupebestanden i 2016 ikke viste noe tegn til bekymring, og når registreringen var fullført viste det
seg at region 2 hadde den største nedgangen i landet med hele 6,5 familiegrupper.
Det er registrert henholdsvis 55,5 57,5 og 55 familiegrupper av gaupe på landsbasis i årene 2017,
2018 og 2019. Antall registrerte familiegrupper i 2019 tilsvarer en bestand på omkring 323 dyr og
for 7 år på rad ligger bestanden under målet.
I Rovviltforskriften § 3 står det at i Norge skal det årlig være 65 ynglinger av gaupe, og §3 i
rovviltforskriften er derfor brutt.
Man bruker også i dag en forholdsvis ny og endret metodikk for beregning av gaupe. Denne
prognosemodellen har faktisk i 2016 beregnet hele 10 familiegrupper feil på gaupebestanden
nasjonalt.

At bestandsmålene på gaupe ikke er oppnådd i mange regioner i år har flere årsaker ifølge
Miljødirektoratet. De sier selv at beregninger av antall familiegrupper påvirkes av ulike feilkilder som
tetthet av familiegrupper og mellomårsvariasjoner i antall hunner som får frem unger, samt
mattilgang og klima.
RR mener derfor at denne usikkerheten som vises i de ulike regionene, også bør komme til syne i
region 2, selv om bestandsmålet så vidt er oppnådd.
Vi viser her til naturmangfoldloven § 9 om føre-var-prinsippet som kommer til bruk i situasjoner
hvor en ikke har tilstrekkelig kunnskap tilgjengelig. RR mener bestanden av gaupe i region 2 viser
relativt store variasjoner fra år til år slik at denne loven bør komme til anvendelse her.
RR er også kritisk til den illegale jakten vi vet foregår og syns rovviltnemda også bør ta høyde for at
enkelte dyr blir avlivet ulovlig. Samtidig er det også en risiko for at jegerne skyter "feil" dyr eller flere
dyr enn den vedtatte kvota, slik vi så i regionen under forrige kvotejakt.
Gaupa fikk i 2015 status som «sterkt truet» på den nye rødlisten over arter som er truet i Norge. På
den forrige rødlisten var gaupe klassifisert som "sårbar".
Øystein Wiig, professor ved Naturhistorisk museum i Oslo har uttalt at det ut ifra et biologisk ståsted
er situasjonen uforsvarlig (kronikk i Aftenposten i 2015)
Den gangen var det registrert 313 dyr før jakt, altså kun 10 individer færre enn i år.
At en art er «sterkt truet» betyr at risikoen for å dø ut de neste 20 til 100 årene er 20 prosent. Det er
økt jakt som er hovedårsaken til at gaupa er mer utsatt enn før.
Rovviltets Røst anmoder derfor med dette at man ikke innvilges kvotejakt på gaupe i reg 2, eller
alternativt reduseres med ca en tredjedel til 7 dyr (og inntil 2 voksne hunndyr over ett år)
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