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Skyteglade
rovviltnemnder
Årets jaktkvote på gaupe er rekordhøy med 149 dyr på fellingslisten. Forrige gang man
skjøt mye gaupe ble bestanden halvert. En ny rapport fra Norges Naturvernforbund
viser at rovviltnemndene går langt over faglige anbefalinger når kvotene settes.
• 4 av 5 gaupekvoter de siste fire årene er satt høyere enn
faglig anbefalt.
• Fra 2007 til 2010 har nemndene vedtatt felling av 421
gauper, 87 flere enn faglig anbefalt..
• Jaktkvotene er i snitt 26 % høyere enn faglig anbefalt.
• I Midt-Norge økte nemnden kvoten med 57 % i 2009 og
44,4 % i 2010.
• Gaupekvoten for 2010 på 149 dyr er rekordhøy.
• Sentrale paragrafer i den nye naturmangfoldloven er
ikke vurdert før kvotejakt på gaupe i 2010.
• Nemndene presser også på for uforsvarlig høye jaktkvoter for andre rovdyr.
• Nemndene begrunner ikke økningen av jaktkvotene
faglig når de går høyere enn anbefalt.
”Det er helt tydelig, på alle nivåer, at forvaltningen av rovdyr i
Norge ikke er fokusert på vern av truede arter, verdien av sunne
økosystemer og naturglede, men på hvordan man kan holde rovdyrstammene på lavest mulig nivå med bruk av jakt og felling”,
står det i Naturvernforbundets rapport ”Skyteglade rovviltnemnder”.

Naturvernforbundet frykter at gaupebestanden igjen skal falle,
slik den gjorde på slutten av 90-tallet etter kraftig avskyting.
Bestanden ble redusert fra 481 til 258 dyr på få år. Jaktkvotene
for 2008-2010 er rekordhøye. Naturvernforbundet ber nå Riksrevisjonen om en granskning av norsk rovdyrforvaltning, hvor
rovviltnemndene har en sentral rolle. Rovviltnemndene er politiske utvalg som blant annet bestemmer jaktkvotene for gaupe i
sin region. De skal ta utgangspunkt i en faglig vurdering av hva
bestanden tåler. Vi har undersøkt i hvilken grad nemndene holdt
seg til disse anbefalingene for årene 2007 til 2010.
Resultatet viser at de sjelden følger ekspertenes råd. Naturvernforbundet mener at dette bryter med formålet i den nasjonale
rovdyrpolitikken, der hensynet til rovdyr og beitedyr skal veie like
tungt. Selv i områder der bestandsmålet for gaupe ikke er nådd,
presser nemndene på for uforsvarlig høye jaktkvoter. Ved enkelte
anledninger har nemndene økt kvoten under jakten. Behandling
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Rovviltnemndenes kvote

Grafen viser samlet tall for regioner med kvotejakt på gaupe i Norge
fra 2007 til 2010.

av klager på jaktkvotene skjer sjelden før dyrene er skutt. De
fleste nemndene tar heller ikke hensyn til ulovlig jakt, som trolig
utgjør en betydelig andel av dødstallet for gaupe.
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Ifølge Bernkonvensjonen skal felling av utrydningsttruede
dyr kun gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning. I Norge brukes jakt som hovedmetode i
forvaltningen, noe Naturvernforbundet mener strider med
konvensjonen. Gaupa står som sårbar på rødlisten fra 2006.
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Nemndene er satt til å forvalte de fire store rovdyrene; ulv, bjørn,
jerv og gaupe etter rovviltforliket i 2004. De har et helhetlig forvaltningsansvar for rovvilt i sin region. Det innebærer at de skal
utarbeide en forvaltningsplan for de ulike artene, hvor de både
skal ta hensyn til beitedyr og rovdyr. Vår gjennomgang viser at
slike planer sjelden er til det beste for rovdyrene. Naturvernforbundet har en rekke eksempler på vedtak der faglige anbefalinger blir overprøvd og lovverk/forskrifter blir brutt, forsøkt brutt,
feiltolket eller motarbeidet.

Bestand og avgang av gaupe

Avgang
Gaupebestand
Figuren viser minimumsbestand av gauper og avgang.
Naturvernforbundet frykter at gaupebestanden igjen skal falle. Fra
1997-2004 ble bestanden nesten halvert, fra 481 til 258 dyr. Jaktkvotene for de siste årene er høyere enn de var da reduksjonen kom.

I 2008 ville rovviltnemnden i Hedmark gi
lisens på felling av ti bjørner, til tross for at
bestandsmålet langt fra er nådd.
Direktoratet for naturforvaltning reduserte
jaktkvoten med 80 prosent, til to dyr. Bjørnen står som sterkt truet på rødlisten.
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Ville skyte ti bjørner

Etter klage fra Naturvernforbundet reduserte
Miljøverndepartementet (MD) jaktkvoten på
gaupe i Hedmark fra 14 til 10 dyr i 2009.
Jakten ble imidlertid ikke stanset mens
klagen ble behandlet. Alle dyrene var skutt
da jaktkvoten ble omgjort. Også i Midt-Norge
fikk Naturvernforbundet medhold i 2009.
Også her reduserte MD kvotene.

Ulovlig vedtak om ulvejakt
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Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus fattet et
ulovlig vedtak om å åpne for lisensjakt på ulv i 2007.
Rovviltnemndene mente at de hadde
myndighet til å åpne for lisensjakt, selv
om bestandsmålet på tre årlige ynglinger
ikke var nådd innenfor de fire fylkene.
Miljøverndepartementet (MD) opphevet
vedtaket. MD opphevet også et lignende
Foto: Marcus
Lindstrøm/Istockphoto vedtak om jakt på jerv i Nordland i 2009.

Hva mener Naturvernforbundet?
Rovviltnemndene bommer på målet om å forvalte og sikre truede arter, og 					
vedtak preges av svak eller ingen faglig begrunnelse.
Forvaltning av små bestander med trude arter må omfatte mer enn å skyte 						
dyr. Dagens politikk: Ikke god nok for å sikre langsiktig overlevelse for de store rovdyrene; ulv, bjørn, jerv og gaupe.
Nemndene må være mye mer lydhøre og åpne for alle interesser. Naturvernorganisasjoner tas ikke med på råd.
Rovviltnemndene må vurdere jaktkvoter på rovdyr ut fra den nye naturmangfoldlovens bestemmelser.
FOR MER INFORMASJON:

LARS HALTBREKKEN - 91 61 21 91 ARNODD HÅPNES - 91 19 22 34 ERIK BRENNA - 23 10 96 27
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Fikk medhold, men gaupene var døde

