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Vedr. gaupejakta og kvotefordeling 2017.  

For å si det med en gang: Resultatet av årets gaupejakt og kvotetildeling viser tydelig at 

tildeling av fellingskvoter må gjøres på en annen måte for senere år. 

 Kvotene i inneværende år er for lave. Vi har tidligere påpekt at på grunn av manglende 

sporsnø de senere år har bestanden blitt grundig undervurdert. Vi har i februar og mars hatt 

et par korte perioder med sporsnø og det viser seg at det er gauper fra innerst i Setesdal til 

Hisøya ved Arendal. Men da jakta starta hadde store deler av Aust-Agder barmark og hadde 

hatt dette i lengre tid. Derfor var vi avskåret fra å delta.  

For senere år mener vi at region 2 må inndeles i flere jaktområder og kvoten fordeles ut på 

disse. Eksempelvis 10. mars kan jaktresultatene telles opp og resterende kvote fordeles der 

det vil være behov for det. Ordningen med kvotefri jakt i grensekommunene til region 1 må 

gjeninnføres. Det bør også etterstrebes og skyte flest gauper der det blir tatt husdyr.  

Det er i vinter observert gauper så nær Vest-Agder grense at det må påregnes at disse også 

har tilhold i V-A periodevis. Hunndyrkvoten må også gjøres større, det er ikke et menneske 

som i en jaktsituasjon har den fjerneste mulighet til å avgjøre hvilke kjønn som er på 

skuddhold så her er det ikke noen mulighet for aktivt å spare hunndyr, det blir tilfeldigheter 

om det er ho eller han som skytes. 

 For oss i A-A ville det og være en større mulighet for god sporsnø dersom jakta startet 1. 

januar noe som vi har foreslått før men ikke fått aksept for. 

Dette er ikke sutring for at vi ikke fikk jaktet i år men en påpeking av de faktiske forhold og 

skjev fordeling av avskyting. Vi håper på forståelse for at dette er en så dårlig forvaltning at 

det ikke kan fortsette på samme måte som i år. Så vil sikkert noen sei at snøfattige vintre har 

vi hatt før og det er riktig, men med et stadig mildere klima som vi skal få vil stabile 

snøforhold bli sjeldnere og skjevhetene i jaktmulighetene større. 
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