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HENSTILL1NGTIL ROVVILTNEMNDA FOR REG1ON2 OM ENDRING
AV GAUPEFORVALTNINGEN

BEHANDLING I KOMMUNESTYRE - 05.09.2017

Votering: Enstemmig

Vedtak i kommunestyret i PS 56/17 05.09.2017
Kommunestyret i Vegårshei henstiller rovviltnemnda for region 2 om at den årlige tildelte
gaupekvota fordeles på flere jaktområder. ønsket begrunnes ut fra de svært varierende
sporingsforholdene som en normalt har i regionen i begynnelsen av februar. Mens
innlandskornmunene normalt har gode snø- og sporingsforhold på denne tida, kan det ofte
være barmark i kommunene langs og nært kysten. Det er følgelig ønskelig at en del av kvota
blir forbeholdt sistnevnte områder i påvente av gode sporingsforhold, slik at flere får mulighet
til rasjonell gaupejakt og at avskytingen blir bedre geografisk fordeit. Så kan heller
jaktområder slås sammen utover i jakta for å sikre at tildelt kvote for regionen blir felt.

RADMANNENS INNSTILLING

Kommunestyret i Vegårshei henstiller rovvi]tnemnda for region 2 om at den årlige tildelte
gaupekvota fordeles på flere jaktområder. ønsket begrunnes ut fra de svært varierende
sporingsforholdene som en normalt har i regionen i begynnelsen av februar. Mens
innlandskommunene normalt har gode snø- og sporingsforhold på denne tida, kan det ofte
være barmark i kommunene langs og nært kysten. Det er følgelig ønskelig at en del av kvota
blir forbeholdt sistnevnte områder i påvente av gode sporingsforhold, slik at flere får mulighet
til rasjonell gaupejakt og at avskytingen blir bedre geografisk fordelt. Så kan heller
jaktområder slås sammen utover i jakta for å sikre at tildelt kvote for regionen blir feit.
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Vedla te dokumenter:

Ingen

Aktuelt lov o re elverk:
Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 finnes her;
htt s://www.f Ikesmannen.no/Buskerud/MiI.o-o -klima/Rovvilt/Forvaltnin s lan/
Informasjon om kvotejakt på gaupe i region 2 finnes her;
htt s://www.f Ikesmannen.no/Buskerud/Mil.o-o -klima/Rovvilt/Kvote.akt-o -
lisensfelling/

Saksopplysninger:

Bak runn for saken:
Ordfører har bedt administrasjonen forberede en sak for kommunestyrets behandling av
uttalelse til rovviltnemnda i region 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder) med
ønsker om endringer i forvaltningen av gaupe. Bakgrunnen er at rovviltnemnda ved
fastsettelsen av fellingskvotene forut for kvotejakta 2017, fordelte tildelt kvote på bare to
jaktområder. Jaktområdet vi tilhører, består av hele Aust-Agder og Sør- og Vest-Telemark. I
dette området kan det være svært store forskjeller i snø- og sporingsforholdene når jakta
starter 1. februar. Mens kommunene lengst inne i landet normalt har gode sporingsforhold på
denne tida, kan kommunene nærmere kysten ha umulige sporingsforhold. Resultatet kan da
fort bli at kvota er fylt når vi endelig får sporsnø utover i februar. Det vil følgelig være ønskelig
at tildelt kvote blir fordelt på flere og mindre områder ved jaktstart, slik at flere får mulighet til
rasjonell gaupejakt og at avskytingen blir bedre geografisk fordelt.

Rådmannens vurderin :
Ved årets gaupejakt var det tildelt 5 dyr til vårt jaktområde og 3 til det andre jaktområdet i
regionen. Jakta ble imidlertid stoppet allerede den andre dagen, siden den maksimale
hodyrkvota på 2 dyr for hele regionen da var fylt. Det var da felt 3 dyr i jaktområdet lengst
nord og 2 i vårt jaktområde (i Bamle og Vinje). Her hos oss var bart når jakta starta 1.
februar, følgelig var det ikke muligheter for gaupejakt her før jakta var stoppet.

Kvotefastsettelsen av gaupe bygger på rovviltforliket i Stortinget. Rovviltregion 2 skal ha 12
ynglende gauper innenfor sitt område. Siden gaupeforvaltningen utelukkende bygger på
registreringer av familiegrupper (hogauper med unger), er det særdeles viktig at det gjøres
en innsats ved å lete etter og finne spor etter slike familiegrupper når en har tilfredsstillende
snø- og sporingsforhold på vinteren, samt å melde slike til rovviltkontakten i SNO for
kvalitetssikring og dokumentasjon av observasjonen. Det er utelukkende slike bekreftede
observasjoner som blir lagt til grunn for fastsettelsen av påfølgende års gaupekvoter.
Administrasjonen kjenner til at Vegårshei JFF har tatt initiativ overfor fylkeslaget til NJFF for
å få organisert en fylkesdekkende gaupesporing hver vinter når sporingsforholdende er på
det mest optimale.

Det er naturligvis en svakhet med systemet at forvaltningen utelukkende bygger på
sporobservasjoner etter familiegrupper når deler av rovviltregionen kan være nærmest uten
snø flere vintre. Administrasjonen kjenner til at det pågår forskning for at bruk av viltkameraer
i større grad kan benyttes ved kartlegging av gaupebestanden og supplere
sporobservasjonene ved fastsettelse av kvotene. Det er svært ønskelig at forskningsområdet
blir utvidet til også å gjelde Sørlandet og landets mest snøfattige gaupeområder.
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Administrasjonen har stor tro på at bedre organisering av gaupesporing, kombinasjon med
utstrakt bruk av viltkameraer, vil gi oss bedre kontroll på gaupebestanden og medføre at vi
får registrert de farniliegruppene som faktisk finnes. Med dagens metoder og praktisering
tyder mye for at bestanden er kraftig underestimert, kvotene for lave og starnmen i sterk
vekst.

Selv om administrasjonen mener at økt innsats med leting etter spor og dokumentering av
familiegrupper er det viktigste en lokalt kan gjøre for å få en bedre gaupeforvaltning, så
støtter administrasjonen en henstilling til rovviltnemnda om en oppdeling av regionen i flere
jaktområder. Gaupejakta i vinter ble som nevnt stoppet etter at bare 2 av de 5 dyrene i vårt
jaktområde var felt, så i vinter var det hodyrkvota på bare to dyr i regionen som ble
begrensningen. Og ett av de felte dyrene ble skutt i kystkommunen Bamle, samt at ett av
dyrene i det nordlige jaktområdet ble felt i Skien kommune, så det hadde neppe blitt noe
gaupejakt på Vegårshei i vinter selv om en del av den begrensa kvota hadde vært forbeholdt
de ytre kommunene i regionen. Men det er utvilsomt langt færre dager med tilstrekkelig gode
sporingsforhold i kommunene langs og nært kysten enn i innlandskommunene. Det hadde
følgelig vært ønskelig at tildelt kvote ble fordelt på flere og mindre områder ved jaktstart.

Administrasjonen fremmer følgende forslag til vedtak;
Kommunestyret i Vegårshei henstiller rovviltnemnda for region 2 om at den årlige tildelte
gaupekvota fordeles på flere jaktområder. Ønsket begrunnes ut fra de svært vaderende
sporingsforholdene som en normalt har i regionen i begynnelsen av februar. Mens
innlandskommunene normalt har gode snø- og sporingsforhold på denne tida, kan det ofte
være barmark i kommunene langs og nært kysten. Det er følgelig ønskelig at en del av kvota
blir forbeholdt sistnevnte områder i påvente av gode sporingsforhold, slik at flere får mulighet
til rasjonell gaupejakt og at avskytingen biir bedre geografisk fordelt. Så kan heller
jaktområder slås sammen utover i jakta for å sikre at tildelt kvote for regionen blir felt.

Det har ikke vært tid til å få denne saken behandlet av viltnemnda, men nemndas leder har
fått saksframstillinga for gjennomsyn. Han har ingen merknader utover det som framkommer
og støtter administrasjonens forslag til uttalelse til rovviltnemnda.

Helge Sines
skogbrukssjef


