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Ifølge adresseliste 
 
   
 
Vedtak om kvotefordeling og vilkår for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019 
 

Rovvilnemnda har med utgangspunkt i Miljødirektoratets vedtak om kvote for jakt på gaupe 
i 2019 fordelt kvota på tre jaktområder med 19 dyr, hvorav inntil fem voksne hunner, fra 
jaktstart 1. februar. Rovviltnemndas vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet.
    
 
 
Bakgrunn 
 
Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har i møte 10. desember 2018 under sak 14/2018 gjort 
vedtak om kvotefordeling og vilkår for jakt på gaupe i 2019. Vedtaket er gjort med grunnlag i 
Miljødirektoratets vedtak av 29. november 2018 om kvote for jakt på gaupe i region 2, 4, 5, 7 og 
8: 

Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 16 og § 
77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, 
jf. §§ 1 og 3, fatter Miljødirektoratet vedtak om kvoter for jakt på gaupe innenfor region 
2, 4, 5, 7 og 8 i 2019. 
 
Kvoten i region 2 – Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder settes til totalt 24 
gauper med en totalkvote på 7 voksne hunndyr. Det åpnes for kvotefri jakt i kommunene i 
Aust-Agder som er beiteprioritert område. Rovviltnemnda i region 2 gis myndighet til å 
fastsette jaktområder, fordele kvoten, fastsette reservekvote og fastsette øvrige vilkår for 
kvotejakt på gaupe i regionen, herunder begrensninger i jakt på familiegrupper. 
 
Kvote i region 4 – Oslo, Akershus og Østfold; 0 gauper 
Kvote i region 5 - Hedmark; 0 gauper 
Kvote i region 7 – Nordland; 0 gauper 
Kvote i region 8 – Troms og Finnmark; 0 gauper 
 
Vilkår 

• Jakt- og fangsttiden for gaupe varer fra 1. februar – 31. mars 
• Fastsatt kvote, vilkår, jaktområder etc skal kunngjøres av 

fylkesmannen/sekretariat på den måte som er vanlig for regionen. 
• Ved fordeling av kvote skal denne i sterk grad styres til områder med skade-

problemer. 
• Fylkesmennene administrerer kvotejakten innenfor sitt fylke og etablerer hensikts-

messige ordninger i forhold til oppdaterte resultater om felling og gjenstående  
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kvoter, krav til rapportering fra jeger og gjennomføring av eventuelle ettersøk. 

• Miljødirektoratet kan til enhver tid stanse kvotejakten eller endre fastsatt kvote 
dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier 
det. 

• All avgang av gaupe etter innenfor regionen etter at vedtaket er fattet belastes 
aktuell kvote. 

 
 
Rovviltnemndas vedtak innebærer at 19 dyr, hvorav inntil fem voksne hunner, er fordelt fra jaktstart 
på tre jaktområder (I-III). I beiteprioriterte kommuner i Aust-Agder (Bygland, Evje og Hornes, 
Iveland, Birkenes og Lillesand) er det åpnet for kvotefri jakt. Fem dyr, hvorav en voksen hunn, er 
holdt tilbake som reservekvote som kan fordeles seinere ved eventuell ny kunnskap om 
bestandsforholdene.  
 

Vedtak 

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har i møte 10. desember 2018 med henvisning til 
Miljødirektoratets vedtak 29. november 2018, jamfør forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om 
forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jamfør §§ 1 og 3, gjort følgende vedtak under sak 
14/2018: 
 

Rovviltnemnda i region 2 tar Miljødirektoratets vedtak om kvote for jakt på gaupe i 
rovviltregion 2 i 2019 til etterretning.  
 
Fra jaktstart fordeles 19 dyr på tre jaktområder: 
 

Jaktområde Delkvoter 2019 
(totalt/hunner >1 år)  

I 
Hallingdal, Numedal og 
midtre/østre Buskerud) 

 
8 (2) 

II 
(Vestfold, søndre Buskerud, 
østre/nordre Telemark) 

 
4 (1) 

III 
(Sør- og Vest-Telemark, Aust-  
Agder med unntak av Bygland, Evje 
og Hornes, Iveland, Birkenes og 
Lillesand kommuner) 

 
7 (2) 

IV 
Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes 
og Lillesand kommuner i Aust-Agder 
(beiteprioritert område) 

     
Kvotefri jakt 

 
Eventuelle endringer i vedtatt jaktområdeinndeling, kvotefordeling og bruk av 
reserve-  kvote vurderes i jaktperioden av sekretariatet i samråd med 
Rovviltnemndas leder. 
 
Kvotejakt på gaupe er fra og med 1. februar til og med 31. mars. 
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Følgende vilkår gjelder for utøvelse av kvotejakt på gaupe i 2019: 
 

1. Kvotejakt på gaupe er ordinær jaktutøvelse som er underlagt alle 
bestemmelsene i viltloven og forskrifter fastsatt i medhold av 
viltloven. 

 
2. Familiegrupper av gaupe som opptrer sammen er med virkning fram til og med 

14. februar unntatt fra tillatelsen. De tiltak som er mulige for å unngå at 
familiegrupper felles, skal være iverksatt. 

 
3. Jeger/Fangstmann plikter å holde seg løpende oppdatert om status på 

kvotejakta via fylkesmennenes informasjonstelefoner. 
 

4. Rapportering og informasjonsplikt: 
• Informasjonsplikt: Jeger plikter å holde seg jevnlig oppdatert 

gjennom dagen om status for kvotejakta i området. Jeger skal 
minimum ringe opplysningstelefonen om gaupejakt før jaktstart og 
mellom kl. 12 og 13 daglig. 

• Rapporteringsplikt: Felling av gaupe skal umiddelbart og senest 
innen 30 minutter meldes til Statens naturoppsyn og aktuell 
fylkesmann. 

 
Se vedlegg for fullstendig vedtak inkludert kart over jaktområdene. 
 

Klageadgang 
 
Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker, jamfør forvaltningsloven 
§§ 28 og 29 og rovviltforskriften § 18. En eventuell klage skal framsettes for Rovviltnemnda i 
region 2, jamfør forvaltningsloven § 32.  
 
 
 
Med hilsen 
 

Jørund A. Ruud 
Leder av Rovviltnemnda i region 2 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
 

 
Vedlegg 

1. Adresseliste 
2. Vedtak i sak 10/2018 – Kvotejakt på gaupe i 2019 - kvotefordeling og vilkår  
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Gjenpart (kun per e-post): 
 
Klima- og miljødepartementet  
Miljødirektoratet  
Rovviltnemnda i region 1 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane)  
Rovviltnemnda i region 3 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Oppland)  
Rovviltnemnda i region 4 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Oslo og Akershus)  
Fylkesmennene i regionen  
Statens naturoppsyn Buskerud, Vestfold og Telemark   
Statens naturoppsyn Agder  
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Vedlegg 1 
 
 
Adresseliste (kun per e-post) 
 
Kommunene i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder  
Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder fylkeskommuner   
Landbruksorganisasjonene i rovviltregion 2  
Norges Jeger- og fiskerforbund, fylkesvis  
Naturvernforbundet – fylkeslagene i rovviltregion 2  
Forum for natur og friluftsliv, fylkesvis 
WWF - Norge  
Foreningen Våre Rovdyr  
Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk  
Fellesaksjonen For Ulv  
NOAH – for dyrs rettigheter 
Bygdefolk for rovdyr 
Rovviltets Røst 
Mattilsynet – region Sør og Vest 
Mattilsynet – region Øst  
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Vedlegg 2 
 

 

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

             
 
Vedtak om fordeling av kvote og vilkår for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 
2019 
 
Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge gjorde under sak 14/2018 i møte 10. desember 2018 
følgende vedtak: 
 

Rovviltnemnda i region 2 tar Miljødirektoratets vedtak om kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 
2 i 2019 til etterretning.  
 
Fra jaktstart fordeles 19 dyr på tre jaktområder: 
 

Jaktområde Delkvoter 2019 
(totalt/hunner >1 år)  

I 
Hallingdal, Numedal og 
midtre/østre Buskerud) 

 
8 (2) 

II 
(Vestfold, søndre Buskerud, 
østre/nordre Telemark) 

 
4 (1) 

III 
(Sør- og Vest-Telemark, Aust-  
Agder med unntak av Bygland, Evje 
og Hornes, Iveland, Birkenes og 
Lillesand kommuner) 

 
7 (2) 

IV 
Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes 
og Lillesand kommuner i Aust-Agder 
(beiteprioritert område) 

     
Kvotefri jakt 

 
Eventuelle endringer i vedtatt jaktområdeinndeling, kvotefordeling og bruk av 
reservekvote vurderes i jaktperioden av sekretariatet i samråd med Rovviltnemndas 
leder. 
 
Kvotejakt på gaupe er fra og med 1. februar til og med 31. mars. 
 
Følgende vilkår gjelder for utøvelse av kvotejakt på gaupe i 2019: 
 

1. Kvotejakt på gaupe er ordinær jaktutøvelse som er underlagt alle 
bestemmelsene i viltloven og forskrifter fastsatt i medhold av viltloven. 

 
2. Familiegrupper av gaupe som opptrer sammen er med virkning fram til og med 
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14. februar unntatt fra tillatelsen. De tiltak som er mulige for å unngå at 
familiegrupper felles, skal være iverksatt. 

 
3. Jeger/Fangstmann plikter å holde seg løpende oppdatert om status på kvotejakta via 

fylkesmennenes informasjonstelefoner. 
 

4. Rapportering og informasjonsplikt: 
• Informasjonsplikt: Jeger plikter å holde seg jevnlig oppdatert gjennom 

dagen om status for kvotejakta i området. Jeger skal minimum ringe 
opplysningstelefonen om gaupejakt før jaktstart og mellom kl. 12 og 13 
daglig. 

• Rapporteringsplikt: Felling av gaupe skal umiddelbart og senest innen 30 
minutter meldes til Statens naturoppsyn og aktuell fylkesmann. 
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Jaktområder med kvotefordeling fra jaktstart 1. februar 2019. 

 
 


	Klageadgang

