
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 

Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder 
 

           

  

 
 

Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2013 
 

Vedtak i sak 22/2012 fattet av Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge 29. november 2012: 

 

”Vedtak I – om nemndas myndighet 

Rovviltnemnda i region 2 viser til det nasjonale bestandsmålet for gaupe i regionen. De 

siste dokumenterte data fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt viser at det er 

registrert 15,8 ynglinger av gaupe som gjennomsnitt for perioden 2010-2012.  

 

Rovviltnemnda anser med det at den har myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på 

gaupe etter rovviltforskriften § 11, jamfør §§ 4 og 7. 

 

 

Vedtak II – om kvotejakt på gaupe 

 

1. Kvoten for jakt på gaupe i 2013 settes til 35 dyr, hvorav maksimalt ni hunner eldre 

enn ett år. 30 dyr, hvorav inntil åtte hunner eldre enn ett år, tildeles fra jaktstart 1. 

februar. 

 

Kvoten gjelder ikke i buffersonen i forvaltningsområde Vest (Bygland, Evje og 

Hornes, Iveland, Birkeland og Lillesand kommuner i Aust-Agder) der det åpnes for 

kvotefri jakt. 

 

 

2. Det fastsettes åtte jaktområder med følgende avgrensning: 

 

Jaktområde Vest 1: Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkeland og Lillesand 

  kommuner i Aust-Agder  

 

Jaktområde Vest 2: Resterende del av Aust-Agder fylke og Fyresdal, Nissedal,  

       Drangedal og Kragerø kommuner i Telemark  

 

Jaktområde Øst 1: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå kommuner i Buskerud 

 

Jaktområde Øst 2: Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner i Buskerud  

 

Jaktområde Øst 3: Modum, Krødsherad, Sigdal, Ringerike, Hole, Lier, Røyken 

 og Hurum kommuner, og Øvre Eiker, Nedre Eiker og  

 Drammen kommuner øst og nord for Drammensvassdraget, i 

 Buskerud  
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Jaktområde Øst 4:Tinn, Seljord, Hjartdal, Notodden, Bø og Sauherad 

kommuner i Telemark  

 

Jaktområde Øst 5:Vinje, Tokke og Kviteseid kommuner i Telemark  

 

Jaktområde Øst 6:Vestfold fylke, resterende del av Buskerud fylke og de deler av  

   Telemark fylke som ikke inngår i jaktområdene 1 og Øst 4 

 

3. Kvoten fordeles på jaktområdene slik: 

 

Jaktområde Vest 1:  Kvotefri jakt 

 

Jaktområde Vest 2: 4 dyr  

 

Jaktområde Øst: 26 dyr der kvoten fordeles slik:  

Jaktområde Øst 1:  4 dyr 

Jaktområde Øst 2:  2 dyr 

Jaktområde Øst 3:  4 dyr 

Jaktområde Øst 4:  6 dyr 

Jaktområde Øst 5: 6 dyr 

Jaktområde Øst 6: 4 dyr 

  

 Reservekvoten er på 5 dyr, hvorav ett hunndyr ett år eller eldre. 

 

Rovviltnemnda legger vekt på at reservekvoten skal prioriteres de mest tapsutsatte 

områdene. Nemndas leder gis i samråd med sekretariatet fullmakt til å fordele 

reservekvoten. Ved tildeling av tilleggsdyr kan Rovviltnemndas leder i samråd med 

sekretariatet foreta endringer av jaktområdene. 

 

4. Jaktområdeinndeling kan endres og gjenstående kvote omfordeles etter nærmere 

vurdering av Rovviltnemndas leder i samråd med sekretariatet. 

 

5. Kvotejakt på gaupe er ordinær jaktutøvelse som er underlagt alle bestemmelsene i 

viltloven og forskrifter fastsatt i medhold av viltloven. Jeger/Fangstmann plikter å 

holde seg løpende oppdatert om status på kvotejakta.  
 

Rovviltnemnda ser alvorlig på de hendelsene som er rapportert fra Statens 

naturoppsyn om påskyting og inhuman jaktutøvelse under tidligere års kvotejakt. 

Rovviltnemnda er innstilt på å følge opp disse forholdene med konkrete tiltak 

dersom naturoppsynet fortsatt melder om uønskede episoder under jaktutøvelsen.” 
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Jaktområder og vedtatt kvotefordeling (30 av 35 dyr) ved jaktstart 1. 

februar for kvotejakt på gaupe i region 2 Sør-Norge 2013

 


