
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 

Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder 
 

           

  

 
 

Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2014 
 

Vedtak i sak 29/2013 fattet av Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge 18. november 2013: 

 

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 15,7 ynglinger av gaupe som gjennomsnitt for perioden 2011-2013.  

 

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 2014 settes til 30 dyr, hvorav maksimalt 12 hunner eldre 

enn ett år. 28 dyr, hvorav inntil ti hunner eldre enn ett år, tildeles fra jaktstart 1. 

februar. 

 

Kvoten gjelder ikke i prioritert beiteområde (jaktområde H: Bygland, Evje og 

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

kvotefri jakt. 

 

2. Det fastsettes åtte jaktområder med følgende avgrensning: 

 

Jaktområde A:  Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå kommuner i Buskerud. 

 

Jaktområde B:  Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner i Buskerud.  

 

Jaktområde C: 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.  

 

Jaktområde D: Vestfold fylke, Kongsberg kommune og Øvre Eiker, Nedre 

Eiker og Drammen kommuner vest og sør for 

Drammensvassdraget, i Buskerud fylke og Nome, Skien, 

Porsgrunn, Bamble og Siljan i Telemark. 

 

Jaktområde E: Tinn, Seljord, Hjartdal, Notodden, Bø og Sauherad 

kommuner i Telemark.  
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Jaktområde F: Vinje, Tokke og Kviteseid kommuner i Telemark.  

 

Jaktområde G:  Bykle, Valle, Åmli, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Risør, 

Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Aust-Agder og 

Fyresdal, Nissedal, Drangedal og Kragerø kommuner i 

Telemark.  

 

Jaktområde H:  Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand 

kommuner i Aust-Agder.  

 

3. Kvotejakt på gaupe er fra 1. februar til og med 31. mars 2014. Fra jaktstart fordeles 

kvoten til jaktområdene på følgende måte: 

 

Jaktområde Kvote 

A 3 

B 2 

C 4 

D 5 

E 5 

F 5 

G 4 

H Kvotefri jakt 

 

Hunndyrkvoten fordeles med fire dyr til jaktområdene A-B-E-F og seks til 

jaktområdene C-D-G. Ved eventuell fordeling av tilleggskvote skal voksne hunndyr 

i første rekke tildeles jaktområdene E og F. 

 

4. Familiegrupper av gaupe som opptrer sammen er med virkning fram til 15. februar 

unntatt fra tillatelsen. De tiltak som er mulige for å unngå at familiegruppe felles i 

denne perioden, skal være iverksatt. 

 

5. Eventuelle endringer i vedtatt jaktområdeinndeling og kvotefordeling vurderes etter 

nærmere vurdering av Rovviltnemndas leder i samråd med sekretariatet.  

Rovviltnemnda kan til enhver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier det. 

 

6. Rovviltnemnda vil understreke at kvotejakt på gaupe er en 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 på fylkesmennenes informasjons-telefoner.  

 

 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  
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 minutter meldes til aktuell fylkesmann og Statens naturoppsyn. 

 

7. Rovviltnemnda ber Rovdata utarbeide en oppdatert bestandsstatus basert på nye 

data til den 20. februar 2014. Ny kunnskap kan medføre økning eller reduksjon av 

jaktkvoten. 
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Kartvedlegg: Jaktområder for kvotejakt på gaupe i region 2 Sør-Norge 2014 og 

fordeling av kvote fra jaktstart 1. februar: 

 

 


