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Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 i 2015 

Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Aksjonen Rovviltets Røst 30. desember 2014 

over Miljødirektoratet sitt vedtak 9. desember 2014 om kvote for gaupejakt i region 4 i 2015.  

 

Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratet sitt vedtak 9. desember 

2014 om kvotejakt på gaupe i region 4 i 2015. Departementet har i sin avgjørelse lagt 

vekt på at en jaktkvote på 2 gauper, hvorav maksimalt 1 hunndyr (over ett år) innenfor 

avgrensede områder ikke vil ha negativ betydning for den naturlige tilveksten i 

bestanden, og at det er sannsynlig at regionen vil ha en vekst i bestanden opp mot 

bestandsmålet. Uttaket vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse. 

Vedtaket er i samsvar med naturmangfoldloven § 16. Klagen tas dermed ikke til følge.  

 

Bakgrunn 

Miljødirektoratet vedtok 9. desember 2014 kvote for gaupe i region 4 for 2015.  Kvoten ble 

satt til 2 gauper, hvorav maksimalt 1 hunndyr (over ett år), med nærmere kvote- og 

områdeavgrensning. Aksjonen Rovviltets Røst påklagde 30. desember 2014 vedtaket. 

Miljødirektoratet opprettholdt 8. januar 2015 sitt vedtak. 

 

Klagers anførsler 

Klager mener en effektuering av kvoten vil medføre risiko for at bestanden havner under 

bestandsmålet de neste årene. De mener også at gaupebestanden bør økes i region 4, og at det 

i tråd med dette ikke igangsettes kvotejakt på gaupe i region 4 i 2015.  

 

Miljødirektoratets vurdering 

Miljødirektoratet viser til at de regionale rovviltnemndene er gitt myndighet til å fatte vedtak 

om kvote for felling etter rovviltforskriften §§ 8, 10 og 11 når bestandene ligger over de 

nasjonalt fastsatte bestandsmålene for hver enkelt art i regionene. NINA-rapport 1049 om 



Side 2 

 

antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2014 viser at 

gaupebestanden nå ligger under det nasjonale målet på 65 årlige familiegrupper. I region 4 

er det de tre siste årene registrert henholdsvis 5, 1 og 5 familiegrupper. Gjennomsnittet er 

3,7 familiegrupper og under det fastsatte bestandsmålet på 6 årlige ynglinger. Rovviltnemnda 

i region 4 har dermed ikke myndighet til å fastsette kvote for jakt på gaupe 

i 2015. 

 

Miljødirektoratet har myndighet til å fatte vedtak om alle former for felling og jakt dersom 

situasjonen tilsier det, jf. rovviltforskriften § 13. Direktoratet kan fatte slike vedtak også der 

bestanden ligger under det fastsatte bestandsmålet for en region eller for landet. Det 

er et vilkår at slik felling eller jakt ikke er skadelig for bestandens overlevelse, og at det 

ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en geografisk differensiert 

forvaltning. 

 

Miljødirektoratet viser til at lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven), lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven) og forskrift 18.mars 2005 

nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) danner den juridiske rammen for 

Miljødirektoratet sitt vedtak i saken. Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene og 

deres genetiske mangfold blir ivaretatt på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige 

bestander i sin naturlige utbredelse. Tiltak etter naturmangfoldloven skal midlertidig avveies 

mot andre viktige samfunnsinteresser, jf. § 14. En slik avveiing skal ikke medføre at målet i § 

5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på annen måte eller i et annet 

tempo enn om naturmangfoldet hadde vært det eneste hensynet å ta, jf. prinsippet om en 

geografisk differensiert rovviltforvaltning. Naturmangfoldloven § 5 og prinsippet om 

geografisk differensiert forvaltning er konkretisert gjennom §§ 3 og 4 i rovviltforskriften, og 

gjennom de regionale forvaltningsplanene for rovvilt som er utarbeidet av rovviltnemndene. 

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven §§ 8 til 10 og § 12 er 

omtalt senere i vedtaket. Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse.  

Vedtaket gjelder kvote for jakt på gaupe og det er ikke aktuelt å stille fordyrende vilkår i 

vedtaket. Miljødirektoratet anser derfor ikke § 11 som relevant i saken. 

 

Direktoratet viser videre til naturmangfoldloven § 16 og § 77, jf. rovviltforskriften § 13, jf. §§ 

1 og 3, hvor det blant annet fremgår at vedtak om å tillate høsting av vilt treffes med hjemmel 

i viltloven, og at det ved avgjørelse om å tillate høsting og om fremgangsmåte ved høsting 

skal legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha på det 

biologiske mangfoldet for øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring og 

rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på skade som arten gjør. 

 

Videre viser Miljødirektoratet til rovviltforskriften § 1 (Formål) rovviltforskriften § 3 

(Nasjonale bestandsmål og bestandsovervåking) og rovviltforskriften § 13 (Direktoratet for 

naturforvaltnings myndighet til å fatte vedtak om felling og jakt). Miljødirektoratet viser og til 

Representantforslag 163 S (2010-2011) og Stortingets behandling av dette den 17. juni 2011 

hvor det ble inngått et nytt enstemmig rovviltforlik. Det fremgår av forliket at norsk 

rovviltforvaltning fremdeles skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i 

naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte 

målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette. Rovviltforliket i 

2011 legger videre til grunn at det er et mål at den regionale myndigheten i 

rovviltforvaltningen skal styrkes. Dagens praksis med at de regionale rovviltnemndene har 
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myndighet til å fastsette kvoter for jakt og lisensfelling for arter der regionalt bestandsmål er 

oppnådd videreføres. Samtidig er det understreket at også i de tilfeller der bestandsmålet ikke 

er nådd, skal rovviltnemndenes syn tillegges betydelig vekt. Direktoratet har mottatt 

anbefaling fra Rovviltnemnda i region 4 om kvote og områdeavgrensning for jakt på gaupe i 

2015. 

 

Miljødirektoratet viser til at Rovviltnemnda i region 4 har gitt følgende anbefaling: 

”Rovviltnemnda vil anbefale at Miljødirektoratet fatter følgende beslutning vedrørende 

kvotejakt i region 4 vinteren 2015: 

1. å fatte vedtak om en totalkvote på to gauper i 2015, hvorav maksimalt ett eldre 

hunndyr. 

2. å bestemme følgende jaktområdeavgrensning og fordeling av kvoten: 

1. Jaktområde 1 - forvaltningsområde med husdyr på utmarksbeite) 

(Den del av Akershus som omfatter hele kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum 

samt den delen av Nittedal som ligger øst for Nitelva og den del av Asker og Bærum 

kommuner som ligger vest for E16 og Nord for E18).Ett dyr. 

2. Jaktområde 2 – forvaltningsområde for ynglende ulv (De deler av Akershus som ikke 

inngår i jaktområde 1, hele fylkene Oslo og Østfold). Ett dyr 

3. Fra og med 1.mars slås jaktområde 1 og 2 sammen til et felles jaktområde dersom det er 

flere dyr igjen på kvoten i ett eller begge jaktområdene. 

4. Hunndyrkvoten gjelder begge jaktområdene samlet. Felles en hunn i ett jaktområde, 

stanses dermed jakten i hele regionen. 

3. Det skal ikke jaktes på familiegrupper (dersom to eller flere dyr går samlet).” 

 

Miljødirektoratet viser til at gaupe som art i dag er fåtallig, og det kreves forvaltningsmessige 

tiltak for å sikre overlevelsen. Dette innebærer at målsettingen om en bærekraftig forvaltning 

er et overordnet hensyn ved forvaltningen av gaupe og de andre store rovviltartene. Hensynet 

til levedyktige næringsvirksomheter i landbruket, samt hensynet til bosetting og livskvalitet i 

områder med rovvilt, medfører at forvaltningen ikke kan legges opp på en slik måte at det 

overordnede hensynet til rovvilt alene kan tillegges vekt. Forvaltningen må derfor være 

differensiert. Det innebærer at bruken av ulike tiltak og virkemidler må legges opp på en 

måte som så langt det er mulig differensierer mellom de ulike interesser i ulike geografiske 

områder. Det er likevel et generelt vilkår at tillatelse til felling bare kan gis dersom fellingen 

ikke vil være skadelig for bestandens overlevelse. Rovviltnemnda i region 4 har vedtatt en 

regional forvaltningsplan for rovvilt i sin region. I forvaltningsplanen vektlegges prinsippet 

om geografisk differensiering. Differensieringen bygger på de nasjonale bestandsmål for de 

enkelte rovviltartene i regionen. Ved vurderinger om felling eller jakt legges det vekt på 

føringer i regional forvaltningsplan. 

 

Kvotejakt på gaupe er ordinær jakt i den forstand at jakten utøves på en art som oppfyller 

jaktbarhetskriteriene som er fastsatt i naturmangfoldloven § 16, tredje ledd. Det skal særlig 

legges vekt på om arten produserer et høstingsverdig overskudd, og om den har 

ressursbetydning. I tillegg skal det legges vekt på jakt- og fangsttradisjon i vedkommende 

område, og på den skade viltet gjør. For at den skadereduserende effekten skal være størst 

mulig er det viktig at kvotejakten i sterk grad styres mot områder med skadeproblemer. Det er 

kvotejakt (eller lisensfelling) som skal være den normale beskatningsformen også i fremtiden 

for å redusere skade som gaupe påfører bufe- og tamreinnæring, jf. St.meld. nr. 15 (2003-

2004). 
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Offentlige beslutninger som kan berøre naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon samt effekt av påvirkning, jf. 

naturmangfoldloven § 8.  Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, kommer til bruk i 

situasjoner hvor en ikke har tilstrekkelig kunnskap tilgjengelig. Direktoratet vurderer at det 

ikke er tilfelle i denne saken. Bestanden av gaupe i Norge blir primært overvåket ved å 

registrere antall familiegrupper av gaupe i perioden 1. oktober til 28(29) februar. I NINA 

rapport 1049 går det fram at det er registrert henholdsvis 5, 1 og 5 familiegrupper av gaupe i 

region 4 årene 2012, 2013 og 2014. To av familiegruppene deles med Sverige. Direktoratet 

konstaterer at gaupebestanden for tredje året på rad er under det nasjonale målet på 6 årlige 

ynglinger i regionen som er fastsatt i Innst. S. nr. 174 (2003-2004). I Sverige er det for tredje 

året på rad registrert en nedgang i antall registrerte familiegrupper på landsbasis jf. rapport nr. 

1 2014 - Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. For region 4 er bestanden på svensk 

side av betydning for netto innvandring til regionen. Naturvårdsverket har nylig fattet vedtak 

om ikke å åpne for jakt i Sverige i 2015. 

 

Direktoratet viser til at det foreligger god kunnskap om den samlede belastingen 

gaupebestanden blir utsatt for, jf. naturmangfoldloven § 10. Gaupebestanden er ikke avgrenset 

av tilgjengelig areal og det er ikke registrert sykdom på gaupe i Norge. Utover enkelte 

påkjørsler skjer avgangen av gaupe i hovedsak gjennom kvotejakt, slik at miljøforvaltninga i 

stor grad har oversikt over den samlede belastingen. Det er ikke registrert avgang av gaupe i 

region 4 i 2014. 

 

Skadene på sau/lam forårsaket av gaupe har variert de siste årene i regionen. I 2011 ble 

det erstattet 240 sau og lam tapt til gaupe og i 2012 ble 133 sau/lam erstattet. I 2013 ble 

det erstattet 232 sau og lam som tapt til gaupe. Inneværende år er det registrert 25 sau/lam 

som er dokumentert/antatt tatt av gaupe i region 4. Dette er omtrent på samme nivå som 

beitesesongen 2013. Dokumenterte skader i løpet av beitesesongen 2014 er registrert i 

Eidsberg (18 skader) og Trøgstad (2 skader) i Østfold og Enebakk (2 skader) og Aurskog – 

Høland (3 skader) i Akershus. Ingen dokumenterte skader er registrert innenfor jaktområde 1. 

 

Av rovviltforliket i 2011 fremgår det at soneinndelingen må forvaltes tydelig. Det vil si at 

det skal være tydelige forvaltningsmessige forskjeller i henholdsvis prioriterte rovviltområder 

og prioriterte beiteområder. Direktoratet legger til grunn at den regionale rovviltnemnda for 

forvaltningsregion 4 med sin geografiske differensiering har ivaretatt de hensyn som er 

nedfelt i naturmangfoldloven § 12. Dette innebærer at avgrensingen av områder der ynglinger 

av gaupe kan forekomme er foretatt ut fra en samlet vurdering, og forventes å gi de beste 

samfunnsmessige resultater. 

 

Miljødirektoratet skal vurdere bruk av sin myndighet der nemndene etter forskriften § 11, 

jf. § 7 ikke har myndighet. Hovedregelen er at kvotejakt på gaupe ikke skal gjennomføres 

dersom bestandsmålet i region ikke er nådd. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være 

nødvendig eller hensiktsmessig å gi mulighet for en begrenset jakt i nærmere fastsatte deler av 

en region selv om bestandsmålet ikke er nådd. Ved vurdering av om kvote for jakt på gaupe 

skal fastsettes før bestandsmålet er nådd, skal Miljødirektoratet blant annet legge vekt på om 

bestanden er i vekst mot det nasjonale bestandsmålet for regionen. Det ble registrert 5 

familiegrupper av gaupe i regionen før jakt i 2014 og det er ikke registrert avgang av gaupe 

inneværende år. Bestanden i Sverige er under det nasjonale referansenivået og det vil ikke bli 

fattet vedtak om gaupejakt i Sverige kommende år. Dette vil kunne ha en positiv virkning på 

innvandring fra Sverige. Miljødirektoratet vurderer at nemnda i sin anbefaling om en kvote på 
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2 dyr innenfor avgrensende områder som i henhold til forvaltningsplanen er prioritert for 

beitedyr og forvaltningsområde for ulv, ikke vil ha negativ betydning på den naturlige 

tilveksten i bestanden. Miljødirektoratet vurderer at det er sannsynlig at regionen vil ha en 

vekst i bestanden opp mot bestandsmålet. 

 

Ut fra en totalvurdering anser Miljødirektoratet det forsvarlig å fastsette en begrenset kvote 

for jakt på gaupe innenfor nærmere avgrensede områder i region 4 i 2015. Direktoratet viser 

til at de i sitt vedtak fulgt anbefalingen fra rovviltnemnda i region 4. Et uttak av totalt 2 

gauper, hvorav maksimalt ett hunndyr over ett år, vurderes ikke å være til skade for 

bestandens overlevelse.  

 

Klima- og miljødepartementets vurdering 

Saken behandles etter viltloven § 9, naturmangfoldloven (nml.) §§ 16 og 77, og 

rovviltforskriften (rov.) §§ 4, 7 og 13. Departementet legger, i henhold til nml. § 7, i sin 

vurdering prinsippene i nml. §§ 8-10 og 12 til grunn som en integrert del av avgjørelsen. Også 

forvaltningsmålet for arter i nml. § 5 trekkes inn i skjønnsvurderingen. Det samme gjelder 

nml. § 14 om andre viktige samfunnsinteresser. Prinsippet i nml. § 11 er ikke relevant i denne 

saken fordi det ikke er aktuelt å stille fordyrende vilkår. 

 

Det er et vilkår for jakt på gaupe at best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at gaupe produserer 

et høstingsverdig overskudd, jf. nml. § 16 tredje ledd. Videre følger det av nml. § 16 fjerde 

ledd at ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting, skal det 

legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkningen høstingen kan ha på det 

biologiske mangfold for øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring eller 

rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på skade som arten gjør.  

 

Ved behandling av St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, fastsatte Stortinget 

nasjonalt bestandsmål for gaupe til 65 årlige ynglinger, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004). 

Gjennom ny stortingsbehandling våren 2011 ble bestandsmålet for gaupe videreført, jf. 

rovviltforliket (Representantforslag 163 S (2010-2011)) punkt 2.1.7. Videre går det frem av 

rovviltforliket at forvaltningen skal skje på en slik måte at bestanden over tid ligger så nær 

bestandsmålet som mulig. Det nasjonale bestandsmålet er fordelt på syv av de åtte 

forvaltningsregionene for rovvilt, jf. rov. § 4.  

 

Miljødirektoratet har myndighet til å fatte vedtak om kvotejakt på gaupe der bestanden ligger 

under det fastsatte bestandsmålet for en region eller for landet, jf. rov. § 13 første ledd. Det er 

etter forskriften to kumulative vilkår som må være oppfylt for slik jakt; at jakten ikke er 

skadelig for bestandens overlevelse og at det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra 

prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. 

 

Gaupa er klassifisert som sårbar på Norsk rødliste for arter 2010. Når det gjelder 

bestandssituasjonen for gaupe, vises det til informasjon fra Rovdata (Nasjonalt 

overvåkingsprogram for rovvilt). NINA-rapport 1049 om antall familiegrupper, 

bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2014 viser at gaupebestanden nå 

ligger under det nasjonale målet på 65 årlige familiegrupper. I region 4 er det de tre siste 

årene registrert henholdsvis 5, 1 og 5 familiegrupper. Gjennomsnittet er 3,7 familiegrupper og 

under det fastsatte bestandsmålet på 6 årlige ynglinger. Rovviltnemnda i region 4 har dermed 

ikke myndighet til å fastsette kvote for jakt på gaupe i 2015.  
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Departementet anser at kunnskapsgrunnlaget i hovedsak er basert på eksisterende og 

tilgjengelig kunnskap. Kravet i nml. § 8 er dermed oppfylt.  

 

Nml. § 5 sier at målet er at artene og deres genetiske mangfold skal ivaretas på lang sikt, og at 

artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. På 

rovviltfeltet må forvaltningsmålet i nml. § 5 ses i sammenheng med de vedtatte bestandsmål, 

og forstås slik at det ikke er til hinder for en geografisk differensiert rovviltforvaltning, jf. 

Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 376. Når det gjelder gaupe er prinsippet om en geografisk 

differensiert rovviltforvaltning konkretisert i rov. § 3 og § 4 og i den regionale 

forvaltningsplanen for rovvilt i region 4. Når det gjelder effekten av påvirkninger, jf. nml. 

§ 10, foreligger det betydelig kunnskap om den samlede belastningen som arten blir utsatt for. 

Utover enkelte påkjørsler og tilfeller av sykdom skjer avgangen av gaupe i hovedsak gjennom 

kvotejakt og skadefelling, slik at miljøforvaltningen i stor grad har oversikt over den samlede 

belastningen. Departementet viser til at Miljødirektoratet vurderer at nemnda sin anbefaling 

om en kvote på 2 dyr innenfor avgrensende områder som i henhold til forvaltningsplanen er 

prioritert for beitedyr og forvaltningsområde for ulv, ikke vil ha negativ betydning for den 

naturlige tilveksten i bestanden. Miljødirektoratet vurderer videre at det er sannsynlig at 

regionen vil ha en vekst i bestanden opp mot bestandsmålet. Departementet slutter seg til 

disse vurderingene fra direktoratet. Departementet har videre lagt vekt på de forhold som 

nevnes i nml. § 16 fjerde ledd og anser at en effektuering av kvoten i liten grad vil påvirke 

artens funksjon i økosystemet og naturmangfoldet for øvrig. Departementet har vurdert den 

samlede belastningen gaupebestanden utsettes eller vil bli utsatt for, samt artens funksjon i 

økosystemet og virkningen av uttak på naturmangfoldet for øvrig, og har ikke tillagt 

prinsippet om samlet belastning stor vekt i denne saken.  

 

I denne saken foreligger det tilstrekkelig kunnskap og føre-var-prinsippet i nml. § 9 tillegges 

derfor mindre vekt. 

 

Departementet legger til grunn at vilkåret i nml. § 16 tredje ledd er oppfylt. Likeledes anser 

departementet at vilkåret om at jakten ikke må være skadelig for bestandens overlevelse, jf. 

rov. § 13 første ledd, er oppfylt. 

 

Som Miljødirektoratet opplyser, har skadene på sau/lam forårsaket av gaupe variert de siste 

årene i regionen. I 2011 ble det erstattet 240 sau og lam tapt til gaupe og i 2012 ble 133 

sau/lam erstattet. I 2013 ble det erstattet 232 sau og lam som tapt til gaupe. I 2014  er det 

registrert 25 sau/lam som er dokumentert/antatt tatt av gaupe i region 4. Dette er omtrent på 

samme nivå som beitesesongen 2013. Dokumenterte skader i løpet av beitesesongen 2014 er 

registrert i Eidsberg (18 skader) og Trøgstad (2 skader) i Østfold og Enebakk (2 skader) og 

Aurskog – Høland (3 skader) i Akershus. Ingen dokumenterte skader er registrert innenfor 

jaktområde 1. Departementet mener det er sannsynlig at en skadesituasjon vil oppstå i region 

4 også i 2015. Av rovviltforliket 2011 fremgår det at soneinndelingen må forvaltes tydelig, 

noe som blant annet innebærer at beitenæring skal tilpasses rovvilt i de områder der rovvilt 

har prioritet, mens det i prioriterte beiteområder skal gjøres raske uttak av rovvilt som gjøre 

skade på beitedyr. Departementet anser vilkåret om at formålet ikke kan nås på annen 

tilfredsstillende måte, som oppfylt i denne saken. 

 

Departementet legger til grunn at Miljødirektoratet med en geografisk avgrensning til et 

område som i henhold til forvaltningsplanen er prioritert for beitedyr, har ivaretatt de hensyn 

som er nedfelt i nml. § 12. 
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Andre viktige samfunnsinteresser er vektlagt i Miljødirektoratets vedtak, jf. nml. § 14. 

Vedtaket er blant annet fattet på bakgrunn av potensialet for gaupeskader på beitedyr.   

 

Departementets konklusjon 

Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratet sitt vedtak 9. desember 

2014 om kvotejakt på gaupe i region 4 i 2015. Departementet har i sin avgjørelse lagt 

vekt på at en jaktkvote på 2 gauper, hvorav maksimalt 1 hunndyr (over ett år) innenfor 

avgrensede områder ikke vil ha negativ betydning for den naturlige tilveksten i 

bestanden, og at det er sannsynlig at regionen vil ha en vekst i bestanden opp mot 

bestandsmålet. Uttaket vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse. 

Vedtaket er i samsvar med naturmangfoldloven § 16. Klagen tas dermed ikke til følge.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Torbjørn Lange (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Torkel Ramberg 

 spesialrådgiver 
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