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Høring – Kvotejakt på gaupe i Oslo, Akershus og deler av Buskerud i 2005

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) avgir følgende uttalelse som støttes av Naturvernforbundet i
Bærum, Østmarkas Venner og Skiforeningen, til ovenstående:

I tilsvarende uttalelse i fjor gikk OOF mot kvotejakt med følgende begrunnelser: 

1. Gaupebestanden på landsbasis er nesten halvert siden 1997. Bestanden er tynn men ikke direkte
truet. OOF spør da om bestanden må være direkte truet før en dropper kvotejakt?

2. Det er usikkerhet i vårt distrikt vedrørende gaupebestanden.

3. Den nærmest dramatiske nedgangen på landsbasis og usikkerhet om bestandstørrelsen lokalt,
tilsier at ”føre var”-prinsippet må komme til anvendelse, slik at kvotejakt innstilles til klare tall
viser at bestanden har kommet opp på et biologisk forsvarlig nivå.

De samme tre punktene er like aktuelle i år.

I tillegg heter det i St. meld. nr. 15 2003-2004 ”Rovvilt i norsk natur” at gaupebestanden bør økes
med 30 %. I kapittel 2 i meldingen ”Gaupebestanden i Oslo og Akershus”, 4. avsnitt, heter det at
gaupebestanden i vår region vurderes som livskraftig. OOF spør om en livskraftig bestand tilsier en
kvotejakt på inntil fem dyr? Er ikke målet og internasjonal forpliktelse nettopp å opprettholde en
livskraftig bestand og ikke redusere en livskraftig bestand ved avskytning?

Det heter i høringsbrevet at gaupebestanden i våre to fylker i inneværende år har blitt redusert, noe
som gjenspeiles ved at det bare er dokumentert to sikre familiegrupper. Skulle de to gaupene som
tillates skutt være hunngauper fra de to sikre familiegruppene, kan man risikere å stå tilbake uten
noen intakte familiegrupper.

Når det i forvaltningsplanen for Oslo og Akershus heter at målsettingen for bestandsstørrelsen av
gaupe er 2-4 familiegrupper, er det vanskelig å skjønne at det er forsvarlig å åpne for jakt ut fra det
bakgrunnsmaterialet som foreligger.



Alle usikkerhetsmomentene vi her har påpekt, gjør at OOF således på det mest bestemte mener at
kvotejakt er uforsvarlig.

Ellers vil OOF be om at det arbeides videre med å få til regionale vurderinger og samarbeid over
fylkesgrensene når det gjelder rovviltforvaltningen; inkludert kvotejakt. Østfold, Hedmark,
Buskerud og Oppland bør være aktuelle samarbeidspartnere, uansett regioninndeling.

Konklusjon
Kvotejakt på gaupe stilles i bero inntil sikrere resultater fra forskning og andre kilder sammen med
”føre var”-prinsippet tilsier at kvotejakt er forsvarlig. 

Med vennlig hilsen

   Asbjørn Olsen
    Gen. sekr.


