Rovviltnemnda i region 3 – vedtak om kvote for skadefelling av gaupe
2022/2023
Rovviltnemnda i region 3 gjorde den 5. mai 2022 følgende vedtak:

1. Om nemndas myndighet
Rovviltnemnda viser til de nasjonale målsettingene om 5 årlige ynglinger av gaupe i region 3/ Oppland.
Nemnda anser at bestanden av gaupe ligger over det regionale bestandsmålet, og at nemnda har
myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling av gaupe i 2022, jf. rovviltforskriften §§ 8, jf. også
§§ 4 og 7.

2. Om størrelse på kvote
For å forebygge skader på husdyr og tamrein forårsaket av gaupe anser rovviltnemnda at det er behov
for en kvote for betinget skadefelling i region 3. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige
vitenskapelige kunnskapen om gaupas bestandsstatus og -utvikling i region 3.
Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om
gaupas bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemnda anser at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og føre-varprinsippet, jf. § 9 tillegges mindre
vekt. Nemnda anser at en kvote på 2 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet belastning, jf. §
10. Hensynet til differensiertforvaltning skal ligge til grunn for en tillatelse til skadefelling, jf. § 12.
Nemnda anser at § 11ikke er relevant i denne sammenheng
Forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 vil ligge til grunn for iverksettelse av eventuelle
fellingstillatelser, jf. også rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. §18 i lov
om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009.

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kapittel VI, senest
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent
Aud Hove
leder av rovviltnemnda region 3.
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