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Ståle Sørensen (MDG) har fremmet følgende interpellasjon til formannskapets møte 18.
feb:
Midlertidig forbud mot gaupejakt i kommunens skoger
I November 2015 ble gaupa listet som sterkt truet på norsk rødliste for arter. Til tross for
dette, legges det opp til at 82 gauper kan skytes i vinterens gaupejakt.
I Sverige ble lisensjakten stanset da gaupa havnet under bestandsmålet. I Norge fortsetter vi
med høye jaktkvoter. Det norske bestandsmålet er på 65 familiegrupper. Gaupetellingen
vinteren 2015 viste at det var om lag 60,5 familiegrupper i Norge. Dette er tredje året på rad
at bestanden av gaupe ligger under bestandsmålet som Stortinget har satt. Likevel starter en
omfattende gaupejakt 1. februar. Til sammen kan jegerne skyte 82 gauper av en bestand på
ca. 350 dyr. Kun i ett fylke er gaupa fredet i år, og det er i Hedmark. Her ligger
bestandstallene så mye under målet, at det ikke ble åpnet for jakt.
Også i vårt forvaltningsområde er det jakt på gaupe. Drammen har en del skog hvor gaupe
tidvis oppholder seg og er en del av økosystemet. For å hindre utryddelse av en rødlistet art
ønsker vi å sette begrensinger for jakt av gaupe i kommunens skoger.
Vedtak:
-Drammen kommune som grunneier innfører et umiddelbart forbud mot jakt av gaupe i
skoger eid av Drammen kommune. Det midlertidige forbudet gjelder ut denne
bystyreperioden. Rådmannen bes fremme saken til ny vurdering av formannskapet november
2019
Svar:
Det forvaltningsorgan på regionalt nivå som forestår forvaltningen av rovvilt (Rovviltnemnd i
region 2 og Fylkesmannen) har i henhold til vedtatte overordnede bestandsmål vurdert at
bestanden ut fra de bærekraftsmål som er satt, gitt tillatelse til en begrenset lisensjakt på 7

gauper i region 2. Status i Rødlista er del av beslutningsgrunnlaget som ikke er tillagt
avgjørende betydning i vurderingen.
Drammen kommune kan som grunneier vedta fredning, begrense jaktutøvelse eller tillate
jaktutøvelse på egne eiendommer. Innen viltforvaltningen er det prinsipielt ønskelig med en
organisering av mange rettighetshavere, slik at mest mulig rasjonell jaktutøvelse kan utøves
ut fra lovlig fattede vedtak. Dette som virkemiddel til å nå det bestandsmål som er satt enten
det dreier seg om hjortevilt eller rovvilt.
Forslag til vedtak
Drammen kommune forholder seg til de vedtak som er fattet for å nå overordnede mål i
rovviltforvaltningen og bidrar i dette arbeidet på lokalt nivå.

Forslaget fra Ståle Sørensen (MDG) ble vedtatt med 9 stemmer.

