STATUS GAUPEJAKT 2012
Jeg har ut fra internett og telefoner, hovedsaklig www.fylkesmannen.no og
www.rovdata.no - laget denne tabellen for å vise statusen i gaupejakta pr.
03.03.2012:

På Samme tid i fjor var gaupejakta i realiteten over, med nærmere 150 skutte gauper.
Nå er det altså 53. Det forteller meg at nå er det få gauper i landet for tiden.
-Region 7 Nordland: www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=2747&amid=3567299
Legg merke til hvordan en er i stand til å få tatt ut to gauper ekstra ved hjelp av
skadefelling, og den før nevnte Tjeldøya, hvor en kan mistenke både det ene og det
andre, når så mange gauper plutselig befinner seg i sone for kvotefri jakt.
-Region 8 Troms: www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=4061&amid=3562633
-Region 8 Finnmark: www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=2139&amid=3543965
For ikke å snakke om Troms og Finnmark. Her klaget FFU på den sinnsvakt høye
kvoten på hele 29 gauper inn for MD, men fikk avslag på klagen! Resultatet til nå
taler for seg.
Bare 4 av de 29 gaupene er tatt. Nå MD, ta en titt i speilet. Er det noe rødfarge å
spore i kinnene deres?

Fragmentering
Så noen ord om et begrep som er viktig hvis en ønsker å forstå hvorfor gaupa er
spesielt mye i faresonen for tiden..
Fragmentering er et velkjent begrep innen biologi/økologi, og er vel mest brukt mht.
oppstykking av habitat (leveområder). Mange arter er avhengige av
sammenhengende, forholdsvis store områder for å kunne være et velfungerende
økosystem, og for å sikre effektiv reproduksjon. Som eksempel på et slikt økosystem
i mindre målestokk, er det å ta vare på ”grønne lunger” i forbindelse med
opparbeidelse av kulturlandskap. Derfor er det viktig å la det stå igjen litt
sammenhengende vegetasjon i utkanten av åker og eng. Dermed tar en vare på
leveområder til en rekke mindre arter.
Den viktigste årsak til habitatfragmentering er menneskelig påvirkning, utbygging av
veier, telefonlinjer og bosetning.
Hvis en ønsker at en art ikke skal utryddes, må en la populasjonen være stor nok til å
hindre innavl. Dess mindre leveområdene blir og jo færre individer, jo større er
sjansen for utryddelse. Biologisk sett kan en slik utsatt populasjon reddes, hvis den
får tilført individer utenfra på en kunstig måte.
Men en viktigere og viktigere årsak for slike fåtallige arter som våre store rovdyr, er
jakt. Her har jerven oftest vært nevnt, men i økende grad også de andre rovdyra, ikke
minst gaupa. Det politiske bestandsmålet 65 familiegrupper utgjør bare mellom 370

og 380 gauper i hele Norge. Det betyr at arten er ekstremt sårbar for endringer. Nå
har antall familiegrupper blitt redusert fra 92 for tre år siden til drøye 70 før siste jakt.
Mange mener at dette er en for rask nedgang.
Saken er bl.a. at under normale forhold vil et habitat få tilflyt utenfra med en gang det
blir ledig, for eksempel vil en hanngaupe som skytes under jakt, erstattes av en ny
hanngaupe.
Hvis fragmenteringen /oppstykkingen går for langt slik at avstanden mellom gaupene
blir så stor at ikke gaupene finner hverandre, blir det heller ingen unger i store
områder. Da vil en i verste fall oppleve at gaupebestanden fortsetter å stupe selv om
en har stoppet all jakt, og da kan utryddelse være det neste stadium.
Skrevet av Thorolf Lie.

