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Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i 2014/2015 
      

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt kvote for lisensfelling på to – 2 – ulver i 2014/2015. 

Kvoten gjøres gjeldende for hele regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). 

Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet.     

     
Bakgrunn 

 

Kvote for lisensfelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 om skademotivert 

felling av rovvilt, der det på forhånd er fastsatt kvote og vilkår av overordnet myndighet. 

Lisensfelling er et virkemiddel for å begrense rovviltartens vekst og/eller utbredelse.   

 

Ulv er påvist i rovviltregionen både før og gjennom årets beitesesong. Skader og tap er påvist 

både i år og i foregående år. Rovviltnemnda har tidligere vedtatt en betinget kvote for skade-

felling på tre ulver. Så langt har iverksatte fellingstillatelser ikke gitt resultat. Lisensfelling vil 

derfor kunne være et nødvendig tiltak for å begrense ulvens utbredelse i regionen og avgrense 

framtidige tap. 

 

Det er ikke fastsatt nasjonalt mål om yngling av ulv i region 2.  

 

Det ble også åpnet for lisensfelling på ulv i rovviltregionen i 2013/2014. Kvoten var på i alt fire 

dyr. To ulver (hanner) ble felt. I ettertid er en ulv funnet omkommet av foreløpig ukjent årsak (3 

år gammel hann registrert første gang i regionen høsten 2012).  

 

Rovviltnemndas vurdering 

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven) § 18 første ledd bokstav b og § 77, jamfør forskrift 18. mars 2005 nr. 242 

om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) §§ 7 og 10, jamfør §§ 1 og 3. 

 

Naturmangfoldloven §§ 8-10 og 12 er lagt til grunn som retningslinjer for vedtaket, jamfør loven 

§ 7. Rovviltnemnda viser til sekretariatets saksutredning. 

 

Om myndighet til å fatte vedtak 

Rovviltnemnda i region 2 viser til de nasjonale målsettingene for rovvilt i regionen og de siste 

dokumenterte data om bestandsstatus fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Rovvilt-

nemnda har ut fra det myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling på ulv etter rovvilt-

forskriften § 10, jamfør §§ 4 og 7. 
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Om kvote for lisensfelling  

Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt 

og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter 

naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot andre viktige samfunnsinteresser, jamfør § 14. En 

slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i  

§ 5 nås på annen måte eller i annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste hensynet å ta, 

jamfør også prinsippet om geografisk differensiert rovviltforvaltning. Lisensfelling er et skade-

motivert virkemiddel for å begrense utbredelsen og/eller veksten av bestanden. 
 

Ut fra foreliggende kunnskap om bestandssituasjonen for ulv og erfaringer med forekomst og 

situasjoner i regionen med angrep på husdyr, samt prinsippet om differensiert forvaltning, jamfør 

naturmangfoldloven §§ 8 og 12, finner Rovviltnemnda grunnlag for å fastsette en kvote for 

lisensfelling på ulv i sesongen 2014/2015. Nemnda viser til data fra Rovdata/Nasjonalt over-

våkingsprogram for rovvilt og anser at kravet i naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er 

tilstrekkelig ivaretatt. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik 

tilstrekkelig kunnskap, jamfør § 9. For å sikre overlevelsen av ulv i landet på lang sikt er det viktig å 

sikre genetisk variasjon. For å sikre individer av ulv som anses å ha en særskilt betydning for den 

sørskandinaviske bestanden skal mulige tiltak tas for å avgjøre skadegjørerens genetiske status. Per 

i dag er det ikke kjent ulv i regionen med slik status, og alle foreliggende analyser så langt omfatter 

hanner av rent skandinavisk opphav. 

 

Samlet belastning på ulv er godt kjent gjennom ulike fellinger (lisensfelling, skadefellinger, ekstra-

ordinære uttak) og irregulær avgang, jamfør naturmangfoldloven § 10. Det anses ikke at en eventuell 

felling av to ulver i region 2 vil true artens overlevelse, eller det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for 

ulv. Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse og anses ikke relevant i 

denne saken. 
 

Rovviltnemndas vedtak bygger på rovviltforskriften § 7 annet ledd: 

 den regionale forvaltningsplanen for rovvilt (stadfestet 18. november 2013)  

 data om biologiske og bestandsmessige forhold for ulv 

 skade- og konfliktsituasjonen.  

 
For ytterligere saksopplysninger, begrunnelse og vurderinger etter naturmangfoldlovens miljø-

rettslige prinsipper viser Rovviltnemnda til sekretariatets saksutredning. 

 

Konklusjon  

 

Rovviltnemnda i region 2 har gjort en vurdering av bestandssituasjonen, den skade ulv 

påfører bufenæringen og skadepotensialet, jamfør prinsippet om arealdifferensiering, og 

på dette grunnlaget fastsatt en kvote for lisensfelling i sesongen 2014/2015 på to – 2 – ulver. 

Vedtaket er gjort i medhold av forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt  

§ 10, jamfør § 7 og naturmangfoldloven §§ 18 første ledd bokstav b og 77. 

 

 

Rovviltnemnda gjorde følgende vedtak i sak 17/2014: 

 

«Rovviltnemnda i region 2 viser til at det ikke er fastsatt nasjonale mål om yngling av ulv i 

regionen. Rovviltnemnda har følgelig myndighet til å åpne for lisensfelling etter rovvilt-

forskriften § 10, jamfør §§ 4 og 7.  
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Etter en samlet vurdering med vektlegging på potensialet for framtidige skader åpner 

Rovviltnemnda for lisensfelling av to – 2 – ulver i 2014/2015. Kvoten gjøres gjeldende for hele 

region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder).  

  

Et slikt uttak vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse. Eventuell skadefelling og 

irregulær avgang etter at vedtaket om lisensfelling er gjort belastes kvoten.  

 

Bakgrunn og begrunnelse for vedtaket går fram av saksframlegget til sekretariatet. 

 

Lisensfellingsperioden er for ulv fra og med 1. oktober 2014 til og med 31. mars 2015.  

 

Jegere plikter å holde seg orientert om det er ulv igjen på kvoten. 

 

Ved ny kunnskap om forekomst i regionen av individer av ulv som er særlig viktig for den 

genetiske variasjonen i den sørskandinaviske bestanden (finsk-russisk opphav), skal mulige tiltak 

vurderes, herunder om lisensfelling bør videreføres. 

 

Lisensfelling krever grunneiers tillatelse. 

 

Lisensfelling administreres av fylkesmennene i regionen. Informasjon om krav til utøvelse av 

lisensfelling (registrering i Jegerregisteret, rapportering, innlevering av skrott/biologisk 

materiale av felt dyr, telefonnummer for informasjon etc.) gis av fylkesmennene. 

 

Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eller oppheve vedtaket dersom nye opplysninger tilsier 

det.» 

 

Klageadgang 

 

Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker, jamfør forvaltningsloven 

§§ 28 og 29 og rovviltforskriften § 18. En eventuell klage skal framsettes for Rovviltnemnda i 

region 2, jamfør forvaltningsloven § 32. Informasjonsskjema om klage på forvaltningsvedtak kan 

lastes ned fra www.fmbu.no – «Klageskjema» i høyremenyen under «Miljø og klima».  

 

 

Med hilsen 

 

Jørund A. Ruud 

Leder av Rovviltnemnda i region 2 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

Gjenpart (kun per e-post): 

 

Klima- og miljødepartementet  

Miljødirektoratet  

Rovviltnemnda i region 1 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Rogaland)  

Rovviltnemnda i region 3 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Oppland)  

Rovviltnemnda i region 4 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Oslo og Akershus)  

Fylkesmennene i regionen  

Statens naturoppsyn Buskerud, Vestfold og Telemark   

Statens naturoppsyn Agder  

http://www.fmbu.no/
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Adresseliste (kun per e-post) 

 

Kommunene i rovviltregion 2  

Fylkeskommunene i rovviltregion 2  

Landbruksorganisasjonene i rovviltregion 2 v/Buskerud Bondelag  

NJFF – fylkeslagene i rovviltregion 2  

Naturvernforbundet – fylkeslagene i rovviltregion 2  

WWF - Norge  

Foreningen Våre Rovdyr  

Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk  

Fellesaksjonen For Ulv  

Mattilsynet – Regionkontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark  

Mattilsynet – Regionkontoret for Rogaland og Agder  

 

 


