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Forlengelse av tillatelse til felling av skadegjørende ulv i deler av Agder
Fylkesmannen i Agder fatter vedtak om forlenget virketid for skadefellingstillatelse på en ulv
gitt i brev av 10.09.2020. Tillatelsen gis med samme vilkår, med unntak av punktene 1og 2 som
endres slik:
1.
Tillatt fellingsområde er Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes,
Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal, Kristiansand og Vennesla kommuner i Agder.
2.
Fellingstillatelsen gjelder felling av én – 1 – ulv i tidsrommet torsdag 24. september
2020 kl. 12.00 til og med torsdag 1. oktober 2020 kl. 12.00.
Det er en forutsetning for forlengelse av tillatelsen at det ikke felles ulv på gjeldende
tillatelse før 24.09.2020 kl. 12. Skjer dette trekkes forlengelsen automatisk tilbake.
Vi viser til Fylkesmannens brev datert 10.09.2020 med tillatelse til felling av skadegjørende ulv i
Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Kvinnesdal og Sirdal kommuner i
Agder. Videre viser vi til brev datert 15.09.2020 der vi endret det geografisk virkeområde på tillatelse
gitt 10.09.2020. I forhold til historikk knyttet til skadebildet i beitesesongen 2020, lovgrunnlag for å
kunne gi skadefelling og argumentasjon knyttet til at vi mener det er riktig å gi skadefellingstillatelse
viser vi til disse vedtakene med tilhørende dokumenter.
Fredag 18.09.2020 ble det funnet to voksne sauer døde på innmark i Åseral kommune. Begge dyrene
er vurdert som dokumentert drept av ulv. I tillegg fikk Fylkesmannen beskjed tirsdag kveld om at det
på søndag 20.09.2020 også ble funnet 3 drepte lam helt nord i Hægebostad kommune. Etter
undersøkelser fra SNO ble det konkludert på tirsdag med at også disse lammene er dokumentert
drept av ulv.
Det er innkommet klage på Fylkesmannens vedtak datert 10.09.2020. Klagen er behandlet av
Fylkesmannen, som opprettholdt sitt opprinnelige vedtak, og klagen er oversendt til
Miljødirektoratet 18.09.2020 til endelig behandling. Selv om klagen ikke er endelig behandlet av
Miljødirektoratet, velger Fylkesmannen å gjøre en selvstendig vurdering av grunnlaget for
forlengelse av skadefellingstillatelsen.
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Med bakgrunn i fortsatte skader i området som inngår i fellingstillatelsen, vurderer Fylkesmannen
det som sannsynlig at skadegjører fortsatt oppholder seg i det aktuelle området. I området har det i
løpet av september blitt sanket ned mye dyr fra utmarksbeite. Samtidig er det en god del dyr som
beiter på innmark. De siste skadene i Åseral var på innmark. Med utgangspunkt i områdets
betydning som beitemark, samt potensialet for fremtidige skader dersom ulven fortsatt oppholder
seg i området forlenger Fylkesmannen virketiden for skadefellingstillatelsen med en – 1 – uke.
Konklusjon
Fylkesmannen i Agder fatter vedtak om forlenget virketid for skadefellingstillatelse på en ulv
gitt i brev av 10.09.2020. Tillatelsen gis med samme vilkår, med unntak av punktene 1og 2 som
endres slik:
1.
2.

Tillatt fellingsområde er Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes,
Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal, Kristiansand og Vennesla kommuner i Agder.
Fellingstillatelsen gjelder felling av én – 1 – ulv i tidsrommet torsdag 24. september
2020 kl. 12.00 til og med torsdag 1. oktober 2020 kl. 12.00.

Det er en forutsetning for forlengelse av tillatelsen at det ikke felles ulv på gjeldende
tillatelse før 24.09.2020 kl. 12.00 Skjer dette trekkes forlengelsen automatisk tilbake.
Fylkesmannen minner også om at det er satt krav til at ansvarlig for fellingsforsøket legger inn
rapport fra fellingsforsøket på www.miljøvedtak.no
Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) § 18 første ledd bokstav b, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av
rovvilt (rovviltforskriften), § 9, jf. §§ 1, 8 og 13. Fylkesmannen viser til at vedtaket er et enkeltvedtak
som kan påklages etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, av
10.2.1967, § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra mottakelsen av dette brev. Eventuell klage på
vedtaket skal stiles til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen.
Med hilsen
Ingunn Løvdal (e.f.)
miljøverndirektør

Per Ketil Omholt
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen
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