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Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 Sør-Norge i 2020/2021 

 

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt kvote for lisensfelling av ulv i 2020/2021. 
Kvoten er på tre dyr 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.   

I region 2 er det i beitesesongen i år påvist skader på sau vurdert av Statens naturoppsyn som 
dokumentert forårsaket av ulv i Bygland kommune. Etter at nemnda fattet sitt vedtak er det også 
dokumentert skader fra ulv i Tokke og i Drammen kommuner.  

Det er ikke fastsatt nasjonale mål om yngling av ulv i forvaltningsregion 2.  

Det ble åpnet for lisensfelling av ulv i regionen i 2019/2020. Kvotene var da på tre dyr. Det ble i 
lisensfellingsperioden felt én ulv i regionen.   

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. 
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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 Rovdata (Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt). 
Rovviltnemnda konstaterer at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av ulv 
etter rovviltforskriften § 10, jamfør §§ 4 og 7. 
 
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 
skademotivert 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 lisens-
felling av ulv i sesongen 2020/2021. Nemnda viser til data fra Rovdata (Nasjonalt overvåkings-
program 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.  

Samlet belastning på ulv er godt kjent gjennom ulike fellinger (lisensfelling, skadefellinger, 
ekstraordinære uttak) og irregulær avgang, jamfør naturmangfoldloven § 10. Det anses ikke at en 
eventuell felling av tre ulver i region 2 vil true bestandens overlevelse, eller det nasjonalt fastsatte 
bestandsmålet. 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 (2017). 
• 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.  

Ved eventuell kunnskap eller mistanke om forekomst av ulv i regionen som er viktig for den 
genetiske variasjonen i den sørskandinaviske bestanden (finsk-russisk opphav) vil fylkesmennene 
vurdere mulige tiltak, herunder å stanse videre lisensfelling. 

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 2020/2021 på tre – 3 – 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. 
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Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker etter kunngjøringen, jamfør 
forvaltningsloven §§ 28 og 29 og rovviltforskriften § 18. En eventuell klage skal framsettes for 
Rovviltnemnda i region 2, jamfør forvaltningsloven § 32.  

 
 
 
Med hilsen 
 
Rune Hogsnes 
Leder av rovviltnemnda i region 2 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 

Vedlegg 
1. Adresseliste 
2. Vedtak i sak 2020-8 – Vurdering av lisensfelling av ulv i 2020/2021 
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Vedlegg 1 
 
Adresseliste 
 
Klima- og miljødepartementet  
Miljødirektoratet  
Mattilsynet  
Statens naturoppsyn 
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Vedlegg 2 

 

 

Vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i rovviltregion 2 Sør-Norge i 
2020/2021 

 

Vedtak i sak 2020-8 fattet av Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge 13. august 2020  

Rovviltnemnda i region 2 viser til den nasjonale målsettingen for rovvilt i regionen. Det er ikke 
fastsatte mål om yngling av ulv i region 2. Rovviltnemnda anser følgelig å ha myndighet til å fatte 
vedtak om kvote for lisensfelling av ulv etter rovviltforskriften § 10, jamfør § 4 bokstav b og § 7.  
 
Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige 
kunnskapen om ulvens bestandsstatus og -utvikling, jamfør naturmangfoldloven § 8 og 
rovviltforskriften § 3 siste ledd. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger og anser at en 
lisensfellingskvote på tre ulver ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet 
belastning, jamfør naturmangfoldloven § 10. Forvaltningsplanen for rovvilt i regionen og føringene i 
rovviltforliket ligger til grunn for iverksettelse av lisensfellingen, jamfør også rovviltforskriften §§ 1 og 
6. Gjennom denne differensierte forvaltningen er hensynet til lokalisering i naturmangfoldloven § 12 
vurdert. Rovviltnemnda anser ikke at §§ 9 og 11 er relevant i denne sammenheng.  
 
Ut fra et behov for å avverge skade på husdyr vedtas en kvote for lisensfelling i 2020/2021 på 3 - tre - 
ulver i rovviltregion 2 i fellingsperioden nedfelt i rovviltforskriften § 10 bokstav e. Fellingene anses 
ikke å være til hinder for å nå nasjonalt bestandsmål eller true overlevelsen av bestanden på lang 
sikt, jamfør naturmangfoldloven § 5. Rovviltnemnda åpner for felling av ulv i hele regionen.  
 
Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellingen via fylkesmennenes kvotetelefoner 
og å registrere seg for varsling via fylkesmennenes SMS-tjeneste.  
 
Rovviltnemndas vedtak er fattet med hjemmel i §§ 18 og 77 i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold, jamfør §§ 4, 7 og 10 i forskrift av 18. mars 2005 nr. 242 om 
forvaltning av rovvilt.  
 
Ved kunnskap om forekomst i regionen av individer av ulv som er særlig viktig for den genetiske 
variasjonen i den sørskandinaviske bestanden (finsk-russisk opphav), vil mulige tiltak vurderes av 
fylkesmennene, herunder om lisensfelling av ulv bør stanses i hele eller deler av regionen.  
 
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kapittel VI, 
senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent ved publisering i Miljøvedtaksregisteret. 
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