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Det interkommunale skadefellingslaget i Vest-Agder 
v/ Kjell Magne Larsen 
 
Haukeli 
4580 LYNGDAL 
 
 

  

Endring av geografisk virkeområde for tillatelse til felling av skadegjørende 
ulv i kommuner i Agder gitt 23.06.2020 

Fylkesmannen i Agder utvider det geografiske området for tillatelse til felling av 
skadegjørende ulv datert 23.06.2020 til også å omfatte Farsund kommune. Endringen gjelder 
fra søndag 28.06.2020 kl 0920. 
 
De andre vilkårene stilt i tillatelse gitt 23.06.2020 er uendret. 
 
Fylkesmannen i Agder viser til tidligere gitt tillatelse til felling av skadegjørende ulv i kommunene 
Åseral, Bygland, Evje- og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder 
datert 23.06.2020. 
 
Bakgrunn 
Fylkesmannen mottok i løpet av kvelden 23.06.2020 melding fra SNO om funn av 3 kadaver av sau 
mellom Ånebjor og Finndalen i Åseral kommune. Et kadaver av en åring og to lam ble vurdert som 
dokumentert tatt av ulv. Med bakgrunn i dette gav Fylkesmannen i Agder tillatelse til felling av 
skadegjørende ulv i kommunene Åseral, Bygland, Evje- og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal 
og Kvinesdal kommuner i Agder. 
 
Søndag 28. juni fikk Fylkesmannen i Agder kl 0900 telefon fra leder av skadefellingslaget.  
Skadefellingsleder hadde da fått informasjon om noe de vurderte som en sikker observasjon av 
ulven ved Åpta i Farsund kommune. Stedet observasjonen var på var utenfor det geografiske 
området som skadefellingstillatelsen gitt av Fylkesmannen i Agder 23.06.2020 omfattet. 
Opplysningene var fra samme morgen og ble vurdert som interessante å følge opp.  
 
Skadefellingsleder ba Fylkesmannen vurdere å utvide det geografiske virkeområde for tillatelse gitt 
23.06.2020. 
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Lovgrunnlag 
Fylkesmannen viser til tillatelse gitt 23.06.2020 i forhold til det rettslige grunnlaget som ligger til 
grunn for vurderinger knyttet til å gi skadefellingstillatelse på rovvilt. 
 
I tillegg viser vi til vilkår 1. og 17. i tillatelse datert 23.03.2020: 
 
«1. Tillatt fellingsområde er Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og 
Kvinesdal kommuner i Agder. 
… 
 
17. Fylkesmannen kan til enhver tid endre ett eller flere av vilkårene, eller inndra fellingstillatelsen f.eks. 
dersom det påvises genetiske viktig individ av ulv. Fylkesmannen er tilgjengelig på beredskapstelefonen for 
rovvilt, tlf. 409 16 574, dersom det er spørsmål rundt denne tillatelsen eller annet.» 
 
Fylkesmannen sine vurderinger 
For vurderinger knyttet til bakgrunn for å gi skadefellingstillatelse o.l. viser Fylkesmannen i Agder til 
vedtak om å gi tillatelse til felling av skadegjørende ulv datert 23.06.2020. 
 
I tillatelsen gitt 23.06.2020 ble de nærmeste omkringliggende kommunene inkludert i det 
geografiske området som tillatelsen omfattet. Disse kommunen ble tatt med da de har betydelig sau 
på utmarksbeite og er områder der ulven ofte kan fortsette sin vandring i Agder.  I vurderingene ble 
Farsund kommune ikke tatt med, da man vurderte at dette var et godt stykke sør for der man 
normalt forventet at ulv som trekker vestover vil gå. Søndag morgen kom beskjed om at man hadde 
observasjoner som tydet på at ulven var i Farsund kommune. I 2019 hadde Farsund kommune 
omkring 6600 sau på utmarksbeite i kommunen. Med bakgrunn i dette vurderer vi at Farsund 
kommune er et viktig beiteområde for sau og at skadepotensialet i denne kommunen er stort 
hvis en ulv slår seg til i kommunen.  
 
Fylkesmannen i Agder besluttet søndag morgen å utvide fellingsområdet gitt i tillatelse datert 
23.06.20 til også å inkludere Farsund kommune. Informasjon om dette ble gitt muntlig til leder av 
skadefellingslaget kl 0920 søndag 28. juni 2020. Bekreftelse på endringen i tillatelsen ble også gitt på 
SMS til skadefellingsleder kl 0926. Dette brevet er den skriftlige behandlingen av forespørselen om 
endring av geografisk virkeområde for tillatelse til felling av skadegjørende ulv datert 23.06.2020. 
 
Konklusjon 
Fylkesmannen i Agder utvider det geografiske området for tillatelse til felling av 
skadegjørende ulv datert 23.06.2020 til også å omfatte Farsund kommune. Endringen gjelder 
fra søndag 28.06.2020 kl 0920. 
 
De andre vilkårene stilt i tillatelse gitt 23.06.2020 er uendret. 
 
Følgende vilkår er knyttet til fellingstillatelsen (etter endringer datert 28.06.2020): 
 
1. Tillatt fellingsområde er Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, 

Lyngdal, Kvinesdal og Farsund kommuner i Agder. 

2.  Fellingstillatelsen gjelder felling av én – 1 – ulv i tidsrommet tirsdag 23. juni kl. 22.00 til 
onsdag 8. juli kl. 12.00, 2020. 

3.  Tillatelsen gis det interkommunale fellingslaget for Vest-Agder, ved skadefellingsleder Kjell 
Magne Larsen. Fellingsforsøket skal ledes av Kjell Magne Larsen som er administrativ leder 
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av dette fellingslaget. Fellingslaget må avklare innsatsen med de aktuelle kommunale 
viltmyndigheter. 

4.  Det skal kun benyttes våpen og ammunisjon som tilfredsstiller kravene til jakt på ulv, jf. 
Forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt og fangst. Av denne følger at hagle ikke er tillatt 
brukt. 

5.  Kun personer som er oppnevnt til det interkommunale skadefellingslaget kan delta i 
skadefellingsforsøket. Fellingsleder avgjør hvem av disse som deltar i fellingsforsøket. 
Fellingsleder skal til enhver tid ha en liste over aktive deltakere i skadefellingsforsøket.  Alle 
medlemmer av fellingslaget som deltar i fellingsforsøket skal ha kopi av dette brevet og være 
kjent med vilkårene for fellingstillatelsen, samt de generelle gjeldende bestemmelsene i 
rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 

6.  Deltakere i fellingslaget skal ha avlagt skyteprøve for bruk av rifle senest i 2019. Deltakerne i 
fellingslaget skal være registrert som lisensjegere, jf. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og 
fangst, av 22.3.2002 nr. 313, §§ 13 og 14. Deltakerne i fellingsforsøket skal ikke være siktet 
eller under etterforskning, dømt eller ilagt forelegg for brudd på naturmangfoldloven, 
viltloven eller våpenloven, eller forskrifter hjemlet i disse. 

7.  Fylkesmannen og SNO skal umiddelbart underrettes om alle tilfeller hvor dyr påskytes, 
såres eller felles. Dersom dyr blir skadeskutt, plikter de ansvarlige å gjøre det de kan for å 
avlive dyret snarest mulig. Skytter plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. 
Fylkesmannen avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i 
forsøket på skadefelling skal uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller 
politimyndighet i det videre ettersøk. 

8.  Ansvarlig fellingsleder kan, dersom det vurderes som aktuelt, selv ta kontakt med SNO for 
eventuell bistand. SNO vil vurdere eventuelle henvendelser bl.a. med bakgrunn i egen 
kapasitet. 

9.  Ansvarlig fellingsleder skal rapportere en gang pr. døgn når det pågår fellingsforsøk til 
Fylkesmannen i Agder, på telefon 409 16 574 / 95 72 92 69. Dersom det blir gjort 
observasjoner av ulv eller avdekkes skader, skal Fylkesmannen varsles oftere så vidt det er 
praktisk gjennomførbart. 

10.  Ved funn av genetisk materiale fra ulven, for eksempel avføring eller hår, skal 
skadefellingslaget umiddelbart kontakte SNO for å få sikre dette materialet slik at det kan 
sendes inn til genetisk analyse. 

11.  Felling og forsøk på felling i henhold til denne tillatelse gjennomføres uavhengig av 
grunneiers jaktrett, jf. viltloven § 35. 

12.  Ulv felt i medhold av denne tillatelsen er viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på noen måte 
gjøre seg nytte av felt dyr eller deler av dyret (inkl. hår og blod) uten nærmere samtykke fra 
Miljødirektoratet. Etter § 16 i Forskrift om forvaltning av rovvilt, skal skytter fremvise felt dyr 
for SNO for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og skytter 
skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politi eller Fylkesmannen. 

13.  I henhold til rovviltforskriften § 9a kan deltakere fra kommunale fellingslag få godtgjøring 
knyttet til fellingsforsøket. Fylkesmannen legger til grunn at fellingsforsøket skal 
gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Fylkesmannen i Agder gir med dette 
en ramme for dette fellingsforsøket til kr. 40 000,- til godtgjøring til fellingspersonell og 
kr 10 000,- til konkrete utgifter (kjøring, telefon etc). Rammen forvaltes av Åseral 
kommune, jf. pkt. 3 ovenfor. I tillegg til fastsatt maksimale døgnsats (1 600,- pr døgn), skal 
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kommunen også beregne feriepenger og arbeidsgiveravgift, og dette skal kommunen dekke 
innenfor den nevnte rammen fra Fylkesmannen. Rammen er å betrakte som endelig for den 
perioden tillatelsen varer. 

 
Dersom ulven fortsetter å bli værende i området tillatelsen er gitt for, kan Fylkesmannen øke 
rammen, forutsatt at innsatsen skjer på en hensiktsmessig og mest mulig kostnadseffektiv 
måte. Fylkesmannen kan også utvide fellingsområdet. Kommunen/fellingsleder må ta 
kontakt med Fylkesmannen i forkant av økt innsats dersom de mener det er ekstraordinære 
omstendigheter som gjør at rammen bør økes. Kommunen må sørge for at deltakerne i 
fellingslaget fører bl.a. timelister og oversikt over antall kjørte kilometer.  

14.  For å få mer informasjon om hva som skiller fellingsforsøk der fellingslagene lykkes, fra 
fellingsforsøkene der de ikke lykkes er det i 2019 etablert en egen rapporteringsløsning i 
Miljøvedtaksregisteret. Ved iverksetting av tillatelser stilles det fra 2020 krav om at det blir 
lagt inn rapport for det enkelte fellingsforsøk i denne løsningen. Lenke til rapporteringen er å 
finne på det aktuelle fellingsvedtaket på www.miljøvedtak.no , se også vedlagte veiledning 
for rapportering. 

 
Fellingsleder skal rapportere til Fylkesmannen om forbruk av rammen innen 3 dager etter 
endt skadefellingsforsøk. Dersom rapporteringen over ressursbruk i Miljøvedtaksregisteret 
er fyllestgjørende er det ikke behov for egen rapportering til Fylkesmannen om ressursbruk. 

 
15.  Det gis adgang til å postere i bil på følgende vilkår under dette fellingsforsøket: 

a.  Under transport skal våpen i bil være tomt for ammunisjon, og våpenet skal være 
nedpakket i futteral, bag eller veske. 

b.  Motor og lys skal være avslått når bilen brukes til postering. 
c.  Samtlige kjøretøy som blir benyttet til dette formål, skal ha godt synlig merking som 

tydelig informerer om at fellingsforsøk pågår, og at kjøretøyet og de som benytter 
seg av det deltar i fellingsforsøket. 

d.  Fellingslaget skal ta alle nødvendige forholdsregler for å ivareta allmennhetens 
sikkerhet i forbindelse med bruk av bil til postering under fellingsforsøket. 

16.  Det gis tillatelse til å bruke løs på drevet halsende hund på følgende vilkår under 
fellingsforsøket: 
-  Hunden(e) skal ha GPS-sender. 
-  Hunden(e) skal bare slippes på ferske spor som en vet sikkert er fra ulv. 
-  Dersom hunden slår over på annet vilt eller husdyr, skal hundefører være i stand til 
   raskt å ta inn hunden. 
-  Hundefører er ansvarlig dersom hunden skader husdyr, vilt eller folk. 
-  Husdyreiere i området må godkjenne at hund kan slippes. 
-  Kommunen må gi dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven. 
-  Senest en måned etter at løs på drevet, halsende hund er brukt, skal det sendes 
   rapport til Miljødirektoratet med kopi til Fylkesmannen. Av rapporten skal det 
   framgå hvordan slik hund er brukt og effekten av dette. Det skal ligge med utskrift 
   eller fil av GPS-logg fra hundepeiler. 

 
17.  Fylkesmannen kan til enhver tid endre ett eller flere av vilkårene, eller inndra 

fellingstillatelsen f.eks. dersom det påvises genetiske viktig individ av ulv. Fylkesmannen er 
tilgjengelig på beredskapstelefonen for rovvilt, tlf. 409 16 574, dersom det er spørsmål rundt 
denne tillatelsen eller annet. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, 
årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha 
betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens 
dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. 
 
Med hilsen 
 
Ingunn Løvdal (e.f.) 
miljøverndirektør 

  
 
Per Ketil Omholt 
seniorrådgiver 
Miljøvernavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Andre hovedmottakere (sendt på e-post): 
Agder Bondelag 
Vest-Agder Sau & Geit 
Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 
Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning v/leder 
 
Kopi til (sendt på e-post): 
Kommunene i Agder 
SNO med rovviltkontakter 
Miljødirektoratet 
Agder politidistrikt 
Kontaktutvalget for rovviltsaker 
Fylkesmennene i Region 1 
Mattilsynet 
Skadefellingslaget i Aust-Agder v/leder 
Kadaverhundekvipasjer 


