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Protokoll fra fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og region 5 
– 25. mars 2015 
 
Tid og sted: Kl. 10:15-11:00, Statens hus, Hamar 
 
Til stede: 
 
Fra nemnda i region 4: 
Vibeke Limi, Espen Ophaug, Frederikke Stensrød 
Forfall: Siv Jacobsen, Erik Unaas, Siri Hov Eggen 
 
Fra nemnda i region 5:  
Arnfinn Nergård, Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson, Kjell Arne Hanssen 
Forfall: Reidar Åsgård, Tone Coucheron 
 
Møteleder: 
Arnfinn Nergård 
 
Fra sekretariatet: 
Christian Hillmann, Thomas Olstad, Julie Gaukerud Sørby, Ståle Sørensen 
 
Tilhørere:  
 
Referent: S. Sørensen 
********************************************************************************** 
 

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region 5 
2015/ 2016 
 
Sekretariatets innstilling til vedtak: 
I. Om nemndenes myndighet 
Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til den nasjonale målsettingen om 3 årlige ynglinger av ulv 
innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Det er registrert 3 ynglinger av ulv innenfor 
forvaltningsområdet i 2013.  
 
Rovviltnemndene anser med det at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget 
skadefelling av ulv, jf §§ 4, 7, 8 og 10 i rovviltforskriften.  
 
II. Kvote for betinget skadefelling 
Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr eller 
tamrein, og skal rette seg mot bestemte individer. Ut fra den foreliggende dokumentasjon om 
bestandssituasjonen for ulv finner rovviltnemndene at det kan åpnes for betinget skadefelling av 5 ulv 
for å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein.  
 
Et uttak gjennom betinget skadefelling på 5 ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens 
overlevelse. 
 
Det fastsettes en kvote på 5 ulv for betinget skadefelling i perioden 1.6.2014-15.2.2015.  
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Vedtaket er fattet med hjemmel i §§ 18 og 77 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009, 
jf § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005. 
 
Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om 
ulvens bestandsstatus, jf. Naturmangfoldloven § 8. Føre-var-prinsippet, jf. § 9, kommer derfor ikke til 
anvendelse. Nemnda anser at en kvote på 5 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet 
belastning, jf. § 10. Hensynet til differensiert forvaltning skal ligge til grunn for en tillatelse til 
skadefelling, jf. § 12. Nemnda anser ikke at § 11 er relevant i denne sammenheng.  
 
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest 
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
 
 
Rovviltnemndas behandling: 
 
Rovviltnemnda vedtok enstemmig sekretariatets forslag. 
 
Rovviltnemndas vedtak: 

 
I. Om nemndenes myndighet 
Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til den nasjonale målsettingen om 3 årlige ynglinger av ulv 
innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Det er registrert 3 ynglinger av ulv innenfor 
forvaltningsområdet i 2013.  
 
Rovviltnemndene anser med det at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for betinget 
skadefelling av ulv, jf §§ 4, 7, 8 og 10 i rovviltforskriften.  
 
II. Kvote for betinget skadefelling 
Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr eller 
tamrein, og skal rette seg mot bestemte individer. Ut fra den foreliggende dokumentasjon om 
bestandssituasjonen for ulv finner rovviltnemndene at det kan åpnes for betinget skadefelling av 5 
ulv for å forebygge betydelige skader på husdyr og tamrein.  
 
Et uttak gjennom betinget skadefelling på 5 ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens 
overlevelse. 
 
Det fastsettes en kvote på 5 ulv for betinget skadefelling i perioden 1.6.2014-15.2.2015.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §§ 18 og 77 i lov om forvaltning av naturmangfold av 19. juni 2009, 
jf § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005. 
 
Rovviltnemnda har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om 
ulvens bestandsstatus, jf. Naturmangfoldloven § 8. Føre-var-prinsippet, jf. § 9, kommer derfor ikke til 
anvendelse. Nemnda anser at en kvote på 5 dyr ikke vil påføre bestanden en for stor samlet 
belastning, jf. § 10. Hensynet til differensiert forvaltning skal ligge til grunn for en tillatelse til 
skadefelling, jf. § 12. Nemnda anser ikke at § 11 er relevant i denne sammenheng.  
 
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest 
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
 



ROVVILTNEMNDA I REGOION 4 OG REGION 5    

 3 

 

Eventuelt: 
 
Neste møte: 19. mai kl 15:00 – 16:30, i Oslo 
 
Nemndene diskuterte også muligheten for å avholde fellesmøter som videokonferanse når det 
gjelder saker der det ikke forventes særlige konflikter. Det var enighet om at dette i tilfelle krever at 
alle medlemmer er bekvemme med at denne møteformen benyttes for det aktuelle møtet. I slike 
tilfeller må sekretariatene finne løsninger som gjør det mulig for tilhørere å overvære møtet. 
 
__________________________________________________________________________ 


