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Protokoll fra fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og region 5 –  
13. august 2014  
 
Tid og sted: Morokulien Infocenter (ved riksgrensen, riksvei 2 i Eidskog kommune), 

kl 09:45 - 11:30.  
 
Til stede:  
Fra nemnda i region 4:  
Siv Jacobsen, Vibeke Limi, Espen Ophaug, Lars Salvesen, Bente Frederikke Stensrød  
 
Fra nemnda i region 5:  
Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen, Tone Coucheron, Jon Anders Mortensson 
 
Fra sekretariatet:  
Asle Stokkereit (region 4), Jonny Storbråten, (region 4), Ellen Lien (region 4) Thomas Olstad (region 
5), Ståle Sørensen (region 5)  
 
Møteleder:  
Siv Jacobsen  
 
Observatører:  
Møtet var åpent og det var flere tilhørere 
 
Referent: Jonny Storbråten  

**************************************************************************  

 
Sekretariatet orienterte innledningsvis om skadesituasjonen. 
Petter Wabakken var invitert til møtet, men meldte forfall.   
 
 

Fellessak 3/14 Lisensfelling av ulv vinteren 2014-2015 
 
 
Sekretariatets innstilling  
 

Om nemndenes myndighet  

Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til den nasjonale målsettingen om tre årlige ynglinger 

av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. De siste dokumenterte data om 

ynglinger fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt viser at det er registrert tre ynglinger 

av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i 2013.  
 

Rovviltnemndene anser med det at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for 

lisensfelling av ulv, jf. §§ 10 og 4 første ledd bokstav d og e i rovviltforskriften.  
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Rovviltnemndene viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste 

tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om ulvens bestandsstatus og -utvikling i Norge, jf. § 

8 samt rovviltforskriften § 3 siste ledd.  

 

Vinteren 2013/2014 var bestanden på ca 30 helnorske dyr. Så langt i 2014 er den kjente 

avgangen på 13 dyr. Rovviltnemndene viser til sekretariatenes faglige vurderinger om at den 

foreslåtte lisensfellingskvoten på fire ulver ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller 

en for stor samlet belastning, jf § 10. Forvaltningsplanen for rovvilt i region 4 og 5, samt 

føringene i rovviltforliket vil ligge til grunn for iverksettelse lisensfellingen, jf. også 

rovviltforskriften §§ 1 og 6. Gjennom denne differensierte forvaltningen er hensynet til 

lokalisering i naturmangfoldloven § 12 vurdert. Rovviltnemndene anser ikke at §§ 9 og 11 er 

relevant i denne sammenheng.  

 
 
Bestemmelser om lisensfelling av ulv høsten/vinteren 2014-15  

Ut fra den foreliggende dokumentasjon over revirmarkerende ulv og vedtatt politikk finner 

rovviltnemndene, ut fra hensynet til ivaretakelse av artene og deres genetiske mangfold på 

lang sikt, jf. naturmangfoldloven § 5, at det på det nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å 

åpne for lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv.  

Utenfor forvaltningsområdet finner rovviltnemndene at lisensfelling av ulv ikke er til hinder 

for å nå bestandsmålet i 2014. Det foreligger et behov for å avverge skade på husdyr og 

tamrein. Derfor fastsettes det en kvote for lisensfelling av fire – 4 – ulver. Felling av fire ulver 

anses ikke å true overlevelsen av ulvebestanden på lang sikt, jf. naturmangfoldloven § 5.  

Lisensfelling skal være skademotivert. Ut fra hensynet til viktige beiteområder for sau og 

tamrein, samtidig som det tas hensyn til behovet for å beskytte genetisk viktige individer, 

avgrenses lisensfellingsområdet til:  

 Akershus fylke utenfor ulvesona  

 Hedmark fylke utenfor ulvesona, med unntak for et nærmere avgrenset område i deler 

av kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal. Området som er unntatt fra 

lisensfelling omfatter:  

 Stor-Elvdal: øst for Glomma og sør for Rv30  

 Rendalen: sør for Rv 30 til Åkrestrømmen og sør for Rv217  

 Engerdal: sør for Rv217 fra kommunegrensa mellom Engerdal- Rendalen og til 

Elvbrua og vest for Femundselva til kommunegrensa Engerdal-Trysil  

 

Lisensfellingsperioden fastsettes til 1. oktober 2014 til og med 31. mars 2015.  

 

Ut i fra dagens kunnskap anser rovviltnemndene å ha tatt de forholdsregler som skal tas for å 

ivareta genetisk viktige individer. Dersom ny kunnskap om viktige genetiske individer skulle 

komme, kan fylkesmennene i samråd med lederne av rovviltnemndene i region 4 og 5 fatte de 

nødvendige tiltak som skal redusere sannsynligheten for at disse felles.  

 

Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellinga minst en gang daglig under 

fellingsforsøk. Fylkesmannen oppretter en ulvetelefon som gir jegeren opplysning om antall 

felte dyr og hvor mange dyr som gjenstår på kvoten. Jeger plikter også å registrere seg som 

bruker av Fylkesmannens løsningen for SMS-varsling om status for lisensfellinga.  
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Rovviltnemndenes vedtak er fattet med hjemmel i §§ 18 og 77 i lov om forvaltning av 

naturmangfold av 19. juni 2009 nr. 100, jf. § 10, jf. også §§ 4 og 7, i forskrift om forvaltning 

av rovvilt av 18. mars 2005 nr. 242.  
 

 
 

Rovviltnemndas behandling  

 
Vedtak 1 Rovviltnemndas myndighet 

Sekretariatets innstilling til at Rovviltnemndene har myndighet til å fatte vedtak om 

lisensfelling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 2 Kvote på lisensfelling i 2014/2015 

Det ble fremmet flere forslag på endringer av sekretariatets forslag om kvote på 4 ulv. 

Vibeke Limi fremmet forslag om en kvote på 5 ulv. 

Espen Ophaug fremmet forslag om en kvote på 3 ulv. 

Arnfinn Nergård fremmet forslag om en kvote på 6 ulv. 
 
Votering  

Sekretariatets forslag om 4 ulv fikk ingen stemmer. 

 

Forslag om 3 ulv fikk 1 stemme (Espen Ophaug), og forslaget falt.    

 

Forslag om 5 ulv fikk 5 stemmer (Siv Jacobsen, Vibeke Limi, Espen Ophaug, Lars Salvesen, 

Bente Frederikke Stensrød).  

 

Forslag om 6 ulv fikk også 5 stemmer (Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen, 

Tone Coucheron, Jon Anders Mortensson). 

  

Leder av møtet har dobbeltstemme og vil kunne gi forslaget om kvote på 5 ulv flertall.  

Endelig vedtak: 5 ulv 

 

Reidar Åsgård ønsker tillegg til vedtaket som en saksopplysing: ”Det understrekes at 

irregulær avgang av ulv etter at vedtaket er fattet vil bli trukket fra kvoten, jfr 

rovviltforskriften § 7 siste ledd.”  

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

 
Vedtak 3 Avgrensing av lisensfellingsområde 

Tone Coucheron fremmet forslag om at det åpnes for jakt i buffersonen i hele området utenfor 

ulvesonen i Hedmark etter 1.1.2015. Reidar Åsgård ønsker i seinere saksframlegg å også få 

informasjon om beitenæringa og avgang som følge av rovviltproblemer for å få en mer 

balansert saksframstilling 

Votering  

Innstillingen med tilleggsforslaget ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer fra Espen Ophaug og 

Lars Salvesen. 

 



Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark 
 

 

 

 

 

Rovviltnemndas vedtak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette vedtaket er et enkeltvedtak, og kan påklages til Klima og Miljøverndepartementet i 

medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

Eventuell klage sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus eller Fylkesmannen i Hedmark, 

som sekretariat for rovviltnemndene i region 4 og 5. 

 

Vedtak 1  

Rovviltnemndene har myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling.  

 

Vedtak 2 

Rovviltnemndene fatter en kvote på lisensfelling i 2014/2015 på 5 dyr. 
 

Det understrekes at irregulær avgang av ulv etter at vedtaket er fattet vil bli trukket fra kvoten, 

jfr rovviltforskriften § 7 siste ledd. 

 

Vedtak 3  

Rovviltnemndene fatter vedtak om å åpne for lisensfelling utenfor ulvesonen med avgrensning 

som følger: 

 Akershus fylke utenfor ulvesona  

 Hedmark fylke utenfor ulvesona, med unntak for et nærmere avgrenset område i deler av 

kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal. Området som er unntatt fra 

lisensfelling omfatter:  

 Stor-Elvdal: øst for Glomma og sør for Rv30  

 Rendalen: sør for Rv 30 til Åkrestrømmen og sør for Rv217  

 Engerdal: sør for Rv217 fra kommunegrensa mellom Engerdal- Rendalen og til 

Elvbrua og vest for Femundselva til kommunegrensa Engerdal-Trysil 

 Unntaket for Hedmark opphører fra 1.1.2015   

 


