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Protokoll fra fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og region 5 
– 25. april 2016 
 
Tid og sted: Kl. 10:00-11:45, Radisson Blu, Gardermoen. 
 
Til stede: 
 
Fra nemnda i region 4: 
Andreas Lervik, Øyvind Solum, Sunniva Holmås Eidsvoll, Per Trygve Hoff, Tonje Brenna. 
 
Fra nemnda i region 5:  
Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Eli Wathne, Jon Anders Mortensson 
 
Møteleder: 
Arnfinn Nergård 
 
Fra sekretariatet: 
Christian Hillmann, Jonny Storbråten, Thomas Olstad, Julie Gaukerud Sørby 
 
Tilhørere: Kjetil Skogen 
 
Referent: Julie Gaukerud Sørby, Thomas Olstad 
********************************************************************************** 
 

Fellessak 1/16 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av ulv 
i region 4 og 5- 2016/ 2017 
 
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. I siste offisielle statusrapport fra bestandsovervåking 
av ulv, som er utgangspunkt for vurdering av beslutningsmyndighet, fremgår det at det var 2 
helnorske ynglinger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i 2014. 
 
Rovviltnemndene anser med det at de formelt ikke 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, basert på oppdatert kunnskap per 15. april 2016, finner rovviltnemndene 
at det bør 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. 
 
Rovviltnemndene anmoder Miljødirektoratet til å fatte et vedtak om kvote for betinget skadefelling 
av ulv. Nemndene anbefaler en kvote på 5 ulv. 

 



ROVVILTNEMNDA I REGION 4 OG REGION 5    

 2 

 
Rovviltnemndas behandling: 
Sekretariatet redegjorde for innholdet i saksframlegget. Nemdene ble informert om en feil i teksten i 
nest siste setning i saksframlegget hvor det står «kvote for betinget skadefelling i Hedmark». Det ble 
presisert at anbefalingen skal gjelde i både region 4 og 5. 
 
Reidar Åsgård: Mener at 5 dyr er for lavt. Med bakgrunn i de opplysninger som fremkommer i 
foreløpig statusrapport – ulv i Norge pr. 15. april 2016, og at det er en økning i ulvestammen i 
Sverige, mener han at det vil bli enda mer utfordrende for beitebrukerne i 2016 enn tidligere år. Han 
foreslår derfor at det skal anmodes om en betinget skadefellingskvote på 8 dyr. 
 
Øyvind Solum: Mener kvoten er for høy og foreslår at det anmodes om en betinget 
skadefellingskvote på 3 dyr. 
 
Det ble diskutert hvorvidt vararepresentantene er personlige eller om de eventuelt kan representere 
andre faste medlemmer. Nemndene var enige om at man inntil videre legger til grunn at 
vararepresentantene ikke er personlige, men at man må be departementet om en avklaring om 
dette.  
Avstemming: 
Forslaget om å anmode om en betinget skadefellingskvote på 3 dyr fikk 1 stemme og falt. 
 
Forslaget om å anmode om en betinget skadefellingskvote på 8 dyr, mot sekretariatets innstilling, ble 
vedtatt med 5 stemmer. 

 
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. I siste offisielle statusrapport fra bestandsovervåking 
av ulv, som er utgangspunkt for vurdering av beslutningsmyndighet, fremgår det at det var 2 
helnorske ynglinger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i 2014. 
 
Rovviltnemndene anser med det at de formelt ikke 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, basert på oppdatert kunnskap per 15. april 2016, finner 
rovviltnemndene at det bør åpnes for betinget skadefelling av 8 ulv for å forebygge betydelige skader 
på husdyr og tamrein.  
 
Et uttak gjennom betinget skadefelling på 8 ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens 
overlevelse. 
 
Rovviltnemndene anmoder Miljødirektoratet til å fatte et vedtak om kvote for betinget skadefelling 
av ulv. Nemndene anbefaler en kvote på 8 ulv. 
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Eventuelt: 

 Møter og møteledelse: Møteplanen så langt er grei. Det ble enighet om å følge rutinen som 
har vært med veksling av møteledelse annenhver gang. Videre var det enighet om at 
møteleder i klagesaker er den samme som var møteleder ved førstegangsbehandling av 
saken. 

 Felles fagtur: Det planlegges fagtur den 23.-24. august til Sverige. Sekretariatet jobber videre 
med innhold. 

 Brev til Klima- og miljødepartementet. Arnfinn Nergård informerte om at nemnda i region 5 
vil sende et brev til Klima- og miljødepartementet der det bes om en uttalelse fra 
departementet om Miljødirektoratets avslag på nemndenes anmodning om uttak av 
Osdalsflokken. Nemda i region 5 er ikke enig i Miljødirektoratets begrunnelse. Nemda i 
region 4 vil få kopi av brevet. 


