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Protokoll fra fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og region 5 
11. april 2019 
 
 
Tid og sted:  
11. april 2019, kl.10.15-11.30, Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen Hotel 
 
Til stede: 
Fra nemnda i region 4 
Øyvind Solum, Sunniva Holmås Eidsvoll, Tonje Brenna, Trygve Westgård, Johan Edvard 
Grimstad 
 
Fra nemnda i region 5 
Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Jon Anders Mortensson, Berit Haveråen, Per Roar Bredvold 
 
Møteleder: Øyvind Solum 
 
Fra sekretariatene: 
Oslo og Viken: Sigurd Bakken, Jonny Storbråten 
Innlandet: Thomas Olstad, Silje Bøe 
 
 
 
 
Referent: Sigurd Bakken 
************************************************************************** 
 
Ingen kommentarer til innkallingen. 

 
 
Fellessak 04/19 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region 5, 
2019/2020 
 
Innstilling fra sekretariatene i region 4 og 5 
Forsalg til vedtak: 
 

I. Om nemndenes myndighet 
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Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til den nasjonale målsettingen om 4-6 ynglinger per 
år, hvorav 3 skal være helnorske ynglinger. Også ynglinger utenfor ulvesonen teller med. 
Ynglinger i grenserevirer skal telle med en faktor på 0.5. I siste offisielle statusrapport fra 
bestandsovervåkning av ulv, som er utgangspunkt for vurdering av 
beslutningsmyndighet, fremgår det at det var 8 helnorske ynglinger og 5 i svensk-norske 
grenserevirer i 2017 (rapport fra 11. mai 2018). 
Rovviltnemndene anser med det at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for 
betinget skadefelling av ulv, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.  
 
 
II. Kvote for betinget skadefelling 

Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på 
husdyr, tamrein eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. Kvoten for 
betinget skadefelling settes på et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å håndtere 
akutte skadefellingssituasjoner. Ut i fra den forliggende dokumentasjonen om 
bestandssituasjonen for ulv, basert på oppdatert kunnskap per 20. mars 2019, og basert 
på erfaringer fra tidligere år, finner rovviltnemndene at det bør åpnes for betinget 
skadefelling av 8 ulver for å forbygge betydelig skader på husdyr og tamrein.  

 
Et uttak gjennom betinget skadefelling på 8 ulver vurderes ikke å være til skade for 
bestandens overlevelse.  
 
Det fastsettes en kvote på 8 ulver for betinget skadefelling i perioden 1.juni 2019 – 15. 
februar 2020. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 18 i lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. 
juni 2009, jf. § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005.  
 
Rovviltnemndene har fattet vedtak på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelig 
kunnskap om ulvens bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemndene anser 
at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne saken, og 
føre-var-prinsippet, jf. § 9, tillegges mindre vekt. Nemndene anser at en kvote på 8 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. Nemndene anser at 
§ 11 ikke er relevant i denne sammenheng.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 
2005, jf. § 18 i lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009. Dette 
vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel 
VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.  

 
 
Rovviltnemndenes behandling: 
Sekretariatet informerte om innholdet i saken. 
Votering: Enstemmig 
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Rovviltnemndenes vedtak: 
 

I. Om nemndenes myndighet 

Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til den nasjonale målsettingen om 4-6 ynglinger 
per år, hvorav 3 skal være helnorske ynglinger. Også ynglinger utenfor ulvesonen teller 
med. Ynglinger i grenserevirer skal telle med en faktor på 0.5. I siste offisielle 
statusrapport fra bestandsovervåkning av ulv, som er utgangspunkt for vurdering av 
beslutningsmyndighet, fremgår det at det var 8 helnorske ynglinger og 5 i svensk-
norske grenserevirer i 2017 (rapport fra 11. mai 2018). 
Rovviltnemndene anser med det at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for 
betinget skadefelling av ulv, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.  
 
 
II. Kvote for betinget skadefelling 

Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå 
på husdyr, tamrein eller annen eiendom, og skal rette seg mot bestemte individer. 
Kvoten for betinget skadefelling settes på et nivå som gjør at den er tilstrekkelig for å 
håndtere akutte skadefellingssituasjoner. Ut i fra den forliggende dokumentasjonen 
om bestandssituasjonen for ulv, basert på oppdatert kunnskap per 20. mars 2019, og 
basert på erfaringer fra tidligere år, finner rovviltnemndene at det bør åpnes for 
betinget skadefelling av 8 ulver for å forbygge betydelig skader på husdyr og tamrein.  

 
Et uttak gjennom betinget skadefelling på 8 ulver vurderes ikke å være til skade for 
bestandens overlevelse.  
 
Det fastsettes en kvote på 8 ulver for betinget skadefelling i perioden 1.juni 2019 – 15. 
februar 2020. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 18 i lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. 
juni 2009, jf. § 8 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005.  
 
Rovviltnemndene har fattet vedtak på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelig 
kunnskap om ulvens bestandsstatus, jf. naturmangfoldloven § 8. Rovviltnemndene 
anser at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkninger på naturmiljøet i denne 
saken, og føre-var-prinsippet, jf. § 9, tillegges mindre vekt. Nemndene anser at en 
kvote på 8 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. Nemndene anser at § 11 ikke er relevant i denne sammenheng.  
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 
2005, jf. § 18 i lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009. Dette vedtaket 
er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest 
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
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Drøfting av «Presisering til instruks 24. juni 2015 og rovviltforskriften § 10 
fjerde ledd i saker knyttet til rovvilt» 
 
 
Rovviltnemndenes behandling i møtet: 
 
Først informerte sekretariatet kort om instruksens innhold. Deretter ble innholdet diskutert. 
 
Rovviltnemndene diskuterte om presiseringen til instruksen skulle tas opp som en egen 
vedtakssak. Nemndene stemte over dette, hvor flertallet stemt imot. 
 
Votering: 2 mot 8 stemmer 
 
 

 
 
 

Møteplan for fellesmøter  
 
Fellesmøter: 
 
20. august 2019 kl. 10.15 (Hamar): Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 
2019-2020 
 
23. september 2019 kl. 10.15 (Hamar): Klagebehandling av vedtak lisensfelling av ulv i 2019-
2020 

 
 
 
 

Eventuelt: 
 
Det ble ytret ønske om en ny orienteringssak ved et av de neste nemndsmøtene, hvor 
rovviltnemndene blir informert om regelverket og praksis i forhold til ulv i fangenskap 
(dyreparker). Bakgrunnen for denne forespørselen er at flere av nemndsmedlemmene har 
blitt konfrontert med spørsmål angående utsetting av ulv i Norge.  
 
 
 
 
 
  


