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Protokoll fra fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og region 5 
– 20. august 2019 
 
Tid og sted: Kl. 10:00-12:30, Hamar. 
 
Til stede: 
 
Fra nemnda i region 4: 
Øyvind Solum, Trygve Westgård, Gjermund Skaar, Sunniva Holmås Eidsvoll, Monica Gåsvatn 
 
Fra nemnda i region 5:  
Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Jon Anders Mortensson, Berit Haveråen, Eli Wathne 
 
Møteleder: 
Arnfinn Nergård 
 
Fra sekretariatene: 
Oslo og Viken: Christian Hillmann, Jonny Storbråten,  
Innlandet: Thomas Olstad, Silje Bøe, Rannveig Helgesen 
 
 
Referent: Silje Bøe 
**********************************************************************************  
 
Før nemndene begynte gjennomgangen av de to sakene avklarte sekretariatene spørsmål innsendt 
av noen av nemndsmedlemmene, samt muntlige spørsmål fra nemnda som omhandlet begge 
sakene.  
  
 

Fellessak 5/19: Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av 
ulv utenfor ulvesona i 2019-2020 
 

Innstilling fra sekretariatene i region 4 og 5 

Sekretariatene mener vilkår for lisensfelling av ulv er oppfylt utenfor ulvesona, og tilrår derfor at 
rovviltnemndene i region 4 og 5 fatter følgende vedtak:  
 
1. Om nemndenes myndighet  
Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til den nasjonale målsettingen om 4-6 årlige ynglinger, der 3 av 
disse skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge. Ynglinger utenfor ulvesona skal medregnes. 
Der en del av reviret ligger i Sverige skal en yngling medregnes med en faktor på 0,5. De siste 
dokumenterte data om ynglinger fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt viser at det er 
registrert totalt 8 ynglinger der grenserevir teller med en faktor på 0,5. Av disse har 5 ynglinger 
forekommet i helnorske revirer. 
  
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. 
 
2. Kvote  
Rovviltnemndene har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om 
ulvens bestandsstatus, jf. nml § 8. Det foreligger betydelig kunnskap om den skandinaviske 
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ulvebestanden, og føre-var-prinsippet, jf. § 9, tillegges derfor mindre vekt. Rovviltnemndene anser at 
en kvote på 12 ulver utenfor ulvesona, ikke er til hinder for å nå bestandsmålet i 2020. Et slikt uttak vil 
ikke påføre bestanden en for stor samlet belastning, jf. nml. § 10, eller true overlevelsen av 
ulvebestanden på lang sikt, jf. nml § 5, jf. også rovviltforskriften §§ 3 og 7. Hensynet til differensiert 
forvaltning er lagt til grunn for vedtaket, jf. nml. § 12. Nemndene anser ikke at nml. § 11 er relevant i 
denne sammenheng. Nemndene viser til sekretariatenes saksframlegg og anser at det er hjemmel for 
lisensfelling etter nml § 18 b i beiteprioriterte områder i Akershus og Hedmark, inkludert blå sone vest 
for Glomma i Hedmark samt beiteområdene til Sølendalen beitelag. I øvrige deler av blå sone utenfor 
ulvesona i Hedmark anser nemndene at det er hjemmel for lisensfelling etter nml § 18 c.  
 
3. Lisensfellingsområde  
Rovviltnemndene vedtar å åpne for lisensfelling utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus fylker.  
Rovviltnemndene vedtar 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 for å hindre 

at det blir felt dyr fra Deisjøreviret.  
- Området som er unntatt fra lisensfelling omfatter: Området i Stor-Elvdal og Rendalen 

kommuner som ligger sør for Fv. 30 og FV 217, øst for Glomma og vest for Trysil-/ 
Femundvassdraget.  

 
Rovviltnemndene har vedtatt slik avgrensning for å hindre uttak av alfadyr før eventuelle valper kan 
klare seg selv i Deisjøreviret.  
 
4. Lisensfellingsperiode  
Lisensfellingsperioden fastsettes til perioden fra 1. desember 2019 til 31. mai 2020.  
 
5. Forholdsregler for å unngå felling av genetisk viktige individer  
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 tilkomme, kan 
fylkesmennene i samråd med lederne av rovviltnemndene i region 4 og 5 gjøre det som er nødvendig 
for å redusere sannsynligheten for at disse felles.  
 
6. Vilkår for deltakere i lisensfellingen  
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 løsning for SMS-varsling om status for lisensfellinga.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18 
i lov om forvaltning av naturmangfold 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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Rovviltnemndenes behandling: 
 
Følgende felles alternativt forslag til vedtak fra Øyvind Solum, Sunniva Holmås Eidsvoll og Gjermund 
Skaar var framlagt skriftlig i forkant av møtet og ble lest opp i møtet: 
 
Innstillingens ordlyd opprettholdes, men det settes 6 ulv i stedet for 12, siden det med fallende 
ulvebestand i Skandinavia er grunn til å være i tvil om det ellers vil være opprettholdt en bærekraftig 
bestand. En større lisensfellingskvote kan dermed anses som å være i strid med Naturmangfoldloven 
og Bern-konvensjonen. 
 
 
Arnfinn Nergård kom med følgende forslag til vedtak: 
Følge sekretariatenes innstilling, men endre punkt 3: 
 
3. Lisensfellingsområde  
Rovviltnemndene vedtar å åpne for lisensfelling utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus fylker.  
Rovviltnemndene vedtar å åpne for lisensfelling utenfor ulvesonen med avgrensning som følger:  

- Akershus fylke utenfor ulvesona  
- Hedmark fylke utenfor ulvesona 

 
Reidar Åsgård fremmet forslag om å tilføye følgende setning til forslag til vedtak fra Nergård: 
 
Stortinget har besluttet grensa for ulvesona. Det må derfor svært mye til før Rovviltnemndene som 
forvaltningsorgan kan endre på dette. 

 

Avstemming 

Avstemming ble gjort punktvis etter sekretariatenes innstilling: 
 
Punkt 1 Om nemndas myndighet 

- enstemmig vedtatt som innstillingen 
 
Punkt 2 Kvote 

- Vedtatt med syv mot tre stemmer som innstillingen. Forslag om å redusere kvoten fra 12 til 6 
dyr, jf. alternativt forslag til vedtak forslått av Øyvind Solum, Sunniva Holmås Eidsvoll og 
Gjermund Skaar, falt med tre mot syv stemmer 

 
Punkt 3 Lisensfellingsområde 

- Forslagene til endring til punkt tre framsatt av Nergård og Åsgård ble vedtatt med syv mot 
tre stemmer. 

 
Punkt 4 Lisensfellingsperiode, 5 Forholdsregler for å unngå felling av genetisk viktige individer og 6 
Vilkår for deltakere i lisensfellingen 

- Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
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Rovviltnemndenes vedtak 
 
1. Om nemndenes myndighet  
Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til den nasjonale målsettingen om 4-6 årlige ynglinger, der 3 av 
disse skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge. Ynglinger utenfor ulvesona skal medregnes. 
Der en del av reviret ligger i Sverige skal en yngling medregnes med en faktor på 0,5. De siste 
dokumenterte data om ynglinger fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt viser at det er registrert 
totalt 8 ynglinger der grenserevir teller med en faktor på 0,5. Av disse har 5 ynglinger forekommet i 
helnorske revirer. 
  
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. 
 
 
2. Kvote  
Rovviltnemndene har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om 
ulvens bestandsstatus, jf. nml § 8. Det foreligger betydelig kunnskap om den skandinaviske 
ulvebestanden, og føre-var-prinsippet, jf. § 9, tillegges derfor mindre vekt. Rovviltnemndene anser at 
en kvote på 12 ulver utenfor ulvesona, ikke er til hinder for å nå bestandsmålet i 2020. Et slikt uttak vil 
ikke påføre bestanden en for stor samlet belastning, jf. nml. § 10, eller true overlevelsen av 
ulvebestanden på lang sikt, jf. nml § 5, jf. også rovviltforskriften §§ 3 og 7. Hensynet til differensiert 
forvaltning er lagt til grunn for vedtaket, jf. nml. § 12. Nemndene anser ikke at nml. § 11 er relevant i 
denne sammenheng. Nemndene viser til sekretariatenes saksframlegg og anser at det er hjemmel for 
lisensfelling etter nml § 18 b i beiteprioriterte områder i Akershus og Hedmark, inkludert blå sone vest 
for Glomma i Hedmark samt beiteområdene til Sølendalen beitelag. I øvrige deler av blå sone utenfor 
ulvesona i Hedmark anser nemndene at det er hjemmel for lisensfelling etter nml § 18 c.  
 
 
3. Lisensfellingsområde  
Rovviltnemndene vedtar å åpne for lisensfelling utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus fylker.  
Rovviltnemndene vedtar å åpne for lisensfelling utenfor ulvesonen med avgrensning som følger:  

- Akershus fylke utenfor ulvesona  
- Hedmark fylke utenfor ulvesona 

 

Stortinget har besluttet grensa for ulvesona. Det må derfor svært mye til før Rovviltnemndene som 
forvaltningsorgan kan endre på dette. 
 

 
4. Lisensfellingsperiode  
Lisensfellingsperioden fastsettes til perioden fra 1. desember 2019 til 31. mai 2020.  
 
 
5. Forholdsregler for å unngå felling av genetisk viktige individer  
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 tilkomme, kan 
fylkesmennene i samråd med lederne av rovviltnemndene i region 4 og 5 gjøre det som er nødvendig 
for å redusere sannsynligheten for at disse felles.  
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6. Vilkår for deltakere i lisensfellingen  
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 løsning for SMS-varsling om status for lisensfellinga.  
 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18 i 
lov om forvaltning av naturmangfold 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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********************************************************************************** 

Fellessak 6/19: Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av 
ulv innenfor ulvesona i 2020 
 

Innstilling fra sekretariatene i region 4 og 5 

 
Sekretariatene mener vilkårene for lisensfelling av ulv er oppfylt innenfor Letjennareviret, og tilrår 
derfor at rovviltnemndene i region 4 og 5 fatter følgende vedtak:  
 
1. Om nemndenes myndighet  
Rovviltnemndene i region 4 og 5 viser til den nasjonale målsettingen om 4-6 årlige ynglinger av ulv, 
der 3 av disse skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge. Ynglinger utenfor ulvesona skal 
medregnes. Der en del av reviret ligger i Sverige skal en yngling medregnes med en faktor på 0,5. De 
siste dokumenterte data om ynglinger fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt viser at det er 
registrert totalt 8 ynglinger der grenserevir teller med en faktor på 0,5. Av disse har 5 ynglinger 
forekommet i helnorske revirer.  
 
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. 
 
2. Kvote  
Rovviltnemndene har fattet vedtaket på bakgrunn av siste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap om 
ulvens bestandsstatus, jf. nml § 8. Det foreligger betydelig kunnskap om den skandinaviske 
ulvebestanden, og føre-var-prinsippet, jf. § 9, tillegges derfor mindre vekt. Rovviltnemndene anser at 
en kvote på 8 ulver innenfor ulvesona med formål å ta ut alle individer i Letjennareviret, ikke er til 
hinder for å nå bestandsmålet i 2020. Et slikt uttak vil ikke påføre bestanden en for stor samlet 
belastning, jf. nml. § 10, eller true overlevelsen av ulvebestanden på lang sikt, jf. nml § 5, jf. også 
rovviltforskriften §§ 3 og 7. Hensynet til differensiert forvaltning er lagt til grunn for vedtaket, jf. nml. 
§ 12. Nemndene anser ikke at nml. § 11 er relevant i denne sammenheng. Nemndene viser til 
sekretariatenes saksframlegg og anser at det er hjemmel for lisensfelling innenfor Letjennareviret 
etter nml § 18 c.  
 
3. Lisensfellingsområde  
Av hensyn til å sikre et effektivt uttak av alle dyr tilhørende Letjennareviret, og samtidig redusere 
risikoen for å felle dyr som ikke tilhører reviret, fastsettes fellingsområdet av Fylkesmannen i samråd 
med ledere for nemndene nærmere oppstart av lisensfellingen. Fellingsområdet fastsettes med 
bakgrunn i siste tilgjengelige informasjon om områdebruk for dyrene i Letjennareviret og kjent 
forekomst av andre ulver i nærliggende områder. 
 
4. Lisensfellingsperiode  
Lisensfellingsperioden fastsettes til perioden fra 1. januar 2020 til 15. februar 2020.  
 
5. Forholdsregler for å unngå felling av genetisk viktige individer  
Ut ifra 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 tilkomme, kan 
fylkesmannen i samråd med lederne av rovviltnemndene i region 4 og 5 gjøre det som er nødvendig 
for å redusere sannsynligheten for at disse felles.  
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6. Vilkår for deltakere i lisensfellingen  
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 løsning for SMS-varsling om status for lisensfellinga.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 10 i forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005, jf. § 18 
i lov om forvaltning av naturmangfold 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: 
 
Følgende felles alternativt forslag til vedtak fra Øyvind Solum, Sunniva Holmås Eidsvoll og Gjermund 
Skaar var framlagt skriftlig i forkant av møtet og ble lest opp i møtet: 
 
Grunnet fallende ulvebestander i Skandinavia kan det ikke i kommende sesong foretas lisensfelling av 
ulv innenfor ulvesonen om vi skal være mer sikker på at det opprettholdes en bærekraftig bestand, 
noe som Stortinget har fastsatt som en betingelse for at felling skal kunne skje. 
 
Trygve Westgård fremmet følgende forslag til uttak i tillegg til det som ble foreslått av 
sekretariatene: 
 
Rømskogreviret og Hobølreviret tas ut. Rømskog har hatt stor belastning over lang tid. Mange revirer 
i området. Stor nedgang av elg og rådyr i området. Stor belastning for allmenheten. Mindre av 
befolkningen som bruker skogen som rekreasjon. Hobøl er et område med mange beboere i området. 
Husdyr blir trekt nærmere gården. Flokken har høy innavl. Hensyn til allmenheten. 
 

 
Sekretariatet informerte om felles retningslinjer for forvaltning av genetisk verdifulle individer i den 
skandinaviske ulvepopulasjonen, der det blant annet fremgår at når vedtak om felling berører 
familiegrupper eller revirmarkerende par av ulv som har revir i begge land skal det andre lands 
myndighet informeres, før vedtak om felling fattes. Dette gjelder også for ulv som ikke er definert 
som genetisk verdifulle. 
 
Da ett av forslagene innebærer uttak av et grenserevir stemte nemndene over et utsettelsesvedtak. 
 
Avstemming  
Utsettelsesvedtak: Saken utsettes slik at svenske myndigheter kan informeres om at det kan bli fattet 
vedtak om uttak av Rømskogreviret. 

- Vedtatt med syv mot tre stemmer 
 

 

Rovviltnemndenes vedtak: 
 

Saken utsettes slik at svenske myndigheter kan informeres om at det kan bli fattet vedtak om uttak av 
Rømskogreviret. 
 
Det avholdes nytt møte i rovviltnemndene for å vedta lisensfellingskvote av ulv innenfor ulvesonen den 
6. september. 
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Eventuelt 

- Nemndene drøftet høring av endringer i rovviltforvaltningen. 

- Det er et ønske at rapporten fra riksrevisjonen (Riksrevisjonens undersøkelse av 

rovviltforvaltningen) er tema på neste nemndsmøte 


