
ROVVILTNEMNDA I REGION 4 OG REGION 5    

 1 

Protokoll fra fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og region 5 
– 29. januar 2019 
 
Tid og sted: Kl. 10:15-11:45, Statens hus, Hamar. 
 
Til stede: 
 
Fra nemnda i region 4: 
Øyvind Solum, Trygve Westgård, Johan Edvard Grimstad 
 
Fra nemnda i region 5:  
Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Eli Wathne, Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson 
 
Møteleder: 
Arnfinn Nergård 
 
Fra sekretariatene: 
Oslo og Viken: Sigurd Bakken, Asle Stokkereit 
Innlandet: Thomas Olstad, Bente Odlo, Harald Klæbo, Silje Bøe 
 
 
Referent: Silje Bøe 
********************************************************************************** 
 

Fellessak 1/19: Ny vurdering av kvote og område for lisensfelling av 
ulv i 2018-2019 
 
Innstilling fra sekretariatene i region 4 og 5 

Sekretariatene tilrår at rovviltnemndene i region 4 og region 5 vedtar følgende anmodning til Klima- 
og miljøverndepartementet:  
 
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 10,5 ynglinger der grenserevir teller med en faktor på 0,5. Av disse har 8 ynglinger 
forekommet i helnorske revirer.  
 
Den fastsatte kvoten på 12 dyr utenfor ulvesona er fylt. Foreliggende kunnskap om 
bevegelsesmønster for unge ulver viser at mange ungdyr forlater oppvekstreviret i løpet av 
ettervinteren og våren. Det er derfor stor sannsynlighet for at ung ulv vil kunne vandre inn og forsøke 
å etablere seg i region 4 og region 5 utenfor ulvesona, og at dette innebærer risiko for omfattende 
skader.  
 
Rovviltnemndene i region 4 og region 5 anmoder Klima- og miljøverndepartementet om å øke kvoten 

for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og region 5 med 4 dyr. 
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Rovviltnemndenes behandling: 
Sekretariatet informerte om at de er kontaktet av departementet med en orientering til 
nemndene. Departementet anser at det ikke foreligger nye opplysninger som tilsier at 
nemndene kan fatte eget vedtak om lisensfelling av ulv. Nemndene kan likevel anmode 
departementet om å utvide kvoten, slik sekretariatet har innstilt på i saksframlegget. 
 
Nemnda diskuterte om det skulle fattes vedtak eller sendes en anmodning til Klima- og 
miljødepartementet. 
 
Det ble framlagt forslag til vedtak, utarbeidet av Johan Edvard Grimstad og Reidar Åsgård.  
 
Det ble holdt avstemming over følgende alternativer 

- Sekretariatets innstilling – falt med 0 stemmer 
- Vedtak utarbeidet av Johan Edvard Grimstad og Reidar Åsgård – vedtatt med 7 mot 1 

stemme. 

 

 
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 vedtak: 
Vedtakspunkt nr.1:  
Rovviltnemndene i region 4 og 5 anser at det foreligger nye opplysninger i saken siden sist møte 
knyttet til følgende; - Kvoten på lisensfelling av 12 ulver utenfor ulvesonen er allerede oppfylt. Det 
at kvoten for lisensfelling utenfor sonen ble så raskt oppfylt er en ny situasjon og vi får ikke 
mulighet til å fange opp utvandring fra Sverige eller fra norsk ulvesone i løpet av vinteren.  At ikke 
flokkene i Mangen og Hobøl blir tatt ut øker trykket innenfor ulvesonen og er en ny opplysning. 
Det er i tillegg bekreftet at det er nyetableringer av ulvepar inne i ulvesonen registrert i vinter. 
Begge deler påvirker at det er stor sannsynlighet for at ulver vil bevege seg ut av eksisterende 
ulvesone. På bakgrunn av den faglige anbefalingen som blant annet peker på faren for at det vil bli 
en utvandring av ulv ut av ulvesonen utover våren som vil kunne påføre store skader på beitedyr 
utenfor ulvesonen, vedtar Rovviltnemndene i region 4 og region 5 å øke kvoten for lisensfelling av 
ulv utenfor ulvesonen i region 4 og region 5 med 4 dyr.  
 
Vedtakspunkt nr.2:  
Denne anmodning er uavhengig av vedtakspunkt nr.1, men vil kunne avhjelpe utførelsen av 
innholdet i dette vedtakspunkt 1.  
 
Rovviltnemndene i region 4 og 5 etterlyser realitetsbehandling og avgjørelse om utvidet jakttid på 
ulv fra 31.mars til 30.april for å kunne bruke sporsnø som en metode for å kunne ta ut ulv på en 
tryggere, mer effektiv og billigere måte.  
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