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Vedtak om utvidelse av kvote for lisensfelling av ulv i deler av 
region 6 for perioden 2012 - 2013 
 
Rovviltnemnda vedtok den 29. august 2012 en kvote på en ulv for lisensfelling av ulv i deler 
av region 6.  
 
Dersom vilkårene i § 7 i Forskrift om forvaltning av rovvilt er oppfylt, kan en rovviltnemnd 
fatte vedtak om kvote for skademotivert lisensfelling av ulv for å begrense veksten og/eller 
utbredelsen av ulvebestanden. Lisensfellingsperioden for ulv utenfor forvaltningsområdet for 
ynglende ulv er fra 1. oktober til og med 31. mars. 
 
Rovviltnemndas vedtak: 
Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første 
ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 
(rovviltforskriften) § 10, jf §§ 1, 3 og 7, fatter Rovviltnemnda i region 6 følgende vedtak om 
lisensfelling på ulv innenfor deler av region 6 i 2012/2013: 

• Kvoten settes til totalt 2 ulv 

• Lisensfellingen er begrenset til kommunene Agdenes, Snillfjord, Hemne og Orkdal i 
Sør-Trøndelag og kommunene Sunndal, Nesset, Rauma og Norddal i Møre og 
Romsdal 

• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. oktober 2012 til og med 31. mars 2013 

• Rovviltnemnda kan til en hver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier dette. 
 
Rovviltnemndas vurderinger 
Region 6 ligger i sin helhet utenfor forvaltningsområde for ynglende ulv og har av den grunn 
ikke bestandsmål for ulv. Rovviltnemnden har derfor myndighet til å fatte vedtak om kvote 
for lisensfelling av ulv. Vedtaket ble fattet under rovviltnemndas møte på Namsskogan 
fredag 5. oktober 2012. 
 
Ulvesituasjonen i Sør-Trøndelag ble også tatt opp til vurdering under telefonmøte den 9. 
august 2012, og rovviltnemnda sa blant annet: 
Hvis det ikke lykkes å få tatt ut ulven i forbindelse med skadefelling vil rovviltnemnda i region 
6 vurdere å fatte vedtak om kvote for skademotivert lisensfelling av ulv i det aktuelle området. 
En eventuell lisensfelling av ulv kan starte tidligst den 1. oktober 2012 (Jf. rovviltforskriftens 
§ 10). 
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Region 6 har ikke bestandsmål for ulv og det er ikke ønskelig med stasjonære ulver i 
regionen, selv om streifdyr forekommer. Det er innsamlet biologisk materiale fra ulven i Sør-
Trøndelag, noe som viser at den stammer fra den sørskandinaviske bestanden og har ikke 
noen betydning for den genetiske variasjonen. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gitt 
skadefellingstillatelse på ulven uten at det har lyktes å få tatt ut den. 
 
Bakgrunnen for å utvide kvoten fra et dyr til to ligger i at rovviltnemnda vedtok å utvide 
lisensfellingsområdet til også å gjelde fire kommuner i Møre og Romsdal under sak 51/12 og 
at det dermed tas høyde for at det dreier seg om to forskjellige ulver. Vedtaket ble sendt ut i 
brev fra rovviltnemnda datert 27. september 2012.  
 
Naturmangfoldloven § 5 slår bl.a. fast at målet er at artene og deres genetiske mangfold 
ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige 
utbredelsesområder. I Norge er det opprettet forvaltningsområder for ynglende ulv i deler av 
region 4 og 5. Med bakgrunn i at region 6 ikke har mål om ynglende ulv innenfor regionen 
tillegges Nml § 5 liten vekt. Det samme gjelder også for Nml § 4. 
 
Rovviltnemndas vurdering opp mot naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Det følger av naturmangfoldlovens § 8 første ledd at beslutninger som berører 
naturmangfoldet så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om bl.a. arters 
bestandssituasjon samt effekten av påvirkninger. 
 
Rovviltnemnda viser til at vedtaket baserer seg på sist tilgjengelig kunnskap om ulvens 
bestandssituasjon og utvikling i Norge; det vises til beskrivelsen av det Nasjonale 
overvåkningsprogrammet for rovvilt i kommentarene til rovviltforskriften § 3, samt til 
foreløpig rapport om Ulv i Norge av 19. juni 2012. Rapporten viser at det foreløpig er 
beregnet en ulvestamme på 258-329 ulver i Skandinavia vinteren 2011-2012. 28-29 ulver er 
påvist å oppholde seg kun på norsk side av grensen, og regnes som helnorske. Det er verifisert 
3 ynglinger av ulv i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ulv i 2011. Og det 
nasjonale målet ble med det oppnådd. 
 
Det er ikke mål om ynglende ulv i noen del av region 6. Enkelt individer, spesielt unge dyr, 
vil likevel kunne bevege seg langt vekk fra forvaltningsområdet for ynglende ulv. Slike 
omstreifende individer har en viss verdi for å nå det nasjonale målet ettersom de etter å ha 
streifet rundt en periode kan gå tilbake til ulveområdet og etablere seg. Det er foretatt DNA-
analyser av ulven, noe som viser at den stammer fra den sørskandinaviske bestanden og har 
begrenset genetisk verdi. 
 
Med bakgrunn i vitenskaplig kunnskap fra Rovdata og nasjonalt overvåkningsprogram, samt 
forvaltningsplanen for store rovdyr i region 6 anser rovviltnemnda kravet til 
kunnskapsgrunnlaget som oppfylt. 
 
Føre-var-prinsippet § 9 
Av § 9 slås det fast at når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. Føre-var-prinsippet i § 9 tillegges stor vekt der 
man ikke har tilstrekkelig kunnskap. Etter rovviltnemndas vurdering skal ikke føre-var 
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prinsippet tillegges stor vekt i denne saken da det foreligger betydelig vitenskapelig og 
erfaringsbasert kunnskap om bestandssituasjonen for ulv, samt at området ligger utenfor 
yngleområdet for ulv i Norge. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10 
Det foreligger betydelig kunnskap om den samlede belastningen arten utsettes for, i form av 
statusrapporter om bestandsutvikling, registrert avgang av ulv, samt annen vitenskapelig 
informasjon fra forskning på ulv i Skandinavia. Miljøforvaltningen har således god kunnskap 
om den samlede belastningen på bestanden av ulv. Med bakgrunn i dette, samt at region 6 
ikke har bestandsmål for ulv tillegges § 10 liten vekt. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Med bakgrunn i at lisensfelling i all hovedsak gjennomføres uten bruk av tekniske 
hjelpemidler som vil kunne være til skade for miljøet anser rovviltnemnda § 11 som lite 
relevant. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Med bakgrunn i at lisensfelling i all hovedsak gjennomføres uten bruk av tyngre tekniske 
hjelpemidler som vil kunne være til skade for miljøet anser nemnda § 12 som lite relevant. 
 
Klagerett 
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal 
stiles til Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo, og sendes Rovviltnemnda i 
region seks v/Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra 
mottakelsen av dette brevet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Arne Braut 
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