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Protokoll fra e-postmøte i rovviltnemnda i region 6 – 29.09 – 01.10. 2021 
 

Tid: 29. september – 01.oktober 2021 

Sted: Teams  

 

 1 time møtetid.   

 

Deltagere i møte: 

 

Faste medlemmer rovviltnemnda:  

Kristin Marie Sørheim – e-post av 29. september 2021 

Mattias Jåma (nestleder) – e-post av 30. september 2021 

Pål Sæther Eiden – e-post av 30. september 2021 

Maja Britt Renander – e-post av 30. september 2021 

Kari Anita Furunes (leder) – e-post av 30.september 2021 

(Per Olav Hopsø – e-post av 4. oktober 2021) 

 

Sak 36/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Dato for møte ble avtalt med leder av nemnda den 24. september. Forvarsel om møte ble sendt ut på 

sms til nemndas medlemmer den 28. september. Endelig møteinnkalling og saksframlegg ble sendt på 

e-post den 29. september. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Rovviltnemndas vedtak 

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og saksliste. 

 

 

Sak 37/21: Klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 6 2021-2022 

I brev av 3. september 2021 klager Rovviltets Røst på vedtak fattet av Rovviltnemnda i region 6 i sak 

nr 35/21: Kvote for lisensfelling av ulv 2021 – 2022. 

Rovviltnemnda i region 6 fattet i møte den 31. august 2021 vedtak om kvote for lisensfelling av ulv 

2020/2021. Følgende vedtak i sak 35/21 om fastsettelse av kvote for lisensfelling av ulv 2021/22 ble 

fattet: 

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 region 

6 i 2021/2022: 

• Kvoten settes til 2 ulv 



Side 2 av 3 

 
• Lisensfellingsområdet er hele region 6 Midt-Norge 

• Lisensfellingsperioden er fra og med 1. desember 2021 til og med 31. mai 2022 

• Rovviltnemnda kan til enhver tid endre vedtaket dersom nye opplysninger tilsier det. 

Vedtaket ble lagt ut på miljøvedtaksregisteret den 3. september 2021. Klagen fra Rovviltets Røst er 

fremmet innen klagefristen. 

 

Klagen 

Rovviltets Røst (heretter kalt klager) mener at vedtaket om kvote for lisensfelling av ulv 

strider mot naturmangfoldlovens § 18 av følgende grunn: 

• Mener det ikke er handlingsrom for lisensfelling av ulv. 

• Den genetiske statusen til ulv er dårlig, og bestanden er preget av høyt innavlsgrad. 

• Den samlende kvote som rovviltnemdene har innstilt til truer den norske og den sørskandinaviske 

ulvebestandens kortsiktige og langsiktige overlevelse. 

Det vises til klagen i sin helhet. 

 

Sekretariatets vurdering av klagen 

Sekretariatet viser til saksfremlegget som sekretariatet la frem for rovviltnemnda i forbindelse med 

fastsettelse av kvote for lisensfelling av ulv 2021/22 under møte i august. Rovviltnemnda vedtok 

sekretariatets innstilling. 

 

Formålet med lisensfelling i region 6 er å følge opp den differensierte forvaltningen og å forebygge 

skader på husdyr. I tillegg vil det bidra til en forutsigbar forvaltning ved at det kan forventes at ulv 

ikke etablerer seg i områder utenfor ulvesonen. 

 

Det foreligger det betydelig kunnskap om bestandssituasjonen og samlet belastning for ulv, blant annet 

gjennom rapporter fra Skandulv. I tillegg er Naturvårdsverkets utredning knyttet til gynnsam 

bevarandestatus viktig for å vurdere betydningen av blant annet bestandens størrelse og den genetiske 

situasjonen for ulvens overlevelse i et langsiktig perspektiv. Naturvårdsverket har kommet frem til at 

referanseverdien for såkalt gynnsam bevarandestatus for den sør-skandinaviske bestanden må være 

minst 340 individer, fordelt på minst 300 ulver i Sverige og minst 40 i Norge. 

 

Sekretariatet viser til resultatene fra vinterens registreringer hvor det fremgår at den skandinaviske 

ulvebestanden fra og med 2020 stammer fra seks innvandrede ulver fra den finsk-russiske bestanden. 

Graden av innavl i den sør-skandinaviske bestanden er fortsatt høy, men det ser likevel ut til at 

potensialet for en langsiktig bedring av den genetiske situasjonen nå er bedre. Det er for øvrig 

redegjort i saksframlegget fra sekretariatet hvordan nemnda/Statsforvalteren vil følge opp dersom det 

blir identifisert genetisk viktige individer i region 6. 

 

Sekretariatet viser til at det er rovviltforskriftens § 7 annet ledd som regulerer hva nemnda skal legge 

vekt på når nemndene har myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av ulv. Det følger av 

kommentarene til § 7 annet ledd at: «Ved vurdering av felling eller jakt skal rovviltnemndene gjøre en 

samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling og sannsynliggjøre at bestanden etter 

neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Kravet til 

presisjon i forvaltningsvedtak både med hensyn til bruk av skadefellingstillatelser og 

kvotejakt/lisensfelling øker jo nærmere ned mot de nasjonale bestandsmålene den aktuelle rovviltart 

forvaltes». 

 

Ulvebestanden har i de siste årene ligget over det fastsatte nasjonale bestandsmålet. Enkelt individer, 

spesielt unge dyr, vil kunne bevege seg langt vekk fra forvaltningsområdet for 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. Selv om streifende unge ulver med tiden vil kunne gå 

inn i den ynglende bestanden av ulv, vil eventuelle uttak av streifende ulver i region 6 ha liten 

påvirkning på om det nasjonale bestandsmålet oppnås eller ikke i fremtiden. 

Når det nasjonale bestandsmålet for ulv er oppnådd, eller man ligger over bestandsmålet, er hensynet 

til naturmangfoldlovens § 5 etter sekretariatets vurdering ivaretatt. En lisensfellingskvote på to ulver i 
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region 6 vil etter sekretariatets vurdering derfor ikke være til hinder for å nå det nasjonale 

bestandsmålet på 4-6 ulvekull, grenserevirene inkludert. En effektuering av kvoten vil derfor ikke true 

bestandens overlevelse. Sekretariatet mener at departementet er den nærmeste til å vurdere om det 

samlede uttaket av vedtatte norske kvoter kan bringe ulvebestanden under anbefalt nivå. 

 

Når vedtaket ble fattet den 31. august 2021 var det så langt i 2021 ikke påvist aktivitet av ulv i 

regionen. Med bakgrunn i erfaringer, hvor det er blitt påvist skader på beitedyr forvoldt av ulv omtrent 

årlig, legger sekretariatet til grunn at det også i 2021 kan oppstå skade av et visst omfang dersom ulv 

kommer inn i regionen. Sekretariatet mener det derfor er hjemmel etter § 18 b i naturmangfoldloven 

for fastsettelse av lisensfellingskvote. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rovviltnemnda kan ikke se at klagen har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket bør 

omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 31. august 2021 om kvote for lisensfelling av ulv i 

region 6 for lisensfellingsperioden 2021/22. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber med bakgrunn i 

dette Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagen fra Rovviltets Røst. 

 

Rovviltnemndas vedtak 

Rovviltnemnda kan ikke se at klagen har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket bør 

omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 31. august 2021 om kvote for lisensfelling av ulv i 

region 6 for lisensfellingsperioden 2021/22. Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ber med bakgrunn i 

dette Klima- og miljødepartementet om å sluttbehandle klagen fra Rovviltets Røst. 

 


