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Innspill til fellesaker 3/17 og 4/17 fra Norsk Sau og Geit. 
Fastsetting av kvote og fellingsområde for lisensfelling av ulv i og utenfor 
etablerte revir 2017 – 2018 
Først litt bakgrunn fra det vedtatte rovviltforliket: Det er et felles mål at tapstallene for 
beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal 
uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal 
miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om 
bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre 
produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med 
utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr som 
representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for 
tamrein. Det legges til grunn at rovdyrforvaltningen utøves på en slik måte at det ikke er 
behov for beitenekt etter dyrevelferdsloven i prioriterte beiteområder.  

I Hurdal, Nannestad, Gran og Totenkommunene har beitebruket de siste ukene blitt utsatt for 
en serie kraftig angrep av ulv. Kommunenes forsøk på felling er mislykket og i dag torsdag, er 
det antatt dokumentert ca 170 drepte sauer og lam. Angrepene bare fortsetter. I tillegg er det 
felt 1 ulv og gitt skadefellingstillatelse på 1 ulv til øst i Ringebu. Områdene det snakkes om er 
beiteprioritert og politikken som føres bryter da selvsagt med rovviltforlikets tekst over. Det 
blir stadig vanligere at rovdyr og da også ulv opptrer i lengre perioder i prioriterte 
beiteområder, jmf. Rendalen 2016. Når forvaltningsmyndigheter snakker om at beitenæringen 
må tolerere streifende rovdyr før de gjør skade, uthuler de Stortingets vedtak. Det må 
presiseres at det faktisk ikke skal være rovvilt med skadepotensiale i beiteprioriterte områder.  

Ut fra skadene av og den økende forekomsten av ulv i randsoner til ulvesonen og 
dypt inn i landet forøvrig den siste tiden, anmoder NSG rovviltnemndene i region 
4 og 5 om å sette store nok lisenskvoter både utenfor og innenfor ulvesona slik at 
bestanden av ulv i Norge holdes på det nivået som er bestemt av Stortinget. I 
praksis vil dette si å sette kvotene slik at bestanden ikke bare holdes på dagens 
nivå, men senkes, jmf. at det i vinter er dokumentert 1,5 ulveynglinger over de 6 
som er nevnt som et maksimalt tall i Stortingsforliket av 2016. 
 
Med hilsen 
Kari Anne Kaxrud Wilberg 
beite- og utmarksrådgiver 
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