
  

      

   

  
            

 

 

Seminar – handlingsrom for felling av ulv 

 
Tid:  Tirsdag 7. mars 2017, kl. 08.00 – 09.30   

Sted:  Grand Hotel, Oslo 

Påmelding innen 6. mars kl. 9.00 til Anne.Cathrine.Wangberg@bondelaget.no 

Stortinget har bedt regjeringen fremme en sak innen 10. mars 2017 om hvordan forvaltningen av ulv 
kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak (i Innst. 330 S (2015-2016)), gjeldende lovverk og 
internasjonale konvensjoner. 

Siden den gang har Klima- og miljødepartementet (KLD) gjort flere grep: 

14. februar offentliggjorde KLD at de har vært i kontakt med en rekke ledende miljø- og 
folkerettsjurister ved landets universiteter og høyskoler for å få flere vurderinger av 
naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen i tilknytning til forvaltningen av ulv. Andre juridiske 
miljøer ble også bedt til å komme med innspill, også på oppdrag fra aktører med interesse i saken. 
Frist for innspill var satt til 27. februar 2017.  

22. februar kommer KLD med et nytt forslag om å endre naturmangfoldloven slik at den skulle gi noe 
utvidet adgang til lisensfelling av ulv, innenfor rammen av Bernkonvensjonen. En ny hjemmel de 
mener vil kunne gi rovviltforvaltningen en mulighet til å ta ut et begrenset antall ulv ved lisensfelling, 
uten at dagens krav til fare for skade på husdyr og tamrein er oppfylt.  

På høringsmøte 27. februar kommer det frem at KLD ikke vil foreslå innført i rovviltforskriften en 
adgang for rovviltnemndene til å legge vekt på «offentlige interesser av vesentlig betydning,» slik 
både Bernkonvensjonen art. 9 nr 1 og naturmangfoldloven § 18 bokstav c) lyder. Dette til tross for at 
Stortinget eksplisitt har bedt regjeringen se på hvordan det kan legges vesentlig vekt på slike 
allmenne interesser for å begrunne lisensjakt på ulv.   

Seminaret vil belyse det juridiske handlingsrommet for gjennomføring av Stortingets vedtak. Vi vil 
også få en vurdering av om departementets forslag til endring av forskrift og lov med tolkninger 
sikrer gjennomføring av Stortingets ulvepolitikk. 
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Program 

 
Programstart kl. 08.00 

 
 

 

08.00 Velkommen 
Erik Lahnstein, adm. dir. Norges Skogeierforbund 

 

08.05 Stein Erik Stinessen, Partner, Advokat (H) ved advokatfirmaet Lund & Co DA  

 

08.25 Bjørn Stordrange, Partner, Advokat (H) og dr. juris. ved advokatfirmaet 
Steenstrup Stordrange 

 

 

08.40 Eivind Smith, Professor - Institutt for offentlig rett ved UIO 

 

 
 

 Kommentarer og spørsmål 

 

Vi avslutter kl. 09:30. 

 

 
Seminaret arrangeres som et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norskog, 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Utmarkskommunenes Sammenslutning og Norsk Sau og Geit. 
 
Praktiske spørsmål kan rettes til Hans Asbjørn K. Sørlie i Norges Skogeierforbund, 
 hans.asbjoern.soerlie@skog.no,   97182857. 
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