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Klage på kvote på lisensfelling av ulv i region 4 og 5
Fellessak 3/17 Fastsetting av kvote og fellingsområde for lisensfelling av ulv utenfor
etablerte revir i 2017-2018
Norsk Sau og Geit stiller seg bak rovviltnemndenes vedtak for lisensfelling av ulv utenfor
etablerte revir i 2017 og 2018.
Klage på fellessak 4/17 Fastsetting av kvote og fellingsområde for lisensfelling av ulv i
etablert ulverevir 2017-2018
2. Kvote
Rovviltnemndene i region 4 og 5 har fattet vedtak om en kvote på inntil 24 dyr, med formål
om å ta ut alle individer i to helnorsk revirer samt ett grenserevir. Revirene det er fattet
vedtak om å ta ut er Osdalen, Julussa og grensereviret Slettås.
Norsk Sau og Geit er enig med rovviltnemndene i begrunnelsen for uttak av disse tre
revirene, men videre mener vi det må tas ut ytterligere ett revir. Vi presiserer at det må tas ut
fire ulverevir.
Ved å ta ut til sammen fire ulverevir vil den norske bestanden nærmer seg bestandsmålet
fastsatt av Stortinget. Vi foreslår at rovviltnemnda selv velger ut nok et område som har hatt
stor belasting med en ulveflokk gjennom mange år og tar ut en ulveflokk til. Uttaket hjemles
i naturmangfoldloven § 18, første ledd bokstav c), felling kan gjennomføres for å ivareta
allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser.
Norsk Sau og Geit viser til rovviltforliket av 2011 punkt 2.2.7
«Det legges til grunn at rovdyrforvaltningen utøves på en slik måte at det ikke er
behov for beitenekt etter dyrevelferdsloven i prioriterte beiteområder. Ved vedtak om
beiterestriksjoner grunnet rovvilt skal dyreeier ha rett til full økonomisk kompensasjon
etter nærmere regler. Kompensasjonen skal gis fra dag én».
I perioden 6. oktober 2016 til 10. juli 2017 har det blitt avlivet 12 ulver i Norge, enten
gjennom lisensjakt eller skadefelling. Av disse kommer fem fra helnorske revir og en fra
grensereviret Juvberget.
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Tettheten av ulv i ulvesonen er større enn tidligere, og norske forvaltningsvedtak har et større
ansvar enn tidligere for tilstedeværelsen av ulv i beiteprioriterte områder i Norge. Når det til
stadighet sies at norske ulver ikke representerer et skadepotensiale er dette feil. Ulv som
gjorde skade på beitedyr i Sølendalen havnelag, Rendalen i 2016 vandret ut fra norsk revir.
Det er også dokumentert at en av ulvene som har herjet i Ringebu/Fåvang i år har norsk DNA
og har vandret ut fra et norsk revir. I tillegg vandrer et større antall svenske ulver inn i de
beiteprioriterte områdene, noe som har skapt en stor katastrofe for beitedyr og beitebrukere på
Hadeland så langt i beitesesongen 2017.
I de sentrale deler av ulvesonen er alt areal i bruk av ulven. Streifende vestvandrende ulver
klarer ikke å etablere seg der. I stedet vandrer ulvene videre vestover og forsøker å etablere
seg i beiteprioriterte områder. Ulvesonen fungerer derfor ikke etter intensjonen til
rovviltforliket av 2011, når tettheten av ulv er så stor at ulvene i stedet etablerer seg utenfor
ulvesonen. Vi viser til rovviltforliket av 2011 punkt 2.2.19.
«Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må
forvaltes tydelig….. Det skal ikke være rovdyr som representerer skadepotensial i
prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein».
Ved å ta ut flere ulveflokker inne i ulvesonen vil det bli plass til at ulver på vandring kan
etablere seg der, fremfor å forsøke etablering i beiteprioriterte områder.
4. Lisensfellingsperiode
Lisensfellingsperioden innenfor sonen er av rovviltnemndene fastsatt fra 1. januar – 15.
februar 2018.
Norsk Sau og Geit foreslår at lisensfellingsperioden settes til 1. oktober 2017 – 31. mars
2018 både innenfor og utenfor sonen.
Med uttak av ulv innenfor ulvesonen, er noe av hensikten å redusere konflikten. I forbindelse
med storviltjakt kan det oppstå konflikter mellom jegernes hunder og ulv. Rovviltnemda har
vedtatt uttak av ulveflokker med revir både innenfor og utenfor ulvesonen. Ulik jakttid kan
føre til situasjoner under storviltjakt i revirer nemnda har vedtatt tatt ut, hvor jeger rettslig må
bevise nødverge for sin hund noen måneder i forveien av lovlig jakt. Ulik jakttid fremstår
derfor som konfliktskapende. Samtidig vil man også ha større mulighet til å lykkes med
uttaket, da noe av jakttiden vil sammenfalle med elgjakta innenfor lisensfellingsområdet. Vi
mener derfor det er mer hensiktsmessig med vårt forslag til lisensfellingsperiode, da den
sammenfaller mer med elgjakta på høsten og strekker lenger ut i tid.
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