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SVAR PA SøKNAD OM SKADEFELLING PA ULV I GJøVDAL IAMLI KOMMUNE IAUST-AGDER

Det er påvist at en skadevoldende ulv har drept 5 lam i Amli kommune. Med bakgrunn i en helhetlig
vurdering av situasjonen, anser Fylkesmannen at det ikke foreligger annen tilfredsstillende løsning i

det aktuelle området enn felling av ulven. Fylkesmannen gir tillatelse til felling av en ulv. Vilkår for
tillatelsen er gitt i dette brev.

Bakgrunn

I Aust-Agder er det meldt om flere observasjoner av ulv vàren 2012. 18.03.2012 ble det observert et
ulvelignende dyr som angrep en elghund ved Abuvannet i Birkenes kommune. Det ble tatt bilde med en
mobil av ulven og elghunden ble sener undersøkt av veterinær. Statens naturoppsyn (SNO) har i ettertid
vurdert disse bildene, og konkludert med at denne observasjonen er en antatt sikker ulv. Senere i samme
periode er det også gjort flere observasjoner av mulig ulv i Vest-Agder.

11.04.2012 ble det observert ulv på Austheia iSetesdalved Store Bjørnevatn iValle kommune. Denne
observasjonen er også antatt sikker.

Det er senere, 29.04.2012 og 16.05.2012, kommet meldinger om ulveobservasjoner i Birkenes og Arendal
kommuner, men det ble ikke funnet dokumentasjon ute ifelt som kunne stadfeste at dette var ulv. Disse
observasjonene har derfor fått vurderingen usikker fra SNO.

9. mai 2012 ble det i Vest-Agder funnet et kadaver i Kvinesdal som SNO antar er drept av ulv.

2. mai 2012 søkte Aust-Agder bondelag, Aust-Agder Sau og Geit, Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag og
Setesdal Austhei villreinlag Direktoratet for naturforvaltning (DN) om tillatelse til å skadefelle en ulv på Agder.

DN avslo søknaden 8. mai, vedtaket ble påklaget av organisasjonene 9. mai, behandlet igjen av DN 21. mai
og oversendt til Miljøverndepartementet (MD) samme dag. Søknaden er ikke ferdigbehandlet i MD.

Aust-Agder Bondelag og Aust-Agder Sau og Geit søkte 02.07.2012 Fylkesmannen i Aust-Agder om
skadefellingstillatelse på en ulv. Bakgrunnen for søknaden var funn av 2 døde lam l. juli 2012 på innmark i

Gjøvdal i Amli kommune. I tillegg ble det søndag kveld avlivet to lam på grunn av skader pàført i løpet av
natta mellom 30.06 og 01.07. 2012. SNO har undersøkt disse lammene og konkludert med at dødsårsaken
er antatt ulv. I tillegg ble det mandag 2. juli søkt gjennom beiteområdet etter de to lammene som manglet i

besetningen. Ett av disse lammene ble funnet dødt, og SNO har undersøkt kadaveret og vurdert
dødsårsaken til antatt ulv. Det var også en skadet søye, men status på denne er ikke avklart. Det siste
lammet er ikke funnet igjen.

Totalt slippes det iGjøvdalog Tovdal beitelag om lag 1000 sau og 1900|am. I Gjøvdalbeitelag, som
besetningen som er rammet tilhører, ble det i 201 I sluppel422 sauer og 797 lam. Området der skaden har
oppstått er blant de viktigste beiteområdene iAust-Agder.
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SNO fikk mandag 2. juli beskjed om ett nytt kadaverfunn i Froland. Kadaveret ble undersøkt samme kveld,
men det var så oppspist at det ikke var mulig å bestemme dødsårsaken. Kadaveret ble anslått å være en til
to dager gammelt.

Fylkesmannen har myndighet til å iverksette fellingstillatelse på fredet rovvilt i perioden 1. juni 2012 trl og
med 15. februar 20'13.

Lovgrunnlaget

Det rettslige grunnlaget for avgjørelsen er Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) $ 18 første ledd b) og $ 77, jf. Forskrift 18. mars 2005 nr. 242om forvaltning av rovvilt
(rovviltforskriften) jf. SS 1 og 3, hvor det fremgår

Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk

a) for à beskytte naturlig forekommende planter, dyr og økosystemer,

b) for à avverge skade påt avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom,

c) for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig
betydning,

d) (...)

Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uftaket ikke truer besfandens overlevelse
og formàlet ikke kan nàs pà annen tilfredsstillende màte (...)

Rovviltforskriftens S 1 (formål):

"Formàlet med denne forskrift er à sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og
kongeørn. lnnenfor en slik ramme skalforualtningen ogsà ivareta hensyn til næringsutøvelse og
andre samfunnsrnferesser. Forualtningen skal være differensieñ slik at hensynet til ulike interesser
vektlegges forskjellig i ulike omräder og for de ulike rowiltarter.

Forskriften skal sikre en forualtning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning."

"... Det skal være 3 àrlige ynglinger av ulv innenfor forvaltningsomrâdet for ynglende ulv, der
familiegruppens revir i sin helhet ligger i Norge. Dersom over halvparten av reviret ligger innenfor
forvaltningsomràdet for ynglende ulv, skal reviret regnes som innenfor forualtningsomràdet. Nâr en
del av reviret ligger i Sverige skal familiegruppen ikke regnes med i mälet pà 3 àrlige ynglinger.

Nasjonalt overuåkingsprogram for rovvilt skal gi data om sfafus og utvikling i rowiltbestandene,
herunder ogsà beskrive det antall àrlige ynglinger som er dokumenteft i regionene. Metodikk,
d ata g ru n n I ag og re s u lt ate r skal v æ re offe n tl ig ti I gj e n g e I ig. "

..."Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i
regionalforualtningsplan, jf . forskriften $ 6. Felling kan bare gjennomføres dersorn det ikke finnes
annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forualtning. Det skal særlig
tas hensyn til

a) omràdets betydning som beitemark

b) skadenes omfang og utvikling

c) potensialet for fremtidige skader

d) muligheten for à gjennomføre forebyggende tiltak.

Felling skal være rettet mot bestemte individer. Vedtak om felling skal være begrenset til et bestemt
omràde, tidsrom og antall dyr. Det kan knyttes nærmere vilkàr til fellingstillatelsen, herunder at
bestemte typer dyr skal være unntatt, at felling skal foretas av nærmere bestemte personer, samt
metoder for felling. Det kan ogsá grs bestemmelser om dekning av pàløpte utgifter i forbindelse med
felling. Felling og forsøk påt felling i henhold til denne bestemmelsen gjennomføres uavhengig av
grunneiers jaktrett, jf. viltloven S 35."

I henhold til S I i forskriften kan Fylkesmannen treffe vedtak om iverksetting av felling for å forhindre
fremtidige skade innenfor rammen av kvote for betinget skadefelling gitt av rovviltnemd, jf. forskriften $ 8.
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Rovviltnemda i reg¡on 2 Sør-Norge vedtok i møte den 14. mai2012 en kvote for betinget fellingstillatelse på

lo - 2 - ulv gjeldende fra 1 . juni 2012 til og med 1 5. februar 201 3.

Rovviltforliket 2011:

Rovviltforliket sommeren 2011 understreker at "Norsk rovviltforualtning skal skje innenfor rammen av
bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stoftingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte
màlsetningen etter rowiltforliket av 2004, og den videre oppfølgingen av dette."

Videre i forliket står det blant annet at

"Dyr på utmarksbeite har mange positive kvaliteter, og det er viktig ä sikre levedyktig næringsvirksomhet i
landbruket i omràder med rowilt. Forlikspartene viser til den todelte màlsetningen etter rovviltforliket fra
2004, og utfordringen ligger i à ivareta begge deler uten at konflikten mellom dem blir større enn nødvend¡g.

Rovdyrforualtningen mà baseres pà en politikk der hensynet til ët sikre overlevelse til alle de store
rowiltartene i norsk natur mà kombineres med en forualtning som totalt sett bidrar til à dempe konfliktene og
motvirke utrygghet innenfor den todelte màlsettingen."

Det understrekes også i punkt 2.2.19 i rovdyrforliket at

"Det er et felles màl at tapstallene for beitenæringen mà ned. Soneinndelingen mà forualtes tydelig. I
prioriterte beiteomrâder skal uttak av dyr som gjør skade pà beitedyr gjøres raskt, og i slike omràder skal
miljøforualtningen i større grad enn i dag bidra til â effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmâlet
er nâdd. ..."

Forvaltningsplanen som gjelder for region 2 understreker at det ikke er et nasjonalt mål å etablere yngling av
bjørn, jerv eller ulv i regionen. Følgende mål gjelder for disse artene i regionen:

Streifdyr av bjørn, jeru og ulv utenom beifesesongen, i omràder som ikke er viktige for beitedyr eller dersom
skadene er av mindre omfang, skal asepteres og normalt ikke felles med mindre det er àpnet for
lisensfelling.

Kapittel 6.6 omtaler strategier og tiltak ved forvaltning av ulv i region 2.

Der står det:

" Det er ikke fasfsaff nasjonalt màl om yngling av ulv i regionen og ulvesonen i tilgrensende region 4 grenser
ikke til region 2. Streif av ulv mà likevel pàregnes og erfaringsmessþ vil enkeltindivider kunne opptre mer
stasjonært, særlig i Aust-Agder. Felling av skadegjørende ulv kan først skie etter at skade er dokumenteft og
i omràde med potensial for videre skade.

Dersom det foreligger indikasjoner om at et individ er en innvandrer fra finskrussrsk bestand og anses à ha
betydning for den sørskandinaviske bestanden, skal terskelen for felling være høyere."

I kapittel 6.7 i forvaltningsplanen drøftes forebyggende tiltak rettet mot rowilt.

Der står det:

"l de områdene av regionen der hensynet til beitedyra skal prioriteres, er ulike fellingstyper det mest aktuelle
tiltaket. ..."

Om bestandssituasjonen for ulv.

Det nasjonale bestandsmålet for ulv ble etter behandling i St.meld. nr. 15 (2003 - 2004) satt til 3 årlige
ynglinger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, jf. lnst. S. nr. 174 (2003 - 2004) og rovviltforskriften
g 3. Stortinget vedtok gjennom rovviltforlikeli 2011, Representantforslag 163 S (2010 - 201 1), at
bestandsmålet for ulv videreføres inntil videre. Bestandsmålet for ulv skal oppnås innenfor
forvaltningsområdet for ulv (ulvesonen) i rovviltregion 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og rovviltregion 5
(Hedemark), jf. rovviltforskriftens $ 4. I region 2, som Aust-Agder er en del av, er det ikke mål om ynglinger
av ulv.

Offentlige beslutninger som kan berøre naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på eksisterende
og tilgjengelig kunnskap om arters bestandssituasjon samt effekt av påvirkning, jf. naturmangfoldloven $ 8.

Fylkesmannen vil vise til beskrivelsen av det Nasjonale overvåknings-programmet for rovvilt i kommentarene
til rovviltforskriften $ 3. Rovdata har ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt
overvåkingsprogram for rovvilt, og Rovdata er den sentrale leverandøren av data om status og utvikling i

rovviltbestandene ti I alle forva ltn ingsledd.
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Overvåkingen av ulv i Norge blir utført i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sver¡ge og Finland.
Høgskolen i Hedmark på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for koordinering og
kvalitetssikring av bestandsovervåkingen av stasjonære og ynglende ulver i Norge. Det rapporteres årlig på
overvåking av ulv i Skandinavia, og rapporteringsfristen for dette er 1. november hvert år. Utover dette
leverer Høyskolen i Hedmark foreløpige statusrapporter i løpet av året.

Statusrapporten for ulv i Skandinavia vinteren 201012011 viser at det ble det registrert 32-34 ulver med
helnorsk tilhold (Høyskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 1 -2011). ltillegg hadde 22-25 ulver tilhold i6-7
grenserevir delt mellom Sverige og Norge. l.2010 ble 3 ynglinger dokumentert i grenserevir og 3 kull ble
påvist med fullstendig tilhold i Norge innenfor ulvesonen.

Statusrapporten fra Høyskolen i Hedmark datert 15. juni 2012 oppsummerer de foreløpige konklusjonene for
ulvebestanden vinteren 201112012. Vinteren 2011-2012 (oktober - februar) ble det totalt registrert 33
familiegrupper av ulv i Sverige og Norge. Tre av disse flokkene hadde tilhold kun i Norge, fire hadde revir på
tvers av riksgrensa, mens de resterende kun hadde tilhold i Sverige.

I tillegg til disse familiegruppene ble det registrert 27 sikre revirmarkerende ulvepar i perioden oktober 2011
til februar 2012. To av disse parene var helnorske og tre eller fire hadde tilhold i revir på tvers av riksgrensa.
To av ulveparene som i vinter berørte norske arealer er avlivet.

For vinterperioden oktober 2ü1 fn apll2012 er det offìsielt kjent 27 døde ulver i Skandinavia. Av disse døde
22 i Sverige og 5 i Norge. Vinteren 2011-2O12var det lisensjakt på ulv i Norge, men ikke iSverige.

Ut fra en samlet vurdering pr. 15. juni 2012 mener Høyskolen i Hedemark at det for helnorske ulverevir er
forventet 2-4 valpekull i 2012.

Gjennom statusrapporter og annen informasjon fra overvåkingen og det skandinaviske ulveprosjektet
(Skandulv) foreligger det betydelig kunnskap om den samlede belastningen ulvebestanden blir utsatt for, jf.
naturmangfoldloven $ 10. Undersøkelser fra Skandinavia viser at ulovlig jakt er en vesentlig faktor som
påvirker den samlede belastningen på ulvebestanden. Det registreres også noe sykdom på ulv og avgang
gjennom påkjøring. Utover dette påvirkes bestanden av den høye innavlsgraden i bestanden, skadefellinger
og lisensfellinger.

Fylkesmannen har vurdert den samlede belastningen som ulvebestanden utsettes og vil bli utsatt for, og har
kommet til at vedtaket ikke er i strid med prinsippet i S 10 i naturmangfoldloven. Vi legger til grunn at
Stortinget gjennom vedtaket om forvaltningsområde for ynglende ulv har ivaretatt de hensyn som senere er
nedfelt naturmangfoldloven $ 12. Dette innebærer at avgrensingen av områder der ynglinger av ulv kan
forekomme er foretatt ut fra en samlet vurdering, og forventes å gi de beste samfunnsmessige resultater.

Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven $ 9, kommer til bruk i situasjoner der man ikke har tilstrekkelig
kunnskap tilgjengelig. Etter Fylkesmannens syn er ikke dette tilfelle i denne saken.

Fylkesmannen sin vurdering av søknaden om uttak av ulv i Aust-Agder

Ulv er fredet etter Lov 29. mai 1981 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og naturmangfoldloven. Samtidig er
det slik at ulv kan skade husdyr på beite. For å hindre skade på husdyr kan rovvilt felles med hjemmel i

naturmangfoldlovens $ 18 første ledd b). Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte
skadesituasjoner som kan oppst, jf. Rovviltforskriftens $ 9, mens regulering av bestandsstørrelsen skal skje
gjennom lisensfelling, jf. Rovviltforskriftens SS 10

Fylkesmannen vektlegger føringene i rovviltforliket i sin vurdering av skadefellingssøknaden. I forliket
understrekes det at "det er et felles màl at tapstallene for beitenæringen mà ned. Soneinndelingen mà
fo¡valtes tydelig I prioriterte beiteomràder skal uttak av dyr som gjør skade pà beitedyr gjøres raskt, og i
slike omràder skal miljøforualtningen i større grad enn i dag bidra til êt effektivisere slikt uttak, uavhengig av
om bestandsmàlet er nàdd. " I forhold til ulv, er Aust-Agder et slikt prioritert beiteområde.

Området der kadavrene er funnet er blant de mest sentrale beiteområdene i Amli kommune og Aust-Agder
fylke. I 2007 var det en ulv idet samme området som vi har skader nå. Da ble det iAmli kommune erstattet
45 sauer og 179 lam pga ulv. Fylkesmannen mener at området der skadene er oppstatt er meget viktige
beiteområder og at potensialet for videre skade er stort. I området ble det i 2011 sluppet 994 sauer og 1836
lam. Hvis man legger til grunn samme lammetall pr vinterfora sau i 2012, blir det i dette området i 2012
sluppet ca. 3 000 dyr (1079 sauer og 1985 lam).

Fylkesmannen har inngått avtale om beredskapsbeite med to grunneiere i Vegårshei kommune. Men da
besetningen som er rammet er stor (omtrent 500 individer) og at det i det samme beiteområdet er så mange
dyr som kan utsettes for angrep finner Fylkesmannen det lite realistisk at å flytte en enkelt besetning til
beredskapsbeite vil redusere potensialet for videre skade nevneverdig. Beredskapsbeitene har ikke
kapasitet til å kunne ta i mot flere store besetninger.

Forrige gang vi hadde ulv i i beitesesongen i Aust-Agder, i2010, ble det antatt og dokumentert skader i

kommunene Evje og Hornnes og Amli. Ulv i Aust-Agder opptrer stort sett alene og beveger seg over større
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områder en det som er vanlig for revirhevdene ulver. Vi har hatt ulv i AustAgder over en tid i vår, og
Fylkesmannen mener derfor med bakgrunn i tidligere erfaringer at skadepotensialet er stort i de sentrale
beiteområdene i Aust-Agder.

Fylkesmannen har bedt SNO ved rovviltkontaktene om å gjennomsøke skadeområdet ekstra nøye for å se
om man kan finne hàr I avføring som kan inneholde DNA-materiale. Siden innavl er et vesentlig problem for
overlevelsen til den skandinaviske ulven, skal forvaltningen legge spesiellvekt på å verne om ulv med
spesielt verdifulle gener. Dette kan være naturlige innvandrere fra østlige populasjoner, flyttede innvandrere
fra østlige populasjoner, innflyttede ulver fra østlige populasjoner eller identifiserte første generasjons avkom
til ulver i de overnevnte kategoriene. Fylkesmannen har ikke informasjon om at det skadegjørende individet
er et slikt genetisk verdifullt individ, og vi anser sannsynligheten for at det skadegjørende individet er et
genetisk viktig individ som liten.

Konklusjon

Fylkesmannen anser at potensialet for videre skade i området er stort. Ut fra dette og prinsippet om
geografisk differensiert forvaltning finner vi grunnlag for å iverksette fellingstillatelse på en ulv for å hindre
videre tap i området.

Ut fra erfaringer med begynnende ulveskader i et område med mye sau på utmarksbeite, finner
Fylkesmannen det riktig å åpne opp for skadefelling iAmli, Froland, Bygland og Evje og Hornnes kommuner.

Vedtak

Ut fra vurderingene ovenfor, vedtak fra regional rovviltnem nd av 14.5.2012 og med hjemmel i lov I 9.
juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) $ 18 første ledd b) og $
77, jl. Íorskrift 18. mars 2005 n¡.242 om forvaltning av rovvilt (rowiltforskriften) S 9, jf. $$ I og 3, gir
Fylkesmannen tillatelse til felling av en (l ) ulv i deler av Aust-Agder. Vilkår for tillatelsen er gitt i dette
brev.

Vilkår

1. Tillatt område for felling er avgrenset til kommunene Amli, Froland, Bygland og Evje og Hornnes, og
g rensene for jaktområdet følger kommunegrensene.

2. Fylkesmannen kan endre områdeavgrensningen raskt dersom videre skadeforløp tilsier det.

3. Fellingstillatelsen er gitt til lnterkommunale skadefellingslaget i Aust-Agder ved leder Geir Håland
Moe. Fellingsleder er Geir Håland Moe, og fellingsleder har ansvar for å oppnevne fellingslag og er
ansvarlig for at det foreligger liste over alle deltagere i fellingsforsøket. Kopi av listen sendes
Fylkesmannen. Ansvarlig fellingsleder kan, dersom det vurderes som aktuelt, selv ta kontakt med
SNO for eventuell bistand. SNO vil vurdere eventuelle henvendelser bl.a. med bakgrunn i egen
kapasitet.

4. Deltakere ifellingslaget skal ha avlagt skyteprøve for bruk av rifle, senest i2011. Alle deltagere i

fellingslaget skal være kjent med dette brevets innhold, samt de generelle gjeldende bestemmelser i

rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

5. Fellingstillatelsen gjelder fra 3. juli 2012 kl 17.00 til 17. juli 2012 k|24.00.

6. Dersom det gis fellingstillatelser i flere områder samtidig, vilfellingstillatelsen inndras umiddelbart om
kvoten for betinget skadefelling blir fylt.

7. Det skal kun benyttes våpen og ammunisjon som tilfredsstiller kravene tiljakt på ulv, jf. Forskrift av
22. mars 2002 om utøvelse av jakt og fangst.

8. Fellingsleder har ansvar for at felling bare skjer i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før
solnedgang.

9. Alle tilfeller hvor dyr påskytes, såres eller felles skal uten opphold meldes til Statens naturoppsyn,
Fylkesmannen på telefon +4795729269 og nærmeste politimyndighet, jf S 27 i Forskrift av 22. mars
2002 om utøvelse av jakt og fangst.

10. Ansvarlig fellingsleder skal rapportere hver tredje dag om fellingsforsøket til Fylkesmannen, på
telefon +4795729269 eller 3701 7500.

11. Felling og forsøk på felling i henhold til denne tillatelse gjennomføres uavhengig av grunneiers
jaktrett, jf viltloven $ 35.

12. Ulv felt i medhold av denne tillatelsen er viltfondets eiendom. Etter $ 16 i Forskrift om forvaltning av
rovvilt, skaljeger fremvise felt dyr for SNO for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av
biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politi eller
Fylkesmannen.
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13. Ved første gangs iverksettelse av fellingstillatelse kan det gis et tilskudd på inntil kr 15.000. Rammen
for godtgjørelse ved iverksetting av fellingsforsøk i regi av det interkommunale fellingslag settes til kr
45.000.

Leder av skadefellingslaget må sørge for at deltakere i fellingslaget fører timelister og oversikt over antall
kjørte kilometer mv. En slik fellingslogg skal sendes til Fylkesmannen etter fellingstillatelsen utløp

Rovviltnemndas leder ble orientert om dette vedtaket den 3. iuli 2012.

Saksbehandler: Per Ketil Omholt

Kopitil:
Foreningen våre rovdyr
Rovviltnemda i region 2 v/ Fylkesmannen i Buskerud
Statens naturoppsyn v/ Rowiltansvarlig i Aust-Agder
Skadefellingslaget i Aust-Agder v/ Geir Håland Moe
Froland kommune
Amli kommune
Bygland kommune
Aust-Agder Sau og Geit v/ Knut Sigurd Haugå
Rovviltnemda i region 1 v/ Fylkesmannen i Rogaland
Matti lsyn et - d istri ktskontoret for AustAgder
Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag v/ Kjell Gunnar
Blakstad
Direktoratet for naturforvaltn in g

Evje og Hornnes kommune
Agder politidistrikt v/ Torvill Selås
Natu rvernforbundet i Aust-Agder

Pb.195
Postboks 1604
Postboks 5672 Sluppen
Gjøvdal
Osedalen

Sentrum

Postboks 59
Felles postmottak, Pb. 383
Væding

Postboks 5672 Sluppen
Evjemoen
Postboks 83
Klevgaten 1

2151 Arnes
3007 Drammen
7485 Trondheim
4865 Amli
4820 Froland
4865 Amli
4745 Bygland
4745 Bygland
4001 Stavanger
2381 Brumunddal
4824 Bjorbekk

7485 Trondheim
4735 Evje
4801 Arendal
4803 Arendal


