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Miljødirektoratets ansvar i rovviltforvaltningen

 Nasjonalt ansvar for 
gjennomføring av 
rovviltforvaltningen

 Innhente kunnskap gjennom 
overvåking og iverksetting av   
forskningsprosjekter

 Formidling av kunnskap og 
informasjon

 Dialog med regionale 
rovviltnemnder og alle aktører



Miljødirektoratets ansvar i rovviltforvaltningen

 Faglig rådgiver for Klima-og miljødepartementet i 
klagesaker eller andre saker 

 Gir uttalelse til de regionale rovviltnemnders 
forvaltningsplaner

 Ansvar for å fastsette kvoter for felling av rovvilt når 
bestandsmålene ligger under bestandsmål i den enkelte 
rovviltregion

 Myndighet til å beslutte om ekstraordinære uttak –
skadefelling av rovvilt fra 15. februar til 1. juni 



Rovviltnemndenes ansvar

 De regionale rovviltnemndene er 
offentlige viltorgan med ansvar for 
forvaltning av gaupe, jerv, bjørn og ulv i 
en region. 

 Direktoratet og rovviltnemndene er 
likestilte organ innen rovviltforvaltningen 

 Rovviltnemndene har myndighet til å fatte 
kvoter for felling og jakt innenfor sin 
region når bestandsmål er oppnådd

 I tilfeller der bestandsmål ikke er nådd –
det vil si at direktoratet har myndighet til 
å fatte vedtak, skal rovviltnemndenes syn 
tillegges betydelig vekt



Forvaltning av gaupe - bestandsstatus 



Bestandsmål for gaupe på siste 3 års snitt av antall 
familiegrupper

Bestandsmål - myndighet
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Avgang gaupe per region
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Avgang gaupe 2015 – d.d 2017

Geografisk differensiering 

 Evaluering av regional 
rovviltforvaltning- oversendelse til 
KLD, Miljødirektoratet foreslo: 

 «…fjerne soneringen for gaupe i 
alle regioner med mål om yngling 
av gaupe. Miljødirektoratet mener 
dette i større grad tar hensyn til de 
kravene gaupe har til leveområder, 
samt at utbredelse av gaupe i stor 
grad kan styres gjennom jakt.»

 «… at kvoter og fordeling av kvoter 
styres til områder med skade på 
beitedyr.»



Videre forvaltning 

 Å være på bestandsmål på 65 årlige ungekull? 
– urealistisk

 Forvente at ansvarlig 
forvaltningsmyndighet veksler

 Ytterligere begrensninger av 
kvotejakt?

 Større geografiske områder 
når kvoter fastsettes?



Utredning om ulvestammens genetiske opprinnelse 

Oppdrag fra KLD i brev januar 2017

Målsetting med arbeidet: 
– Utrede opprinnelsesområde for de ulvene som har etablert dagens sør-

skandinaviske ulvebestand 
– Avklare spørsmål knyttet til hybridisering mellom ulv og hund 

Utredningen bør være todelt: 
1. En vitenskapelig peer-review av tidligere studier på den skandinaviske 

ulvens genetiske opphav. 
2. En ny analyse som benytter ny metodikk, teknologi og/eller annen 

kunnskap



Deloppdrag 1 - review

Tilsatte panel bestående av 3 
reviewers
 Oppdrag: Gjennomgå 

foreliggende forskning og svare 
på de to spørsmålene 
formulert i oppdraget fra KLD

 Fire artikler som minimum 
skulle gjennomgås

 Fritt utvalg av andre 
publikasjoner som bidrar til å 
besvare spørsmålene

Rapport levert september 2017

"The panel finds that the current 
literature is adequate to conclude 
that the existing 
Norwegian/Scandinavian population 
derives from immigration from 
Finland and Western Siberia. In 
addition, the existing population 
does not show evidence of 
hybridization with dogs."



Deloppdrag 2 – nye analyser

 Vil gjennomføres gjennom en anskaffelse som utlyses både 
nasjonalt og internasjonalt. 

 Utarbeider konkurransegrunnlag 
– Skaffe oversikt over tilgjengelig prøvemateriale og 

mulige/aktuelle analysemetoder 
– Prosjektramme ca. 5-10 millioner over 3-4 år
– Utlyses høst 2017 med oppstart i 2018



Oppdrag om kunnskap ulv 

 Prop. 129 S (2016-2017) 
 "Økt kunnskap er en sentral del av forvaltningens konfliktdempende arbeid innenfor 

rovviltforvaltningen. Forbedret kunnskap er en viktig del av regjeringens arbeid med å 
redusere konfliktnivået knyttet til ulv. Økt kunnskap kan også gi et bedre grunnlag for å 
vurdere ulvens skadepotensial. Med et større antall radiomerkede ulver har man bedre 
forutsetninger for å vurdere dette. Andre prosjekter skal bidra til å tette kunnskapshull 
der konfliktene oppleves som særlig høye. Regjeringen foreslår en bevilgning på 12,6 mill. 
kroner til ulike kunnskaps- og utredningsprosjekter knyttet til ulv.«

 Anmodningsvedtak fra Stortinget 27. april 2017 - "Stortinget ber regjeringen foreta 
en faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv.

 Oppdrag fra KLD i brev 22. mai 2017 - Ulvens skadepotensial, atferd og 
bevegelsesmønster i forhold til folk, tette kunnskapshull om sameksistens av elg og 
ulv, undersøkelse av rovviltets betydning for økosystemet, ny holdningsundersøkelse 
om rovdyr



Veiledende kunngjøring

 Formålet med anskaffelsen er forbedret kunnskap for å redusere konfliktnivået 
knyttet til ulveforvaltningen.

 Økt kunnskap er en sentral del av forvaltningens konfliktdempende arbeid innenfor 
rovviltforvaltningen, og prosjektene skal bidra til å tette kunnskapshull der 
konfliktene oppleves som særlig høye. 

 Prosjektene bør innhente kunnskap om bla 
- Ulvens skadepotensial på husdyr, hund og tamrein
- Ulvens atferd og bevegelsesmønster i forhold til folk 
- En vurdering av kunnskap om sameksistens av elg og ulv
- En undersøkelse av rovviltets betydning for økosystemet 
- En holdningsundersøkelse om rovdyr
- Faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv 

 Antall deloppdrag, tema og omfang i deloppdragene vil først være klart ved utlysning 
av konkurranse. 



Endelig åpen utlysning frist 2. november

 Kunnskap om elgforvaltning i forhold til ulvens predasjon på 
elg. Økonomisk ramme på inntil 2 mill. kr.  

 Ulv og hund. Økonomisk ramme på 1. mill kr.
 Beitebruk i ulvesonen. Økonomisk ramme på inntil 2. mill kr. 
 Ulvers bevegelser i forhold til menneskelig bosetting og 

menneskelig aktivitet Økonomisk ramme på inntil 3. mill kr.
 Holdningsundersøkelse til ulv og kunnskap om menneskers 

opplevelse av ulv. Økonomisk ramme på inntil 2. mill kr.



Kartløsning for forvaltningsmerkede ulver

 Forvaltningsmerking
av ulver i 2 revir:

• 15 ulver, 9 valper 
 Fungerende sendere på 

9 ulver
 Ulver på vandring utenfor 

kjent revir vises 10 x 10 km 
rute



Samordning skadefelling 

 Tap av sau til jerv i 
grenseområdet Hordaland, 
Rogaland, Telemark, Aust-
Agder

 Samarbeidsavtale mellom 
regioner (eks region 7 og 8)
– kvotejakt, lisensfelling og 

søknader om skadefelling 



www.miljødirektoratet.no
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