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Skadefelling og ekstraordinære uttak av ulv 

Departementet viser til at vi nå går inn i den perioden på året der det forventes å dukke opp 

enkelte ulver som streifer utenfor ulvesona. Av hensyn til beitenæringene og avverging av 

mulige fremtidige skader, er det etablert en høy beredskap for oppfølging av slike ulver og 

lav terskel for å tillate felling i forkant av beitesesongen. Dette arbeidet skal følges opp 

videre. 

 

Den genetiske situasjonen for den sør-skandinaviske ulvebestanden er imidlertid alvorlig. 

Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak for best mulig beskyttelse av genetisk verdifulle ulver, 

dvs. finskrussiske innvandrere og deres førstegenerasjons avkom. Vi har også felles 

retningslinjer mellom norske og svenske myndigheter som stiller krav om at begge land så 

langt det er mulig skal unngå utilsiktet felling av slike ulver.  

 

De faglige utredningene som er gjort i Sverige sier at det som et minimum må være en 

innvandringstakt på én finskrussisk ulv hvert femte år for at en ulvebestand på dagens nivå 

er tilstrekkelig for å tilfredsstille kriteriene for såkalt gunstig bevaringsstatus. Immigrantene 

medregnes ikke før de har etablert seg i bestanden, reprodusert seg og deres 

førstegenerasjons avkom spres videre i bestanden. Dersom immigrasjon av nye ulver 

mislykkes er de faglige vurderingene at den sør-skandinaviske ulvebestanden må tillates å 

øke i antall. I så fall kan dette medføre også en betydelig endret situasjon for beitenæringene 

sammenlignet med i dag. 

 

Det som nå er særlig aktuelt i den nærmeste fremtid, er vurderinger av skadefelling av 

streifulver som dukker opp utenfor ulvesona i forkant av beitesesongen. Departementet ber i 

den sammenheng Miljødirektoratet om å sørge for en tett oppfølging av slike streifulver, og 

så langt det er mulig avklare individenes genetiske status i forkant av fellingsforsøk. 
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Side 2 
 

Departementet erkjenner at det kan oppstå situasjoner der dette i praksis er utfordrende, og 

at genetisk status i enkelte tilfeller vanskelig lar seg avklare i forkant. 

 

Til slutt ber departementet om å bli raskt informert dersom genetisk verdifulle ulver blir påvist. 
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Torbjørn Lange (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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seniorrådgiver 
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