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Ifølge adresseliste 
 
   
 
Vedtak om endring av vedtak om kvote for lisensfelling på ulv i region 2 Sør-
Norge i 2018/2019 
 

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har med grunnlag i utvidet fellingsperiode ut mai måned 
gjeldende fra og med våren 2019, vedtatt utvidet kvote for lisensfelling på ulv i 2018/2019. 
Kvoten utvides med to dyr – i alt fire der to er felt - gjeldende for hele regionen (Vestfold, 
Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Vedtaket kan påklages til Klima- og miljø-
departementet.          
 
Bakgrunn 
 
Kvote for lisensfelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 om skademotivert 
felling av rovvilt, der det på forhånd er fastsatt kvote og vilkår av overordnet myndighet. 
Lisensfelling er et virkemiddel for å begrense rovviltartens vekst og/eller utbredelse.   
 
Rovviltnemnda vedtok kvote på to ulver i møte 19. juni 2018, jamfør vårt brev av samme dato. 
Kvoten ble fylt og lisensfellingen stanset 9. mars i år. Klima- og miljødepartementet kunngjorde 
i brev 19. mars 2019 endringer i rovviltforskriften § 10 femte ledd om lisensfellingsperioden for 
ulv utenfor ulvesonen og nye merknader til bestemmelsen. Fellingsperioden for ulv utenfor 
ulvesonen er endret til 1. desember – 31. mai med virkning fra og med våren 2019.  
 
Ulv er ikke entydig påvist i regionen etter fellingen i mars (Flesberg i Buskerud), men tidligere 
års erfaringer fra regionen tilsier at det er sannsynlig at ulv vil forekomme i regionen i løpet av 
våren. En utvidet kvote for lisensfelling vil derfor kunne bedre muligheten for ev. uttak utover 
våren og med det avgrense framtidige tap. 
 
Det er ikke fastsatt nasjonale mål om yngling av ulv i forvaltningsregion 2.  
 
Ved eventuell kunnskap eller mistanke om forekomst av ulv i regionen som er viktig for den 
genetiske variasjonen i den sørskandinaviske bestanden (finsk-russisk opphav) vil Rovvilt-
nemnda vurdere mulige tiltak, herunder å stanse videre lisensfelling. Utvidet kvote vil ikke 
gjelde i områder (revir) som ev. berøres av årsvalper eller kjente, nye pardannelser. Per nå er slik 
forekomst ikke kjent i eller i nærliggende områder til region 2. 
 
For øvrig bakgrunn vises det til Rovviltnemndas brev av 19. juni 2018.  
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Rovviltnemndas vurdering 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) § 18 første ledd bokstav b og § 77, jamfør forskrift 18. mars 2005 nr. 242 
om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) §§ 7 og 10, jamfør §§ 1 og 3. 
 
Naturmangfoldloven §§ 8-10 og 12 er lagt til grunn som retningslinjer for vedtaket, jamfør loven 
§ 7. Rovviltnemnda viser til sekretariatets saksutredning. 
 
Om myndighet til å fatte vedtak 
Rovviltnemnda i region 2 viser til de nasjonale målsettingene for rovvilt i regionen og de siste 
dokumenterte data om bestandsstatus fra Rovdata (Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt). 
Rovviltnemnda konstaterer at de har myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av 
ulv etter rovviltforskriften § 10, jamfør §§ 4 og 7. 
 
Om kvote for lisensfelling  

Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang 
sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak 
etter naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot andre viktige samfunnsinteresser, jamfør § 
14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre 
at målet i § 5 nås på annen måte eller i annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste 
hensynet å ta, jamfør også prinsippet om geografisk differensiert rovviltforvaltning. Lisensfelling 
er et skademotivert virkemiddel for å begrense utbredelsen og/eller veksten av bestanden. 
 
Ut fra foreliggende kunnskap om bestandssituasjonen for ulv og erfaringer med forekomst og 
situasjoner i regionen med angrep på husdyr, samt prinsippet om differensiert forvaltning, jamfør 
naturmangfoldloven §§ 8 og 12, finner Rovviltnemnda grunnlag for å utvide kvoten for 
lisensfelling på ulv i sesongen 2018/2019. Nemnda viser til data fra Rovdata (Nasjonalt 
overvåkingsprogram for rovvilt) og foreløpig rapport per 1. februar 2019 fra Høgskolen i 
Innlandet, og anser at kravet i naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig 
ivaretatt.  
 
Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunn-
skap, jamfør § 9. For å sikre overlevelsen av ulv i landet på lang sikt er det viktig å sikre genetisk 
variasjon. For å sikre individer av ulv som anses å ha en særskilt betydning for den sørskandi-
naviske bestanden skal mulige tiltak tas for å avgjøre skadegjørerens genetiske status. Om det i 
lisensfellingsperioden (nå 1. desember – 31. mai) foreligger kunnskap om forekomst av individer 
som kan være særlig viktige for den genetiske variasjonen i den sørskandinaviske ulvebestanden, 
vil eventuelle tiltak vurderes. For å sikre ynglende individer (valper og revirmarkerende par) vil 
utvidet kvote ikke gjelde områder der slik forekomst ev. påvises. 
 
Samlet belastning på ulv er godt kjent gjennom ulike fellinger (lisensfelling, skadefellinger, 
ekstraordinære uttak) og irregulær avgang, jamfør naturmangfoldloven § 10. Det anses ikke at en 
eventuell felling av ytterligere to ulver i region 2 vil true artens overlevelse, eller det nasjonalt 
fastsatte bestandsmålet. Naturmangfoldloven § 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse og 
anses ikke relevant i denne saken. 
 
Rovviltnemndas vedtak bygger på rovviltforskriften § 7 annet ledd: 

• den regionale forvaltningsplanen for rovvilt (stadfestet 31. mars 2017)  
• data om biologiske og bestandsmessige forhold for ulv 
• skade- og konfliktsituasjonen.  
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For ytterligere saksopplysninger, begrunnelse og vurderinger etter naturmangfoldlovens miljø-
rettslige prinsipper viser Rovviltnemnda til sekretariatets saksutredninger. 
 

Konklusjon  
 
Rovviltnemnda i region 2 har gjort en vurdering av bestandssituasjonen, den skade ulv 
påfører bufenæringen og skadepotensialet, jamfør prinsippet om arealdifferensiering, og 
på dette grunnlaget fastsatt en utvidet kvote for lisensfelling i sesongen 2018/2019 på to – 2 
– ulver, i alt fire. Endringsvedtaket er gjort i medhold av forskrift 18. mars 2005 nr. 242 
om forvaltning av rovvilt § 10, jamfør § 7 og naturmangfoldloven §§ 18 første ledd bokstav 
b og 77. 
 

Klageadgang 
 
Vedtaket om endring av tidligere vedtak om kvote for lisensfelling på ulv kan påklages til 
Klima- og miljødepartementet innen 3 uker, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29 og 
rovviltforskriften § 18. En eventuell klage skal framsettes for Rovviltnemnda i region 2, jamfør 
forvaltningsloven § 32.  
 
 
 
Med hilsen 
 

Jørund A. Ruud 
Leder av Rovviltnemnda i region 2 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
 

 
Vedlegg 

1. Adresseliste 
2. Vedtak i sak 5/2019 – Vurdering av utvidet kvote for lisensfelling på ulv i 2018/2019 

 
 
 
Gjenpart (kun per e-post): 
 
Klima- og miljødepartementet  
Miljødirektoratet  
Rovviltnemnda i region 1 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Vestland)  
Rovviltnemnda i region 3 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Innlandet)  
Rovviltnemnda i region 4 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Oslo og Viken)  
Fylkesmennene i regionen  
Statens naturoppsyn Buskerud, Vestfold og Telemark   
Statens naturoppsyn Agder  
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Vedlegg 1 
 
 
Adresseliste (kun per e-post) 
 
Kommunene i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder  
Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder fylkeskommuner   
Landbruksorganisasjonene i rovviltregion 2  
Norges Jeger- og fiskerforbund, fylkesvis  
Naturvernforbundet – fylkeslagene i rovviltregion 2  
Forum for natur og friluftsliv, fylkesvis 
WWF - Norge  
Foreningen Våre Rovdyr  
Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk  
Fellesaksjonen For Ulv  
NOAH – for dyrs rettigheter 
Bygdefolk for rovdyr 
Rovviltets Røst 
Mattilsynet – region Sør og Vest 
Mattilsynet – region Øst  
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Vedlegg 2 
 

 

 
ROVVILTNEMNDA I REGION 2 
Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder 

             
 
Endringsvedtak om kvote for lisensfelling på ulv i 2018/2019 
 
 
Enstemmig vedtak i sak 5/2019 fattet av Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge 26. mars 2019, 
jamfør vedtak i sak 8/2018 19. juni 2018: 
 
 
«Rovviltnemnda i region 2 viser til brev av 19. juni 2018 med vedtak om kvote for lisensfelling 
av jerv og ulv region Sør-Norge i 2018/2019.  
 
Etter Klima- og miljødepartementets endring av perioden for lisensfelling på ulv utenfor 
ulvesonen og med henvisning til rovviltforskriften § 10 sjette ledd, finner Rovviltnemnda 
grunnlag for å endre vedtaket om kvote for lisensfelling på ulv i 2018/2019. 
 
Rovviltnemnda viser til naturmangfoldloven § 7. Nemnda har fått forelagt den siste tilgjengelige 
kunnskapen om ulvens bestandsstatus og -utvikling, jamfør § 8 og rovviltforskriften § 3 siste 
ledd. Nemnda viser til sekretariatets faglige vurderinger om at foreslått økning av 
lisensfellingskvoten ikke vil påføre bestanden irreversibel skade eller en for stor samlet 
belastning, jamfør § 10. For øvrige vurderinger vises det til vårt vedtaksbrev av 19. juni 2018.  
 
Med hjemmel i naturmangfoldloven §§ 18 og 77, jamfør §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften endres 
vedtak av 19. juni 2018, andre ledd, slik at fellingskvoten for ulv i rovviltregion 2 økes med to 
dyr gjeldene fram til og med 31. mai 2019.  
 
Utvidet kvote for ulv gjelder ikke i områder (revir) som ev. berøres av årsvalper eller kjente, nye 
pardannelser.  
 
Øvrige bestemmelser og vilkår knyttet til lisensfelling på ulv framgår av vedtaket 19. juni 2018.  
 
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, 
senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.» 
 


	Klageadgang

