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Sak 3/2018     Høring på endringer i rovviltforskriften –  

oppfølging av anmodningsvedtak om å vurdere lik 
lisensfellingsperiode for ulv  

 
 
 
Saksutredning fra sekretariatet 
 
Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: 
 

• Høringsbrev fra Klima- og miljødepartementet datert 5. desember 2018 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Klima- og miljødepartementet følger opp anmodningsvedtak om å vurdere lik fellingsperiode 
for ulv i og utenfor ulvesonen. Det fremmes forslag om endring av lisensfellingsperioden for 
ulv ved å utvide tidsrammen utenfor ulvesonen, jf. forskriften § 10, slik at den varer i 
perioden 25. september – 30. april. Dette for å avverge skade på husdyr og tamrein i 
prioriterte beiteområder utenfor ulvesonen. Det foreslås ingen endring i lisensfellingsperioden 
innenfor ulvesonen.  
 
Det tas sikte på ikrafttredelse innen 1. april 2018, slik at endringen kan gjøres gjeldende 
inneværende lisensfellingsperiode. 
 
Høringsfristen er satt til 1. mars 2018. 
 

Sekretariatets vurdering 
 
Foreslått endring innebærer at lisensfellingsperioden for ulv utvides med fem dager i forkant 
og en måned i etterkant av gjeldene fellingsperiode (1. oktober – 31. mars). Framskyndelsen 
betyr at fellingsperioden vil samsvare med oppstart av elgjakta og den generelle åpningen av 
rådyrjakta (jakt på voksen rådyrbukk starter 10. august). Sekretariatet anser derfor at oppstart 
25. september er fornuftig.  
 
En utvidet fellingsperiode i april måned innebærer imidlertid noen betenkeligheter knyttet til 
prinsippet om yngletidsfredning og grunnleggende biologi og økologi hos ulv. Dette er omtalt 
av departementet og sekretariatet går ikke nærmere inn på dette.  
 
Erfaringer viser at unge ulver (< 1 år) på vandring opptrer også utenfor ulvesonen allerede i 
mars og april. En utvidet lisensfellingsperiode kan, som departementet påpeker, derfor virke 
konfliktdempende og redusere omfanget av enkeltsøknader om skadefelling.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
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Jaktforholdene og sannsynligheten for felling vil normalt avta utover i april. Krav om 
skadefelling vil derfor likevel kunne forventes. I vurderingen av om skadefelling skal 
iverksettes vil ev. pågående lisensfelling legges til grunn i tillegg til skadesituasjonen og 
skadepotensiale. I gitte situasjoner vil det derfor kunne være noe høyere terskel for 
iverksettelse av skadefelling, og derav bruk av kommunale fellingslag, når det er gjeldende 
kvote for lisensfelling i det aktuelle området.       
 
Klima- og miljødepartementet viser til at endringen ikke vil ha økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning. Endringen vil imidlertid innebære at fylkes-
mennene som administrerer kvotejakt og lisensfelling, får økt belastning og utvidet 
beredskapsperiode (april måned) i forhold til i dag. Kvotejakt på gaupe avsluttes 31. mars 
tilsvarende som gjeldende lisensfellingsperiode for ulv. 
 
Rovviltnemnda har vedtatt en kvote for lisensfelling av ulv i 2017/2018 på to dyr, jf. sak 
12/2017. Per i dag er ingen dyr felt. Det er så langt i vinter heller ikke påvist ulv i regionen.  
Dersom departementets forslag vedtas med iverksettelse fra 1. april 2018, innebærer det 
endring inneværende lisensfellingsperiode. Rovviltnemnda bør i så fall gjøre en ny vurdering 
av lisensfelling av ulv så snart ev. vedtak om endring foreligger.    
 

Sekretariatets forslag til vedtak 
 
Saken anses å være av mer politisk karakter enn rent faglig, og legges derfor fram uten 
innstilling. 
 

Vedtak  
 
 
 
 
 


