
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknad om skadefelling av ulv i Aurskog-Høland - melding om vedtak 

 
Vi viser til søknad om skadefelling på ulv i Aurskog – Høland kommune sendt på e-post fra 

ordfører i Aurskog – Høland kommune den 30. august 2018.   

 

 

Fylkesmannen avslår søknaden om skadefelling av ulv i Aurskog – Høland kommune. 

 

 

 

Fra søknaden 

Det vises i søknaden til at ulv har drept og skadet sauer på Setskog i Aurskog-Høland kommune 

natt til 30. august. Aurskog-Høland kommune ønsker skadefelling av ulvene som har gjort denne 

skaden. I søknaden pekes det på at Aurskog-Høland kommune er påvirket av ulv, og har vært det 

i flere år. Ulv som beviselig gjør skade på eksempelvis husdyr, er en ekstra belastning. Det er 

etter søkers vurdering viktig at skadedyr tas ut, slik at man sannsynligvis kan avverge ytterligere 

skade. 

 

Bakgrunn 

Fylkesmannen ble oppring onsdag kveld på vår kontakttelefon for rovdyrhendelser og ble varslet 

om tap og skade på sau i området Setskog i Aurskog – Høland kommune.  

 

I følge Statens Naturoppsyn som dokumenterte skaden, er skadegjører ulv. Av 17 sauer i dette 

beiteområdet ble 10 drept, seks skadet og avlivet og en er savnet. Fylkesmannen har den 31. 

august også vært i kontakt med beitebruker per telefon. Beiteområdet har ikke godkjent 

rovviltavvisende gjerde, men vanlig sauenetting uten strøm. Det er også et parti mot en elv hvor 

det ikke er gjerde. Beitebruker tror at skaden skjedde natt til 28. august.  

 

Vurdering 

Aurskog – Høland kommune ligger innenfor nasjonalt fastsatt område for ulv og her skal ulven 

ha et strengt vern. Det vil si at det skal være en høy terskel for å innvilge skadefelling jf. Lov 19. 

juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 første ledd b) 

og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr.242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 9, jf. §§ 

1 og 3.  

 

Aurskog – Høland kommune 

postmottak@ahk.no 

 

   

Miljøvernavdelingen 
 
Besøksadresse: Tordenskioldsgate 12, 
Oslo 
Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, 
Postboks 325, 1502 MOSS 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.:  
Deres dato: 30.08.2018 
Vår ref.: 2018/18292-2 M-NA 
Saksbehandler: Christian Hillmann 
Direktetelefon: 22 00 36 35 
 
Dato: 31.08.2018 
 
 



 

Området ligger også i «forvaltningsområde 2.» som i Rovviltregion 4 (Oslo, Akershus og 

Østfold) sin forvaltningsplan er utpekt som et område hvor rovvilt har prioritet. 

 

Statsråden i Klima- og miljøverndepartementet har i brev datert 12. mars 2015, presisert overfor 

forvaltningen at det skal praktiseres et tydeligere skille mellom soner hvor rovdyr blir prioritert 

og områder hvor beitedyr blir prioritert. Dette innebærer at i ulvesonen som er et nasjonalt 

prioritert område for ulv, skal terskelen for iverksetting av skadefelling være høy. Beitenæringen 

og andre interesser skal i slike områder tilpasse seg at det er rovdyr i området, og inngjerding av 

beiter med rovdyravvisende gjerder er det primære tiltaket. 

 

Region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) skal sammen med region 5 (Hedmark) ha 4–6 årlige 

ynglinger av ulv, hvorav 3 skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge. I siste offisielle 

statusrapport fra bestandsovervåking av ulv fremgår at det var totalt 10,5 ynglinger, der 

grenserevir teller med en faktor på 0,5. Av disse var 8 i helnorske revir. Bestanden av ulv ligger 

dermed godt over bestandsmålet i Norge. Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok den 20. april 

2018 en ytre ramme for betinget skadefelling i region 4. og 5. på fem ulver. Den 13. august ble 

denne kvoten økt med ytterligere tre dyr. Det gjenstår per 31. august to dyr, slik at Fylkesmannen 

har formelt anledning til å vurdere eventuell skadefellingstillatelse.  

 

Fylkesmannen vil vise til rettslige og overordnede føringer om en streng praktisering av sonering 

i rovdyrforvaltningen. Siden man i Aurskog – Høland er innenfor ulvesonen, skal det dermed 

mye til før man eventuelt gir skadefellingstillatelse. Videre går sau i området på innmarksbeite 

og et vanlig og fra Fylkesmannens side prioritert tiltak for å redusere skadepotensialet, vil være 

rovviltavvisende gjerde.  Fylkesmannen mener at det er mulig å redusere potensialet for 

ytterligere skade på sau, på en annen og tilfredsstillende måte, enn ved felling, jf. 

naturmangfoldloven § 18, annet ledd.  

 

 

Vedtak  

Fylkesmannen avslår søknaden om skadefellingstillatelse på ulv i Aurskog – Høland kommune.  

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 

mangfold (naturmangfoldloven) § 18 første ledd bokstav b, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om 

forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften), § 9, jf §§ 1, 8 og 13.  

 

 

Klage  

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker av 10.2.1967, § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker.  

Eventuell klage på vedtaket skal stiles til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ellen Lien  

fung. fylkesmiljøvernsjef Christian Hillmann 

 seniorrådgiver 

 



 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


