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Ny forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Hole, Ringerike, Jevnaker,
Gran og Lunner kommune
Fylkesmannen i Oppland forlenger fellingstillatelse på én – 1 – ulv i kommunene Jevnaker, Gran,

Lunner, Ringerike og Hole. Fellingstillatelsen går fram til mandag 16. juli 2018 kl. 12:00.
Det vises til brev av 22.6.2018 fra Fylkesmannen i Oppland, der skadefellingstillatelse på en ulv ble
iverksatt, samt brev av 25.6.2018 der skadefellingstillatelsen ble forlenget frem til 4.juli 2018 kl.
12:00. Fylkesmannens vurdering er at det fortsatt er skadepotensiale i området og viser for øvrig til
vurderinger gitt i brev av 28.05.18.
Vilkår 2 og 13 er endret. De andre vilkårene gitt i tidligere skadefellingstillatelse gjelder.
Det knyttes følgende vilkår til skadefellingstillatelsen:
1. Tillatt område for skadefelling er Jevnaker, Gran, Lunner, Ringerike og Hole kommuner.
2. Fellingstillatelsen gjelder felling av én – 1 – ulv i tidsrommet onsdag 4. juli til mandag 16. juli
12:00.
3. Tillatelsen gis til Landbrukskontoret på Hadeland (Jevnaker, Lunner og Gran kommuner) som er
ansvarlig for administrasjon av skadefellingsinnsatsen. Det forutsettes at skadefellingsleder i
Gran som leder skadefellingsforsøket har nær kontakt med fellingslagene i Hole og Ringerike for
koordinert innsats.
4. Det skal kun benyttes våpen og ammunisjon som tilfredsstiller kravene til jakt på ulv, jf. Forskrift
av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt og fangst. Av denne følger at hagle ikke er tillatt brukt.
5. Kun personer som er oppnevnt til kommunale skadefellingslag kan delta i skadefellingsforsøket.
Kommunene skal sende en oversikt over deltakerne i skadefellingslaget til Fylkesmannen i sitt
fylke, dersom dette ikke er gjort tidligere i år. Dersom det blir endringer, må Fylkesmannen ha
skriftlig beskjed om dette. Alle medlemmer av fellingslaget som deltar i fellingsforsøket skal ha
kopi av dette brevet og være kjent med vilkårene for fellingstillatelsen, samt de generelle
gjeldende bestemmelsene i rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.
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6. Deltakere i fellingslaget skal ha avlagt skyteprøve for bruk av rifle senest i 2017. Deltakerne i
fellingslaget skal være registrert som lisensjegere, jf. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og
fangst, av 22.3.2002 nr. 313, §§ 13 og 14. Deltakerne på fellingsforsøket – jegere og hundeførere
– skal ikke være siktet eller under etterforskning, dømt eller ilagt forelegg for brudd på
naturmangfoldloven, viltloven eller våpenloven, eller forskrifter hjemlet i disse.
7. Fylkesmannen og Statens naturoppsyn skal umiddelbart underrettes om alle tilfeller hvor dyr
påskytes, såres eller felles. Dersom dyr blir skadeskutt plikter de ansvarlige å gjøre det de kan for
å avlive dyret snarest mulig. Skytter plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke.
Fylkesmannen avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i
forsøket på skadefelling skal uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet
i det videre ettersøk.
8. Ansvarlig fellingsleder kan, dersom det vurderes som aktuelt, selv ta kontakt med SNO for
eventuell bistand. Slik bistand kan bestå av for eksempel kompetanseoppbygging/
opplæringstiltak. SNO vil vurdere eventuelle henvendelser bl.a. med bakgrunn i egen kapasitet.
9. Ansvarlig fellingsleder skal rapportere en gang pr. døgn om fellingsforsøket til Fylkesmannen i
Oppland, på telefon 61 26 60 00 eller 977 37 223. Dersom det blir gjort observasjoner av ulv
eller avdekkes skader, skal Fylkesmannen varsles oftere så vidt det er praktisk gjennomførbart.
10. Dersom medlemmer i fellingslagene finner DNA (hår/skit) av ulv skal dette umiddelbart leveres
SNO for videre prioritert analyse hos Rovdata.
11. Felling og forsøk på felling i henhold til denne tillatelse gjennomføres uavhengig av grunneiers
jaktrett, jf. viltloven § 35.
12. Ulv felt i medhold av denne tillatelsen er viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på noen måte
gjøre seg nytte av felt dyr eller deler av dyret (inkl. hår og blod) uten nærmere samtykke fra
Miljødirektoratet. Etter § 16 i Forskrift om forvaltning av rovvilt, skal jeger fremvise felt dyr for
SNO for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne
påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politi eller Fylkesmannen.
13. I henhold til rovviltforskriften § 9a kan deltakere fra kommunale fellingslag få godtgjøring knyttet
til fellingsforsøket. Fylkesmannen legger til grunn at fellingsforsøket skal gjennomføres på en
effektiv og hensiktsmessig måte. Fylkesmannen setter en økonomisk ramme på kr 70 000,- til
dette skadefellingsforsøket. Rammen skal dekke innsats i alle de omfattede kommunene på
Opplandsiden, og vi ber kommunene koordinere dette seg imellom. Det gis tilsagn om kr. 10
000,- til dokumenterte utgifter i samband med fellingsforsøket (kjøring/bompenger etc., ikke
lønn). Fellingslagene i Ringerike og Hole vil få en egen ramme for godtgjørelse fra Fylkesmannen i
Buskerud. I tillegg til fastsatt maksimale døgnsats (1 600,- pr døgn), skal kommunene også
beregne feriepenger og arbeidsgiveravgift, og dette skal kommunen dekke innenfor den nevnte
rammen fra Fylkesmannen. Rammen er å betrakte som endelig for den perioden tillatelsen varer.
Dersom ulven fortsetter å bli værende i områdene tillatelsen er gitt for, kan Fylkesmannen øke
rammen, forutsatt at innsatsen skjer på en hensiktsmessig og mest mulig kostnadseffektiv måte.
Kommunen må ta kontakt med Fylkesmannen i forkant av økt innsats dersom de mener det er
ekstraordinære omstendigheter som gjør at rammen bør økes. Kommunen må sørge for at
deltakerne i fellingslaget fører bl.a. timelister og oversikt over antall kjørte kilometer.
Kommunene skal sende sin fellingslogg, med detaljert oversikt over utgifter knyttet til
fellingsforsøket til Fylkesmannen i Oppland innen tre dager etter endt fellingsforsøk.
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14. Det er under de foregående fellingsforsøkene i samme område gitt tillatelse til bruk av løs på
drevet halsende hund. Fylkesmannen ser det som hensiktsmessig at denne typen hund kan
benyttes og gir med dette dispensasjon for bruk av denne type hund i skadefellingsforsøket.
Vilkårene er som følger:
• Det stilles som vilkår at beitelagene i det aktuelle skadefellingsområdet er enige i bruk av slik
hund. Dette innebærer at kommunen / fellingsleder må sørge for å innhente nødvendige
samtykke fra beitelagene før løs hund tas i bruk. Kommunene vurderer selv om de vil avklare
slike samtykker i forkant av ev. skadefellingstillatelser eller knyttet til den enkelte
fellingstillatelse.
• Avtale om ev. leie av hundeekvipasje og godtgjørelse av denne avtales direkte mellom
kommunen og hundeeier/-fører innenfor den økonomiske ramme som er stilt til disposisjon
for fellingsforsøket. Kommune / fellingsleder må foreta vurderingen av hundeekvipasjers
egnethet for oppdraget, herunder om den er forsvarlig å slippe. Kommunen og
skadefellingsleder er som tidligere ansvarlig for alle skadefellingsforsøk, også når det slippes
løs på drevet halsende hund.
• For å systematisere erfaringen med bruk av slik hund i skadefellingsforsøk på ulv, er det et
vilkår at eventuell bruk av løs på drevet halsende hund rapporteres til Miljødirektoratet om
bruk og effekt senest en måned etter at slik hund er brukt ved skadefelling. Slik rapport
sendes til Fylkesmannen etter endt skadefellingsforsøk, og Fylkesmannen vil da videresende
rapporten videre til Miljødirektoratet.
15. Det er under de foregående fellingsforsøkene i samme område blitt bedt om å benytte
motorkjøretøy for postering under fellingsforsøkene. Viltloven forbyr bruk av luftfartøy og
motorkjøretøy, herunder bruk av helikopter og snøskuter, til forfølging og lokalisering av vilt.
Det er heller ikke tillatt å løsne skudd fra motorkjøretøy. For å sikre å sikre en god måloppnåelse
i skadefellingsforsøket, kan fylkesmennene fravike dette generelle forbudet i
skadefellingstillatelsen, med en begrenset adgang til å nytte kjøretøy. Fylkesmannen ser det som
hensiktsmessig at motorkjøretøy kan benyttes for postering i dette fellingsforsøket og
Fylkesmannen i Oppland åpner opp for å kunne postere i bil ved fellingsforsøk på ulv på
nærmere angitte vilkår dersom fellingsleder ber om dette. Vilkårene er som følger:
• Under transport skal våpen i bil være tomt for ammunisjon, og våpenet skal være nedpakket
i futteral, bag eller veske.
• Motor og lys skal være avslått når bilen brukes til postering.
• Samtlige kjøretøy som blir benyttet til dette formål, skal ha godt synlig merking som tydelig
informerer om at fellingsforsøk pågår, og at kjøretøyet og de som benytter seg av det deltar i
fellingsforsøket.
• Fellingslaget skal ta alle nødvendige forholdsregler for å ivareta allmennhetens sikkerhet i
forbindelse med bruk av bil til postering under fellingsforsøket. I forbindelse med
gjennomføring av fellingsforsøk kan det være behov for hjelp og samarbeid med dyreeiere og
andre. Fellingsleder må vurdere omfanget av slikt samarbeid og sikkerheten ved
gjennomføringen av fellingsforsøk.
16. Fylkesmannen kan til enhver tid endre ett eller flere av vilkårene, eller inndra fellingstillatelsen.
Klageadgang:
Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Klage stiles Miljødirektoratet,
men sendes via Fylkesmannen innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt.

Med hilsen

Vebjørn Knarrum e.f.

Linn Christin Myhrer Rueslåtten

avdelingsdirektør

rådgiver
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Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

Kopi til:
Lunner kommune
Fylkesmannen i Buskerud
Ringerike kommune
Hole kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Jevnaker kommune
Miljødirektoratet

Sandsvegen 1
Postboks 1604
Postboks 123 Sentrum
Viksveien 30
Postboks 8111 Dep
Kirkegata 6
Postboks 5672 Sluppen
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2740
3007
3502
3530
0032
3520
7485

Roa
Drammen
HØNEFOSS
RØYSE
Oslo
JEVNAKER
TRONDHEIM

