
Skadefelling rovvilt –
kommunal beredskap



27 felte ulver på norsk side i 2017/18

- liten endret risiko for innvandring av ulv

Felte ulverRevir og par 2016-17



Den totale veksten i den skandinaviske ulvestammen 
avgjør risiko for ulv i Oppland

Revir/par 2008-09



Tap av sau til ulv –Oppland
- varierende, men noe økende tendens
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Alt meldinger ulv – 15. aug 2017 – mars 2018



Radiomerka ulv
- det jobbes med å få til en løsning der individer vises i samtid utenfor ulvesonen



Skadesituasjoner med ulv siste 10  år 

Mange skadesituasjoner;

Noen blir felt raskt – eks. Lillehammer og Vang

De fleste felt etter en del dager/uke(r)

Noen felt etter lengre tid

Noen blir ikke felt

Erfaring med ulv i området som regel en 
fordel i forhold til jaktutøvelsen, 
sammenhengende skogområder vanskeliggjør 
vesentlig



Bjørn

2016  - 328 erst. som 
bjørnedrept

2010 – 871 erst. som 
bjørnedrept



Forventninger til kommunene – eksempel situasjoner med ulv

• Koordinere søknad om skadefelling

• Bistå FM og beitelag å definere et 
relevant tiltaksområde
- akutt sank, ekstraordinært tilsyn, 
forsinket slipp, hjemmebeite

• Kommunen bistår beitelagene å søke 
om akuttmidler – elektronisk søknadssenter

• Utarbeider en beredskapsplan

Skadefellingsområde

Tiltaksområde



• FMs (nemndas) skadefellingskvote 1. juni-15. feb.

• I de senere år; «hele mai» – delegert

• Varslingsplikt mellom FM om ulv utenfor ulvesonen, 
også til faglagene

• 1600 pr døgn i jegerlønn

• Utvidete fellingsperioder – inntil 14 dg

• Løs på drevet halsende hund – FM kan gi dispensasjon (ulv)

• FM har flaggliner, en god del viltkamera (NJFF) – kan omdirigeres ved 
behov

• FM kan gi disp til bruk av motorkjøretøy – postering i bil

«Tiltakspakke 
ulv»

Noen tilpasninger



Kommunalt fellingslag

• FM anmoder kommunene å ha fellingslag

• Navnelister må være i orden før fellingsforsøket starter

• Der det ikke er fellingslag – kan gi til beitelag 
(- godtgjøring)

• Må ha gyldig lisens – gjelder også hundefører



Jegere i skadefellingslaget skal utføre et 
samfunnsoppdrag

Bør ikke være straffedømt eller under 
etterforskning

Holde en nøytral profil i media/sosiale 
medier



FMs akuttpost

1,2 mill til akutte tiltak

0,9  mill til jegerlønn



Kompensasjonsoppgjør ulv 2017

• Ulv fra 30. mai – 7. aug

• Hadeland/Toten
152 brukere –
13,8 mill kr

• 43 ordinær 
rovvilterstatning
758 dyr – 2,3 mill kr

• I tillegg kommer jegerlønn, 
fellingsutstyr, flytting (3,8 mill kr)

• Et særlig tilfelle – ingen ny ordning


