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Klage på vedtak om fastsetting av kvote og fellingsområde for 
lisensfelling av ulv i etablerte ulverevir 2017-2018 

  

Norges Bondelag viser til vedtak som rovviltnemnda i region 5 og rovviltnemnda i region 

4 fattet på fellesmøte 26. juni 2017 om fastsetting av kvote og fellingsområde for 

lisensfelling av ulv i etablerte ulverevir 2017-2018. Norges Bondelag klager med dette på 

vedtaket. Klagen retter seg mot punkt 2 i rovviltnemndenes vedtak. 

 

Rovviltnemndene har gjort vedtak om en lisenskvote på inntil 24 ulver innenfor 

Osdalsreviret, Julussareviret og Slettåsreviret. I følge vedtaket er formålet å ta ut alle 

individene i disse revirene.  

 

Imidlertid fremgår det av rapporten «Ulv i Norge pr. 15. april 2017 – foreløpig 

konklusjoner for vinteren 2016/2017» at det sist vinter ble registrert 10 ulver i 

Osdalsreviret, 8 ulver i Julussareviret og 9-10 ulver i Slettåsreviret. Norges Bondelag 

frykter at en lisenskvote på 24 dyr derfor ikke vil være tilstrekkelig til å felle alle ulvene i 

de tre revirene, og klager på denne delen av vedtaket. Vi mener lisenskvoten bør øke til 33 

ulver slik at man ikke risikerer at kvoten begrenser uttaket inne i disse tre revirene.    

 

Norges Bondelag vil for øvrig bemerke at vedtakets bestemmelse om fellingsperiode fra 

01.01.2018 – 15.02.2018 er en svært kort tidsramme for gjennomføring av uttaket. For å 

lykkes med å felle ulv er man avhengig av gode sporingsforhold og gode værforhold. 

Norges Bondelag vil fremme forslag om utvidet fellingsperiode i forbindelse med 

revidering av rovdyrforskriften.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Einar Frogner Finn Erlend Ødegård 
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