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A vslag på søknad om skadefelling av ulv i Trøgstad kommune - Østfold Bondelag

Fylkesmannen avslår søknad om skadefelling av en ulv i Trøgstad og omkringliggende
kommuner av 26.9.2017 .

Hjemmelsgrunnlag
Vår behandling av s a ken er hjemlet i 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.

S øknaden
Sø knaden fremmes på bakgrunn av at ulv tok ei søye på innmarksbeite i Trøgstad natt til den
24 . 9.17. Det refereres til skadelidtes beskrivelse av situasjonen hvor det også framgår at
ulven var tilstede i nærheten også neste natt.

Søker vurderer at gjentakelsesfaren er stor og viser til at ulven sannsynligvis har hoppet over
strømgjerde samtidig som det er mange andre beitedyr i nærområdet. Søker ønsker at ulven
tas ut for å unngå videre skader.

Søker mener ulven er lite sky overfor folk. Sauen ble tatt forholdvis nær hus i området. Det
vises til at ulven hylte 2 - 3 00 m fra huset den første natta etter angrepet og da dyreeier gikk
inn på ca 100 m avstand og lyste opp i skogen fortsatte ulven å hyle . Folk i området gir utryk k
for at de er redde for ulven etter dette .

Det søkes om tillatelse til skadefelling av en ulv i Trøgstad kommune, og omkringliggende
kommuner fra 26.9.17 og ut beitesesongen.

Vi viser for øvrig til søknaden.

Fylkesmannens vurdering
Vi har fått bekre ftet av Statens Naturoppsyn at sauen ble funnet og undersøkt den 24.9.17
og et bekreftet tatt av ulv . Fotografier viser at store deler av dyret var spist. Vi har også fått
rapport om at det ble sett en ulv utenfor gjerdet da sauene ble sluppet ut på beite i dag.
Det har vært flere observasjoner av ulv i nærliggende områder og det er et ulverevir nord for
området i Aurskog - Høland kommune. Det er uklart om dette reviret omfatter skadestedet.
Det omsøkte fellingsområdet ligger innenfor nasjonalt fastsatt yngleområde 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.
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utredning om lovgrunnlaget nevnt over. 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 yngleområde 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 for å tilpasse 
beitenæringen i Østfold. Dette er da også med i søkers beskrivelse av situasjonen hos brukeren. 
 

Ut fra foreliggende opplysninger ser det ut til at ulven hoppet over et tre tråders strømgjerde 

da sauen ble tatt. Gjerdets tekniske utforming er ukjent utover at det er et tre tråders 

lettgjerde med høy spenning, anslått å være 50-60 cm høyt på det laveste. Gjerdet er dermed 

betydelig lavere enn det som er anbefalt mot rovdyr. Nå vet vi ikke om denne adferden vil 

gjenta seg i andre situasjoner. 

 

Selv om ulven har opptrådt nær folk, viste den normal skyhet overfor folk da den ble 

observert utenfor innhengningen i går tidlig. Ulv i våre områder ferdes ofte nær folk og i 

jordbruksområder på nattetid, og det viser at de normalt er mindre sky i mørket.  

 

Vi legger også til grunn at det er avtalt akutt forebyggende tiltak med innefôring av sauene 

den resterende del av beitesesongen og at det også forberedes oppsetting av rovviltgjerde før 

neste beitesesong. 

 

Vedtak 

Fylkesmannen avslår søknaden om skadefellingstillatelse på ulv i Degernes. 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.  
Ta kontakt med Fylkesmannen om du har spørsmål om fremgangsmåten for å klage. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Karsten Butenschøn Åsmund Fjellbakk 

miljøverndirektør viltforvalter 
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