
1 av 2 

 

 

Bondelagets Servicekontor AS 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  E-postadresse: 

Postboks 9354 Grønland  

0135 OSLO 

Landbrukets Hus, 

Hollendergata 5 
0190 OSLO 

 22 05 45 00  bondelaget@bondelaget.no 

Norges Bondelag Org.nr.: 939678670 Bankkonto: 8101.05.12891 Internett: 
Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: 985063001 MVA Bankkonto: 8101.05. 91392 www.bondelaget.no 

 

  

Rovviltnemnda i region 4 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

pb 8111 

0032 OSLO 

 

   

 
 

Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  

Finn Erlend Ødegård 19.02.2019 19/00112-2 

+47 92 85 84 95 Deres dato Deres referanse  

       

Klage på vedtak om tilleggskvote for lisensfelling av ulv i rovviltregion 
4 og 5 vinteren 2018/2019 

  

Norges Bondelag viser til rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak av 30.01.2019 om 

ekstra kvote for lisensfelling utenfor ulvesonen på fire ulver og klager med dette på 

vedtaket. 

 

Norges Bondelag viser til rovviltnemdene i region 4 og 5 sitt vedtak om lisensfelling av 

ulv av 19.06.2018, samt Klima og miljødepartementets opprettholdelse av vedtaket 

av 27.09.2018. Gjennom disse vedtakene ble kvoten for lisensfelling av ulv utenfor 

ulvesonen i region 4 og 5 satt til 12 individer. Kvoten ble fylt 3. januar 2019, mens det 

fortsatt var tre måneder igjen av lisensfellingsperioden. Norges Bondelag sendte 

25.01.2019 brev til rovviltnemndene og anmodet om en tilleggskvote på fem ulver. 

Rovviltnemndene i region 4 og 5 fattet 30.01.2019 vedtak om en ekstra kvote for 

lisensfelling av fire ulver utenfor ulvesonen. 

 

Begrunnelse for klagen 

Vinteren 2017-2018 ble totalt 41 familiegrupper av ulv dokumentert i Skandinavia, hvorav 

28 i Sverige, åtte i Norge og fem med tilhold på begge sider av riksgrensen (Rovdata). Med 

et gjennomsnitt på 3,6 valper per yngling må vi forvente at mange streifulver vil komme 

inn i norske beiteområder også kommende beitesesong. Fra tidligere år vet vi at det 

kommer flest streifulv fra Sverige. Samtidig har vi dokumentasjon som viser at det også 

kommer streifulv fra norske ulveflokker som gjør store skader i norske beiteområder. 

Erfaringene fra tidligere år viser at disse vandringene særlig vil skje ut over ettervinteren 

og våren. Felling av ulv kan gjennomføres vesentlig mer effektivt på snødekt mark enn på 

barmark. For å forebygge mot ulveskader på beitedyr kommende beitesesong, er det 

avgjørende at det settes en tilstrekkelig stor kvote slik at streifulv kan felles helt frem mot 

sluttdatoen for lisensfellingsperioden 31. mars. 

 

Vi viser til at det i Nord-Østerdal var hele 5 ulver som sto bak rovdyrangrepene sommeren 

2018. Den første ulven ble observert mens det enda var sporsnø, 26. april. 

Miljødirektoratet avslo å felle denne ulven med begrunnelse i at man måtte avklare om 
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ulven var et genetisk viktig individ. Da sauen ble sluppet på utmarksbeite startet 

ulveangrepene. Det ble totalt sluppet 3810 sau i beiteområdet, hvorav 1385 sau (36 %) ble 

tapt på beite. Av de tapte dyrene ble 944 sau erstattet som rovdyrdrept. I tillegg var det 

sommeren 2018 også ulveangrep i beiteområder i Trøndelag, Buskerud, Oppland, Sogn og 

Fjordane og i andre deler av Hedmark fylke. 

 

Med bakgrunn i sommerens store tap av beitedyr til ulv i beiteprioriterte områder i Sør-

Norge mener Norges Bondelag det er avgjørende at kvotene for lisensfelling utenfor 

ulvesonen i region 4 og 5 settes til fem ulver. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Margrete Nøkleby         Finn Erlend Ødegård 

 

 

 

 

 


