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Kommentarer til brev om mulig nytt vedtak om lisensfelling 
av ulv  

 

Norges Skogeierforbund viser til brev 24. november 2017 om mulig nytt vedtak om 

lisensfelling av ulv utenfor etablerte ulverevir i 2017-2018, tilgjengelig på Klima- og 

miljødepartementets nettside.  

 

Norges Skogeierforbund var ikke blant organisasjonene som klagde på vedtaket fattet av 

rovviltnemndene i region 4 og 5 om kvote og fellingsområde for lisensfelling av ulv 

utenfor ulvesonen og etablerte ulverevir i 2017-2018, datert 26. juni 2017. Vi er derfor 

ikke blant organisasjonene som er bedt om å komme med kommentarer.  

 

Saken gjelder viktige interesser for Norges Skogeierforbund sine medlemmer. Dette 

bekreftes i Oslo tingrett kjennelse 28. november 2017, hvor Norges Skogeierforbund 

tillates partshjelp i saken. Norges Skogeierforbund var også partshjelp i saken om 

midlertidig forføyning som ble behandlet i Oslo tingrett 14. november 2017 og avgjort 

ved kjennelsen 21. november 2017. Vi tillater oss derfor å komme med følgende 

kommentarer:  

 

Norges Skogeierforbund mener kjennelsen i Oslo tingrett er uriktig både når det gjelder 

rettsanvendelsen og vurderingen av departementets saksbehandling.  

 

Gjennomføring av rovviltpolitikken er viktig for Norges Skogeierforbunds medlemmer. 

Av hensynet til at man får gjennomført jakt utenfor ulvesonen i vinter, støtter vi 

departementets forslag om å treffe et nytt vedtak, som bedre belyser de forhold tingretten 

tar opp i den over omtalte kjennelsen om midlertidig forføyning. Vi forutsetter at man 

også vurderer om det er andre forhold i vedtaket som kan belyses bedre.  

 

Når det gjelder relevante rettskilder som vi mener bør vurderes, viser vi til innspill i brev 

fra USS til Klima- og miljødepartementet 28. november 2017. 
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