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Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt fastsatt av Miljøverndepartementet    

16. desember 2013. I kraft fra 1. januar 2014. 

Miljøverndepartementet viser til Prop. 1 S (2013-2014) Miljøverndepartementet side 231-232 

og til brev av 8. november 2013 om Instruks om tidsfrister ved fastsettelse av kvoter for 

gaupejakt 2014 hvor det ble varslet om at det vil bli innført frister for saksbehandling i 

rovviltsaker fra 1. januar 2014. 

 

Det er et mål i forvaltningspraksis at alle søknader og klager skal behandles så raskt at de ikke 

mister aktualitet. Samtidig må kravene til en forsvarlig saksbehandling bli ivaretatt. 

Forvaltningsloven setter ingen konkrete saksbehandlingsfrister, men sier at forvaltningen skal 

forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.  

 

Miljøverndepartementet viser til rovviltforliket (Representantforslag 163 S (2010-2011)), 

punkt 2.1.4 der det fremgår at for søknader og klager knyttet til lisensfelling, kvotejakt og 

skadefelling utenfor beitesesongen skal forvaltningen så langt det er mulig gjennomføre en så 

rask behandling at saken ikke mister aktualitet. Videre vises det til rovviltforlikets punkt 2.1.5 

der Stortinget ber regjeringen pålegge miljøforvaltningen å utarbeide konkrete tidsfrister for 

besvarelse på henvendelser og klager knyttet til skadefelling. 

 

Som en oppfølging av rovviltforliket fastsetter Miljøverndepartementet med dette en instruks 

for behandling av søknader og klager knyttet til skadefelling. Det fastsettes også instruks om 

saksbehandling for vedtak om lisensfelling av ulv og jerv og kvotejakt på gaupe.  

 

Tidsfrister for saksbehandling av søknader og klager knyttet til skadefelling 

Miljøverndepartementet viser til punkt 2.1.5 i rovviltforliket der Stortinget ber regjeringen 
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pålegge miljøforvaltningen å utarbeide konkrete saksbehandlingsfrister for besvarelse av 

henvendelser og klager knyttet til skadefelling. Instruksen her gjelder frister for behandling av 

henvendelser i form av søknader og klager. 

 

Ved fastsettelsen av frister for besvarelse av søknader og klager knyttet til skadefelling har 

departementet blant annet tatt hensyn til at fristene må være reelle og etterlevbare, samtidig 

som hensynet til forsvarlig saksbehandling blir ivaretatt. Besvarelser av søknader om 

skadefelling skjer i dag raskt. Instruksen gir en maksimal saksbehandlingstid for besvarelser 

av søknader om skadefelling på tre virkedager, men det skal fortsatt tilstrebes en så rask som 

mulig saksbehandling av disse sakene. 

 

1. Skriftlige søknader om skadefelling, som inneholder tilstrekkelige opplysninger for at 

forvaltningen kan fatte en beslutning, skal besvares så raskt som mulig, og senest 

innen tre virkedager fra den dagen søknaden er registrert i arkivsystemet til 

forvaltningsmyndigheten. Dersom søker samtykker kan saksbehandlingsfristen på tre 

virkedager fravikes.  

2. Førsteinstansen skal behandle eventuelle klager som gjelder skadefelling så raskt som 

mulig, og senest innen to uker etter klagefristens utløp.  

3. Klageinstansen skal avgjøre klager som gjelder skadefelling så raskt som mulig, og 

senest innen tre uker etter at den har fått oversendt den behandlede klagen fra 

førsteinstansen.  

4. Saksbehandlingsfristene kommer ikke til anvendelse for behandling av søknad eller 

klage når: 

a) det på søknadstidspunktet ikke er husdyr på beite eller tamrein på beite i det 

aktuelle området det søkes uttak i. 

b) det søkes om uttak av bjørn og bjørnen fortsatt ligger i hi.  

c) det søkes om hiuttak av jerv, og forvaltningen må lokalisere/registrere jervehi før 

søknaden kan avgjøres. 

d) det er behov for DNA-analyser for å avklare om skadefellingssøknad om ulv 

gjelder et genetisk viktig individ.  

 

Kommentarer til de enkelte bestemmelsene 

Kommentarer til pkt 1. For at søknader som gjelder skadefelling skal måtte besvares innen tre 

virkedager stilles det krav om at søknaden gir tilstrekkelige opplysninger om beiteområdet og 

antall beitedyr, det konkrete området det søkes felling i, dyr som ønskes felt, samt 

begrunnelse for hvorfor det bør gis tillatelse til skadefelling. I tilfeller hvor en søknad er 

mangelfull, og forvaltningen må innhente ytterligere opplysninger for å kunne avgjøre 

søknaden, vil saksbehandlingsfristen på tre virkedager ikke gjelde.  

 

Med virkedager menes arbeidsdager (alle dager unntatt lørdag, søndag og høytids- og 

helligdager). 

 

Kommentarer til pkt 4. Saksbehandlingsfristene gjelder ikke i de tilfellene hvor det søkes om 

uttak før forvaltningsmyndighetene har tilstrekkelig informasjon for å vurdere uttak. Der det 

for eksempel søkes om vårfelling av bjørn i januar, kan det ikke kreves at forvaltningen skal 

foreta en vurdering av søknaden før bjørnen forlater hiet, to - fire måneder senere. Det samme 
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vil gjelde søknader om felling når beitedyr ikke er på beite i det aktuelle området der det 

søkes felling. I slike tilfeller vil endelig svar bli gitt når forvaltningsmyndigheten sitter inne 

med tilstrekkelig kunnskap til å kunne fatte et vedtak. I de tilfellene hvor forvaltningen 

behøver tid til å undersøke om en søknad om felling av ulv kan gjelde et genetisk verdifullt 

individ vil saksbehandlingsfristene heller ikke gjelde. Vi viser her til Miljødirektoratet og 

Naturvårdsverkets felles retningslinjer for forvaltning av genetisk verdifulle individer i den 

skandinaviske ulvepopulasjonen datert 1. april 2012.   

 

Tidsfrister for saksbehandling knyttet til vedtak om lisensfelling av ulv og jerv og 

kvotejakt på gaupe 

I rovviltforliket fremgår det av punkt 2.1.4 at for søknader og klager knyttet til lisensfelling, 

kvotejakt og skadefelling utenfor beitesesongen skal forvaltningen så langt det er mulig 

gjennomføre en så rask behandling at saken ikke mister aktualitet.  

 

Det må tilstrebes at vedtak om lisensfelling og kvotejakt fattes i så god tid at eventuelle klager 

kan behandles før saken mister sin aktualitet. For klager gjelder forvaltningslovens regler om 

klagefrist på tre uker og om at vedtaksorganet skal forberede klagesaken. I klagesaker som 

gjelder vedtak fattet av rovviltnemndene skal Miljødirektoratet ha tid til å gi en faglig 

tilråding før Miljøverndepartementet starter sin klagebehandling.  

 

Reglene som fremgår under gjelder for behandling av saker om lisensfelling for jerv og ulv og 

kvotejakt på gaupe. Fordi lisensfellingsperioden for bjørn starter nær beitesesongen og det er 

behov for å få oversikt over taps- og skadesituasjonen før lisensfellingskvote fastsettes, 

gjelder ikke saksbehandlingsfristene for vedtak om lisensfelling av bjørn. 

 

1. Klager som gjelder vedtak om lisensfelling av ulv og jerv og kvotejakt på gaupe skal 

oversendes departementet så snart de er ferdigbehandlet av førsteinstansen, og senest 

tre uker før vedtatt lisensfellings- eller kvotejaktstart. Dette vil innebære at det må 

fattes vedtak om kvoter i så god tid at nemndene og Miljødirektoratet rekker å 

behandle eventuelle klager som førsteinstans etter at klagefristen har utløpt og 

samtidig tre uker før lisensfelling- eller kvotejaktstart.  

 

Kommentarer til bestemmelsen 

Kommentarer til pkt 1: 

Med vedtatt lisensfellings- og kvotejaktstart menes den datoen som rovviltnemnda eller 

direktoratet bestemmer at lisensfellingen/kvotejakt skal starte. Dette vil i utgangspunktet være 

den datoen som følger av den aktuelle bestemmelsen i rovviltforskriften. Rovviltnemnda og 

direktoratet kan likevel fastsette en senere oppstartsdato hvis det er nødvendig ut fra hensynet  
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til å få en reell klagebehandling før lisensfelling/kvotejakt starter, eller dersom andre hensyn 

tilsier det. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Torbjørn Lange (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Harald Askilsrud 

 rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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Adresseliste 

Rovviltnemnda i region 1 
c/o Fylkesmannen i Rogaland, 

Postboks 59 
4001 STAVANGER 

Rovviltnemnda i region 2 
c/o Fylkesmannen i Buskerud, 

Postboks 1604 
3007 DRAMMEN 

Rovviltnemnda i region 3 
c/o Fylkesmannen i Oppland, 

Serviceboks 
2626 LILLEHAMMER 

Rovviltnemnda i region 4 
c/o Fylksemannen i Oslo og 

Akershus, Posboks 8111 Dep 
0032 OSLO 

Rovviltnemnda i region 5 
c/o Fylkesmannen i Hedmark, 

Postboks 4034 
2306 HAMAR 

Rovviltnemnda i region 6 
c/o Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag, Postboks 2600 
7734 STEINKJER 

Rovviltnemnda i region 7 
c/o Fylkesmannen i Nordland, 

Moloveien 10 
8002 BODØ 

Rovviltnemnda i region 8 
c/o Fylkesmannen i Troms, 

Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788  Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i Finnmark Statens Hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034, Statens Hus 2306 HAMAR 

Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 
Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag 
Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 
Postboks 8111 Dep 0032 OSLO 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59, Statens Hus 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane 
Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM 

Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN 

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ 

Fylkesmannen i Vest-Agder Serviceboks 513 4605 KRISTIANSAND S 

Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 MOSS 

Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 

 


