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Vedr mulig nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 
 
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til brev av 24.11.17 fra KLD til alle som påklaget 
vedtaket om fellingskvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5. 
NJFF har ikke påklaget fellingsvedtaket, men ønsker likevel komme med et innspill til saken. 
 
NJFF mener det vil være hensiktsmessig at departementet treffer et nytt snarlig vedtak 
framfor at avgjørelsen i tingretten ankes. Dette vil kunne gi muligheter for en raskere 
oppstart av lisensfellingen. Et nytt vedtak med en utdypende begrunnelse bør få fram at 
Norge forvalter en del av en skandinavisk ulvebestand, noe som er avgjørende i forhold til å 
vurdere bestandens overlevelse. Dette er også i tråd med forarbeidende til 
naturmangfoldloven (jfr Ot. Prp. Nr 52 (2008 -2009) der det blant annet heter: 

«I de tilfeller bestanden har en utbredelse ut over landets grenser skal vurderingen av 
bestandens overlevelse ikke ses isolert, men vurderes i forhold til bestandens samlede 
utbredelse.» 

Svenske myndigheter har i sine vurderinger rundt egne bestandsmål lagt vekt på at Norge 
skal ivareta en viss andel av den felles skandinaviske ulvebestanden. Bestandsmålet vedtatt 
av Stortinget i forbindelse med behandlingen av ulvemeldingen (Meld. St. 21 (2015 – 2016) 
Ulv i norsk natur Bestandsmål for ulv og ulvesone) ivaretar dette på en god måte. At det ikke 
er inngått noen formell avtale mellom norske og svenske myndigheter, beror, slik NJFF har 
erfart, på behov for avklaringer mellom Sverige og EU som først må på plass.  
 
Forvaltningen av den skandinaviske ulvebestanden forutsetter at bestanden styrkes genetisk 
gjennom innvandring fra finsk-russiske ulver. Både den svenske og den norske 
ulveforvaltningen legger vekt på å ta vare på slike genetiske innvandrere. Det er likevel 
nærmest umulig å unngå at genetisk verdifulle individer kan bli felt i forbindelse med 
skadefelling og lisensfelling. NJFF mener fokus rundt å skjerme disse individene for 
beskatning må videreføres. Det vil bidra til at bestandsmålet som Stortinget har vedtatt, er 
tilstrekkelig for å oppfylle vår del av ansvaret for å sikre en levedyktig skandinavisk 
ulvebestand. 
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