
Klage på sak 6/16 om lisensfelling av ulv 2017 innafor ulvesona.

1) Antall dyr

A) Det kan bli selvmotsigende å begrense uttak av tre familiegrupper til 

25 og i samme setning gjøre vedtak om å tømme reviret i tre 

områder. Erfaringer fra Sverige viser at revirene har større antall 

individer enn det som er registrert. Det er uhledig at deler av 

familegruppene kan bli gjenværende pga av et øvre tak for uttak på 

25. Derfor vil HBS be om at øvre tak tas ut av vedtaket.

B) Stortinget har vedtatt et bestandsmålet for ulv skal være 4-6 hvor 

grenseflokkene teller 0,5 samt at antall helnorske skal minst være tre. 

På bakgrunn av rapporten om ulveantallet som ligger til grunn for 

nemndenes behandling, vil antall familiegrupper minst ligge i øvre 

skikt. Derfor vil HBS foreslå å innlemme Rotna-reviret i 

lisensfellingskvota med de konsekvenser det får for antall individer, se 

punkt A ovenfor. På denne måten vil antall ynglinger av ulv ligge i 

midtre sjikt av Stortingets vedtatte bestandsmål. 

Det vil dessuten være helt i tråd med rovviltforskriften med 

byrdefordeling ved å ta ut ulvene i områder som har hatt yngling lengst.

2) Geografisk avgrensing. Ihht vårt forslag om uttak av Rotnafamilien i 

alle fall så langt det er mulig med lisensfelling på norsk side, må også 

Rotna-reviret innlemmes i fellingsområdet. 

3) Gjennom føring av uttaket. Gjennom lisensfelling på bjørn og særlig 

jerv, har en betydelig del av kvota ikke blitt tatt ut. Dette kan føre til en 

forvaltning langt på veg utenfor kontroll. Dette gjelder ikke minst for ulv 

som har en veldig ynglekapasitet. Vi vil minne om at sist år er antall 

ynglinger som er registrert økt fra 3 til 7 og antall helnorske individer er 

dobla, altså på kun ett år!  Felling av ulv og særlig uten skikkelig 

rekkeføre er krevende. Det er ikke gitt at det gjennom vinteren kommer 

til å bli gode fellingsforhold. For å ta høyde for at det kan bli tidsnød med 

uttaket vil HBS be om at dette blir presisert i vedtaket. Det er en 

oppfølging av rovviltforlikets punkt 2.2.4. at SNO kommer inn og tar ut 

den delen av kvota som eventuelt står igjen etter lisensfellingsperioden.

Folldal den 07.10.2016, for Hedmark Bonde og Småbrukarlag Ståle Støen,  




