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Presiseringer til instruks 24. juni 2015 og rovviltforskriften § 10 fjerde
ledd i saker knyttet til rovvilt
I instruks av 24. juni 2015 har Klima- og miljødepartementet gitt enkelte presiseringer av
bestemmelsen i rovviltforskriften § 10 fjerde ledd. Departementet har i en enkeltstående
klagesak fra region 4 og 5 vært i tvil om hvorvidt førsteinstansvedtaket har vært i samsvar
med instruksen. For å unngå slik tvil i fremtiden vil departementet med dette presisere
innholdet i instruksen av 24. juni 2015 og rovviltforskriften § 10 fjerde ledd.
Det følger av rovviltforskriften § 10 fjerde ledd at "Rovviltnemnden kan til enhver tid endre
eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det".
I instruksen 24. juni 2015 fremgår det blant annet at "Etter dagens regelverk er det under
visse forutsetninger anledning til å fatte vedtak om nye kvoter underveis i jakt- eller
fellingsperioden. Slike endringer underveis vil normalt føre til nye klagerunder, der endelige
vedtak først fattes etter at jakt- eller fellingsperioden er over. Det fører til en mindre reell og
aktuell klagebehandling. Slike endringer bør derfor bare skje hvis det foreligger vesentlige
grunner for å fatte nye vedtak".
Departementet vil understreke at nemndene på denne bakgrunn skal være svært
tilbakeholdne med å treffe vedtak om nye kvoter underveis i jakt- eller fellingsperioden. Det
skal foreligge "vesentlige grunner for å fatte nye vedtak", og terskelen er med dette høy.
I enkelte saker om ekstra kvoter har departementet lagt til grunn at det etter rovviltforskriften
ikke forelå "nye opplysninger" som "tilsier" at vedtaket kan endres av nemndene i tråd med
rovviltforskriften § 10 fjerde ledd. I andre saker har departementet vært i tvil om det foreligger
slike opplysninger.
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Ordlyden "nye" tilsier at opplysningene må ha kommet etter rovviltnemndenes opprinnelige
vedtak, og etter klageinstansens vedtak i de tilfeller vedtaket er klagebehandlet. At de nye
opplysningene må "tilsi" at vedtaket om kvote for jakt eller felling endres, innebærer at ikke
enhver ny opplysning er tilstrekkelig. Det må gjøres en konkret vurdering av om de nye
opplysningene er av en slik karakter at de endrer forutsetningene for den kvoten som ble satt
for det aktuelle området for det aktuelle året i endelig vedtak (fattet av nemndene der
vedtaket ikke er påklaget, eller fattet av klageinstans der vedtaket er påklaget og endelig
kvote er satt i klagevedtaket).
Departementet ønsker med denne instruksen å understreke at slike opplysninger normalt vil
være oppdaterte bestandstall, og at et minstekrav normalt vil være at tallene er verifisert av
Rovdata eller Statens naturoppsyn, som har ansvaret for feltvirksomheten med
bestandsregistrering av rovvilt. Dette er også lagt til grunn av departementet i tidligere saker.
Departementet viser i denne sammenheng til at vi har et svært solid overvåkingsprogram for
rovvilt i Norge, og meldinger om observasjoner mv. blir fortløpende kontrollert.
Det vil for eksempel normalt ikke i seg selv foreligge "nye opplysninger" som "tilsier" at
endelig vedtak om kvote for jakt eller felling av rovvilt i et område kan endres dersom kvoten
ble fylt tidligere enn forutsatt. Departementet viser i denne sammenheng til at det er en rekke
omstendigheter som kan ha betydning for når en kvote fylles, og man må normalt forutse at
det kan ta både lang og kort tid før en kvote fylles når vedtak om kvote treffes.
Departementet viser også til at det generelt er et ønske at jakt eller felling skjer effektivt og at
kvoten så raskt som mulig fylles. Den omstendighet at nemndenes vedtak om å åpne for jakt
eller felling av enkelte individ, enkelte revir, eller felling i et spesifikt område mv. ikke blir
opprettholdt av klageinstansen i en eventuell klagebehandling, utgjør heller ikke en slik
opplysning, da det i slike situasjoner må forutsettes at klageinstansen har gjort en helhetlig
vurdering av den totale kvoten. Det vil derimot foreligge "nye opplysninger" som "tilsier" at
endelig vedtak om kvote endres dersom oppdaterte og verifiserte opplysninger viser at det
finnes flere eller færre individer av en rovviltart enn det som ble lagt til grunn da vedtak om
endelig kvote ble truffet.
I de tilfeller det er tvil om det foreligger "nye opplysninger" som "tilsier" at vedtaket om kvote
for jakt eller felling kan endres av nemndene etter rovviltforskriften § 10 fjerde ledd, skal
nemndene ha dialog med klageinstans om de har anledning til å fatte nytt vedtak. Dersom
klageinstans kommer til at nemndene ikke har slik myndighet, kan nemndene anmode
Miljødirektoratet om å treffe vedtak om ekstra kvote.
Departementet vil samtidig understreke at av hensyn til en reell og aktuell klagebehandling
vil klageinstansen, også av eget tiltak, vurdere å gi eventuelle nye vedtak truffet av
nemndene underveis i jakt- eller fellingsperioden utsatt iverksetting etter forvaltningsloven §
42.
Departementet viser videre til merknadene til rovviltforskriften § 10 fjerde ledd, der det slås
fast at lisensfelling utenfor ulvesonen i hovedsak vil være lisensfelling rettet mot streifdyr. I
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dette området er fellingstiden fastsatt til perioden 1. desember til og med 31. mai. Der en
lisensfelling utenfor ulvesonen kan berøre årsvalper bør ikke lisensfellingen starte før 1.
januar. Videre bør lisensfelling utenfor ulvesonen som kan berøre kjente, nye pardannelser
avsluttes 15. februar. Nye vedtak om ekstra kvoter som treffes i lisensfellingsperioden, bør
altså ikke omfatte årsvalper før 1. januar, eller kjente, nye pardannelser etter 15. februar
Departementet gjør oppmerksom på at denne instruksen og tidligere instrukser er bindende,
og ber om at rovviltnemndenes vedtak holder seg innenfor disse.
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