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Uttalelse til forslag om utvidet periode for lisensfelling av ulv utenfor
ulvesonen
Fylkesmannen kan slutte seg til forslaget om tidligere start på perioden for lisensfelling
av ulv, men anbefaler ikke utvidelse i etterkant da vi mener skadefellingsinstituttet er en
mer effektiv og konfliktdempende form for felling i denne perioden.
Vi viser til Klima- og miljødepartementets brev av 5. desember 2017 med høring på forslag
om utvidet periode for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen.
Forslaget innebærer en utvidelse med seks dager i forkant og én måned i etterkant av
gjeldende fellingsperiode 1. oktober – 31. mars. Periodestart 25. september betyr en
synkronisering med oppstart av elgjakta og den ordinære jakta på rådyr. En stor andel
hjorteviltjegere har registrert seg som lisensjegere, og samkjørt jaktstart ser vi på som
fornuftig og hensiktsmessig, spesielt i områder eller regioner der ulven opptrer mer
streifpreget og uforutsigbart.
Utvidelsen i etterkant med hele april måned er vi mer skeptisk til. I tillegg til de biologiske og
økologiske betenkelighetene departementet berører i høringsbrevet, er snø- og sporingsforholdene normalt langt dårligere utover våren. Ordinær lisensfelling vil derfor kunne være
mindre effektivt i denne perioden framfor profesjonalisert skadefelling i regi av kommunale
og/eller statlig fellingslag. Slike fellingsforsøk utføres med godtgjørelse, ev. med statlig
innsats ved Statens naturoppsyn. Det vil da også kunne tas i bruk mer effektive metoder i
fellingsforsøket.
Lisensfelling er et skademotivert uttak som Stortinget har vedtatt skal være forvaltningens
hovedverktøy for å regulere blant annet ulvebestanden. Samtidig har Miljødirektoratet
tidligere presisert at ev. iverksettelse av skadefelling skal vurderes strengere når det er
gjenværende kvote i lisensfellingsperioden (brev av 3. mars 2008). Samtidig er det lagt opp til
dialog mellom rovviltnemndene og direktoratet om uttak av resterende kvote etter endt lisensfellingsperioden. Fylkesmannen mener derfor å utvide lisensfellingsperioden med april vil
kunne være mer konfliktskapende enn konfliktdempende slik departementet gir uttrykk for.
I høringsbrevet viser departementet til at endringen ikke vil ha økonomiske eller
administrative konsekvenser av betydning. Endringen vil imidlertid innebære at fylkesmennene som administrerer kvotejakt og lisensfelling, får økt belastning og utvidet
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beredskapsperiode (april måned) i forhold til i dag. I Buskerud har vi i dag en døgnbasert
rovviltberedskap som i utgangspunktet dekker hele året (ved kvoter), med unntak av april
måned og fram til 15. mai.
Fylkesmannen mener skadefellingsinstituttet er en mer effektiv og konfliktdempende form for
felling på våren (april og videre ut over). Gjeldende lisensfellingsperiode for ulv avsluttes 31.
mars, samtidig med perioden for kvotejakt på gaupe. Vi ser det også naturlig å opprettholde
denne samkjøringen.
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