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Høring – forslag om utvidet lisensfellingsperiode for ulv  

Det vises til høringsbrev fra Klima- og miljødepartementet av 5. desember 2017. I brevet foreslås det å 
beholde gjeldende jakttid på ulv innenfor ulvesonen (1. jan-15. feb), men å utvide fellingsperioden 
utenfor ulvesonen fra dagens 1. okt-31. mars til 25. sept-30. april. 
 
Fylkesmannen i Oppland støtter forslaget om en utvidelse av fellingsperioden for ulv utenfor 
ulvesonen. Erfaringer har vist at det er en del unge ulver på vandring utover våren, som potensielt kan 
vandre videre inn i viktige beiteområder og utgjøre en betydelig skaderisiko. En utvidelse fram til 30. 
april vil kunne gi økt mulighet for å drive lisensfelling og ta ut disse dyrene før de gjør skade.  
 
Fylkesmennene har etter rovviltforskriften myndighet til å iverksette skadefelling på ulv fra 1. juni 
dersom rovviltnemnda har vedtatt en skadefellingskvote. De senere år har Miljødirektoratet delegert 
sin myndighet for å kunne gi skadefellingstillatelse på ulv til Fylkesmennene, og dette har oftest skjedd 
i starten av mai. Det vil derfor være en stor fordel om denne delegeringen kan skje slik at overgangen 
fra lisensfellingsperiodens slutt skjer direkte over til den perioden Fylkesmennene har adgang til 
iverksettelse, dvs forsøke å unngå en kortere periode der Miljødirektoratet har myndigheten.  
Vi ser også fordelene med å framskynde fellingsperioden på høsten slik at denne er sammenfallende 
med jaktstarten på elg da mange elgjegere ønsker å benytte anledningen til å jakte ulv. Utvidelsen av 
jakttid på ulv utenfor ulvesonen slik departementet foreslår, vil kunne bidra til å øke måloppnåelsen i 
forhold til den differensierte forvaltningen av ulv. 
 
Vi er videre enige i at biologiske argumenter taler mot en utvidelse av fellingsperioden innenfor 
ulvesonen. Er sporforholdene tilfredsstillende kan en erfaringsmessig gjøre rimelig effektive uttak. 
Dersom det skulle oppstå spesielle situasjoner med særskilt behov, som for eksempel grunnet mangel 
på snø, støtter vi departementets syn at det da vil være bedre å vurdere ekstraordinære uttak av ulv 
framfor å utvide lisensfellingsperioden. 
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Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
 


