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Gjennomgang av vedtak om ekstra kvote på fire ulv utenfor ulvesonen i 
rovviltregion 4 og 5 

 

Klima- og miljødepartementet vil foreta en juridisk gjennomgang av rovviltnemndene i 

region 4 og 5 sitt vedtak 30. januar 2019 om ekstra kvote for lisensfelling utenfor 

ulvesonen på fire ulver. Etter departementets foreløpige vurdering er det usikkert om 

vilkårene for at rovviltnemndene kan fatte et slikt vedtak, er oppfylt. Vi har imidlertid 

kommet til at iverksettingen av vedtaket ikke utsettes. 

 

Departementet har dessuten merket seg at vedtaket kan bli påklaget og det er ønskelig 

at eventuelle klager på vedtaket fremmes raskt. At det fattes vedtak om utvidet kvote i 

lisensfellingsperioden innebærer at ulv kan felles mens klagebehandlingen pågår. For 

å få en reell klagebehandling er det viktig å få en rask framsettelse av eventuelle 

klager og en rask klagebehandling.  

 

Saken 

Nemndene i rovviltregion 4 og 5 vedtok 19. juni 2018 en kvote på tolv ulv utenfor ulvesonen. 

Vedtaket ble påklaget til departementet. Ved vedtak 27. september 2018 opprettholdt 

departementet nemndenes vedtak, som dermed er endelig.  

 

Den 30. januar 2019 har rovviltnemndene i region 4 og 5 truffet vedtak om en ekstra kvote 

for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen på fire ulver. Nemnda viser til følgende i sin 

begrunnelse: 
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"Rovviltnemndene i region 4 og 5 anser at det foreligger nye opplysninger i saken siden sist 

møte knyttet til følgende; - Kvoten på lisensfelling av 12 ulver utenfor ulvesonen er allerede 

oppfylt. Det at kvoten for lisensfelling utenfor sonen ble så raskt oppfylt er en ny situasjon og 

vi får ikke mulighet til å fange opp utvandring fra Sverige eller fra norsk ulvesone i løpet av 

vinteren. At ikke flokkene i Mangen og Hobøl blir tatt ut øker trykket innenfor ulvesonen og er 

en ny opplysning. Det er i tillegg bekreftet at det er nyetableringer av ulvepar inne i 

ulvesonen registrert i vinter. Begge deler påvirker at det er stor sannsynlighet for at ulver vil 

bevege seg ut av eksisterende ulvesone. På bakgrunn av den faglige anbefalingen som blant 

annet peker på faren for at det vil bli en utvandring av ulv ut av ulvesonen utover våren som 

vil kunne påføre store skader på beitedyr utenfor ulvesonen, vedtar Rovviltnemndene i 

region 4 og region 5 å øke kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 

region 5 med 4 dyr." 

 

Vurdering 

Som det fremgår over opprettholdt departementet ved vedtak 27. september 2018 

nemndenes vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona. Det er dermed vedtaket av 27. 

september 2018 som regulerer lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i rovviltregion 4 og 5. 

Rovviltforskriften § 10 fjerde ledd slår imidlertid fast at "Rovviltnemndene kan til enhver tid 

endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det". Etter 

departementets syn gjelder denne bestemmelsen nye opplysninger av den typen som inngår 

i det grunnlaget som nemndene bygger sitt vedtak på, og som innebærer at hadde 

nemndene visst dette før de traff sitt vedtak i juni 2018, hadde de truffet et annet vedtak. Ny 

bestandsinformasjon er et eksempel. At kvoten blir fylt raskere enn det man forutså, er et 

eksempel på informasjon som etter departementets syn faller utenfor. 

 

Departementet har merket seg nemndenes begrunnelse for vedtaket. Etter departementets 

foreløpige vurdering er det usikkert om dette faller innenfor bestemmelsen i rovviltforskriften 

§ 10 fjerde ledd. Departementet vil derfor foreta en juridisk gjennomgang av vedtaket. 

 

Departementet har vurdert utsatt iverksetting av vedtaket etter forvaltningsloven § 42, men vil 

ikke beslutte det. Departementet har bl.a. lagt vekt på at rovviltnemndene ikke tidligere har 

fattet et tilsvarende vedtak, og departementet ser at bestemmelsen i rovviltforskriften § 10 

fjerde ledd har et innhold som delvis må klarlegges gjennom praksis og signaler fra 

departementet. 

 

Departementet anser at det er hensiktsmessig med en juridisk gjennomgang av vedtaket.  

 

Nemndene etterlyser behandling og avgjørelse av spørsmålet om lisensfellingsperiodens 

lengde for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Dette er noe departementet nå vurderer.  

 

Eventuelle klager bør behandles raskt 

Departementet har dessuten merket seg at det er varslet at vedtaket vil bli påklaget. 

Departementet ser det som ønskelig at eventuelle klager på vedtaket fremmes raskt. At det 

fattes vedtak om utvidet kvote i lisensfellingsperioden innebærer at ulv kan felles mens 
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klagebehandlingen pågår. For å få en reell klagebehandling er det viktig å få en rask 

framsettelse av eventuelle klager og en rask klagebehandling. En eventuell klage fremmes 

på vanlig måte, men med direktekopi til Klima- og miljødepartementet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Torbjørn Lange (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Solveig Paulsen 

seniorrådgiver 
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Adresseliste 

Rovviltnemnda i 

region 4 

c/o Fylksemannen i 

Oslo og Akershus 

0032 OSLO 

Rovviltnemnda i 

region 5 

c/o Fylkesmannen i 

Hedmark, Postboks 

4034 

2306 HAMAR 

 


