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Beslutning om ekstraordinært uttak av ulv i ulverevirene Osdalen og
Julussa
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd c) og naturmangfoldloven § 18
tredje ledd beslutter Klima- og miljødepartementet uttak av to ulver (årsvalper født
våren 2017) i Osdalsreviret og en ulv (årsvalp født våren 2017) i Julussareviret.
Miljødirektoratet v/ Statens naturoppsyn bes gjennomføre uttaket.
Saken
Den 1. desember 2017 fattet Klima- og miljødepartementet vedtak i klagesak vedrørende kvote og
område for lisensfelling av ulv i revir i region 4 og 5. Departementet opprettholdt rovviltnemndenes
vedtak av 26. juni 2017 for så vidt gjaldt ulverevirene Osdalen og Julussa, og åpnet for
lisensfelling av inntil 16 ulver i disse revirene. I vedtaket ble det lagt stor vekt på prinsippet om en
tydelig soneforvaltning.
Lisensfellingen ble gjennomført i tråd med det vedtak departementet hadde fattet. Hele kvoten på
16 ulver ble skutt i løpet av 12 dager. Lisensfellingen stoppet da ulv nr. 16 ble skutt 12. januar
2018.
Raskt etter at lisensfellingen var over, ble det gjort registreringer av ytterligere ulveaktivitet både i
Julussa og Osdalen. Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn foretok derfor etter oppdrag fra
departementet en rask kartlegging av ulveaktiviteten i området for å fremskaffe nødvendig
dokumentasjon.
DNA-analyser av innsamlet materiale har (pr. 5. februar 2018) påvist at det i Julussareviret er
igjen én årsvalp (født våren 2017). I Osdalen er det igjen to slike årsvalper. I tillegg er det
gjort registreringer av to ulver som etablerer et nytt par. Dette er en ulv fra et tidligere
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ungekull i Julussa (født våren 2016) og en ulv som har vandret inn fra Juvbergsreviret.
Registreringene har så langt vist at dette ulveparet har aktivitet sørøst i det tidligere
Julussareviret, og innenfor ulvesonen.
Klima- og miljødepartementets vurdering
Departementets vedtak 1. desember 2017 var rettet mot felling av ulver tilhørende de to
ulveflokkene i Julussa og Osdalen. Vedtaket var antallsbegrenset til 16 ulver ut fra en vurdering
av hvor mange ulver man forventet å finne i disse to flokkene. Samtidig var formålet med vedtaket
uttak av de to ulveflokkene. I vedtaket skriver departementet blant annet: "Departementet må i
saken vurdere om et uttak av Osdalsflokken og Julussaflokken (2 familiegrupper med totalt inntil
16 dyr) er så stort at det vil true bestandens overlevelse (...)". Hadde departementet på
vedtakstidspunktet hatt eksakt kunnskap om ulveflokkenes størrelse ville antallsbegrensningen i
vedtaket vært tilpasset et nivå som la til rette for felling av alle individene.
Departementet har derfor besluttet, med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 tredje ledd og § 18
første ledd c), at det skal iverksettes uttak av to ulver (årsvalper født våren 2017) i Osdalsreviret
og en ulv (årsvalp født våren 2017) i Julussareviret. Disse tre årsvalpene er i perioden etter at
lisensfellingen ble stoppet 12. januar 2018 påvist gjennom DNA-prøver innsamlet i den delen av
Julussareviret og Osdalsreviret som ligger utenfor ulvesonen.
Departementet kan ikke se at et slikt uttak på tre ulver vil true bestandens overlevelse.
Departementet viser til vedtaket av 1. desember 2017, der det redegjøres grundig for
bestandssituasjonen for ulv og vilkåret om bestandens overlevelse. Når det gjelder nyere
informasjon viser en foreløpig bestandsrapport for denne vinteren (av 11. januar 2018) at det så
langt er registrert 10 valpekull som berører Norge, når valpekull i grenserevir medregnes med en
faktor på 0,5. Disse er fordelt på 7 helnorske (inklusiv Julussa og Osdalen) og 6 i grenserevir.
Totalt antall ulver registrert i Norge er så langt 97-98 inklusiv både helnorske ulver, alle ulver i
grenserevir og døde ulver.
De tre gjenværende årsvalpene har ikke en særskilt genetisk betydning.
Departementet viser også til de nærmere drøftelsene i vedtaket av 1. desember 2017 når det
gjelder grunnlaget for felling i nml. § 18 første ledd c, som er "for å ivareta (…) andre offentlige
interesser av vesentlig betydning", og når det gjelder vilkåret i nml. § 18 andre ledd om at formålet
ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte. Det er de samme omstendigheter som gjør seg
gjeldende for disse tre ulvene som for de øvrige ulvene i de to flokkene. Departementet anser at
nml. § 18 første ledd c gir hjemmel for felling og at formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende
måte.
Departementet viser til at beslutningen ikke omfatter uttak av flere ulver enn de tre gjenværende
årsvalpene.
Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet v/ Statens naturoppsyn gjennomføre
uttaket. Departementet er klar over at det i praksis er en viss risiko for at andre ulver kan bli
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felt, siden flere ulver operer i området og nye ulver kan vandre inn. Grensen på tre dyr
gjelder imidlertid uansett.
For øvrig gjelder følgende:
- Miljødirektoratet fastsetter et hensiktsmessig fellingsområde
- Vi legger til grunn at ulv som er genetisk viktige så langt det er mulig ikke felles
- Fellingsforsøket gjennomføres i tråd med fastsatt instruks for det statlige fellingslaget
ved uttak av vilt.
Beslutningen om uttak regnes ikke som enkeltvedtak, jf. nml. § 18 tredje ledd, og det er ikke
klageadgang.
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