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Forslag til endring i rovviltforskriften - lisensfellingsperiode ulv 

  

 

Vi visert til brev av 03.02.2017 angående høring på forslag til endring i lisensfellings-

perioden for ulv i rovviltforskriften. Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår at § 10 

femte ledd d) endres slik at lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen utvides til 31. 

mars. Dette for å ta høyde for ny kunnskap fra radiomerkede ulver. Utvidelsen er 

midlertidig og gjelder bare inneværende lisensfellingsperiode. 

 

Norges Bondelag har følgende merknader til forslaget. 

  

1) KLD har fulgt opp Stortingets ulveforlik på en svært kritikkverdig måte. Det er nå 

nødvendig å utvide lisensfellingsperioden for ulv til 31. mars for at det skal være 

mulig å gjennomføre ulveforliket med lisensjakt inne i ulvesona dette året. Norges 

Bondelag vil påpeke at det er KLD selv som har satt oss i denne situasjonen; 

 

 ved å unnlate å vurdere de relevante bestemmelser om skadepotensial, 

 ved at drøftelsen etter den bestemmelsen som ble vurdert var alt for smal og 

ensidig, 

 ved at man demmet opp mot en åpen og fullstendig vurdering fra 

Lovavdelingen ved å innskrenke vurderingstemaet langt sterkere enn det var 

grunnlag for og  

 ved å ikke underrette Stortinget før lisensjakta ble stanset 20.12.2016. 

 

2) Lisensjaktperioden utenfor ulvesona er i dag 01.10 - 31.03. Da det er mål om at det 

ikke skal være ynglende ulv utenfor ulvesona, trenger ikke jakttiden her å ta hensyn 

til yngletidsfredning. Norges Bondelag foreslår at jaktperioden for lisensjakt på ulv 

utenfor sona starter 10. august, slik at ulvejakta kan starte samtidig med bukkejakt 

på rådyr. 
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3) Med disse merknadene støtter Norges Bondelag departementets forslag om å utvide 

lisensfellingsperioden for ulv til 31. mars inne i ulvesona. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Per Skorge         Finn Erlend Ødegård 

          

 


