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Forslag om utvidet lisensfellingsperiode for ulv må avvises 
 
Klima- og miljødepartementet foreslår å forlenge lisensfellings-perioden for ulv innenfor ulvesonen til 31. 
mars for å kunne ta høyde for ny kunnskap om ulv som oppdateres etter vinterens forvaltningsmerking av 
ulv. 
 
Stortinget sluttet seg i 1986 til Europarådets konvensjon 19. september 1979 vedrørende vern av ville 
europeiske planter og dyr og deres leveområder (Bernkonvensjonen), og Stortinget har vedtatt lov av 19. 
juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven). En utvidelse av 
lisensfellings-perioden for ulv, slik departementet foreslår, bryter med de rettslige rammene for 
forvaltningen av ulv og andre fredete rovdyr som Stortinget har fastlagt.  
 
Lisensfellingsperiodens avgrensning er gjort med grunnlag i faglige vurderinger knyttet til ulvens biologi, 
og derfor avsluttes lisensfellingsperioden i dag før ulvens paringssesong. Departementetets har ikke 
vurdert konsekvensene av å forlenge lisensfellingsperioden for ulv til også å omfatte ulvens 
paringsperiode, og departementets beslutningsgrunnlag er følgelig ufullstendig og uegnet til å begrunne 
departementets forslag.  
 
Departementet har heller ikke vurdert konsekvensene "for å kunne ta høyde for ny kunnskap om ulv som 
oppdateres etter vinterens forvaltningsmerking av ulv" i forbindelse med neste års lisensfelling av ulv. 
 
Departementet skriver i sitt høringsbrev (pkt. 4) " Departementet kan ikke se at forslaget til endring i 
rovviltforskriften vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning." Ulvejakten i Norge 
har stor oppmerksomhet internasjonalt og en utvidelse av lisensfellingsperioden for ulv til også å omfatte 
ulvens paringsperiode vil medføre betydelig negativ medieomtale som vil materialisere seg i form av 
reduserte turistinntekter samt reduserte eksportinntekter. 
 
Departementets forslag om utvidet lisensfellingsperiode for ulv fremstår som et hastverksprodukt som ikke 
tilfredsstiller de krav som bør stilles til beslutningsgrunnlaget i en sak som vil påføre Norge et betydelig 
omdømmetap internasjonalt. Departementets forslag må derfor avvises! 
 
Mvh, Tilman Wischuf, biolog og naturfotograf 


