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Mulig nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor etablerte ulverevir i 
2017-2018 

 

Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok 26. juni 2017 kvote og fellingsområde for 

lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og etablerte ulverevir i 2017-2018.  

 

Vedtaket ble påklaget av organisasjonene Rovviltets Røst, Norskog, Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag, Bygdefolk for rovdyr, WWF og Foreningen våre rovdyr, Naturvernforbundet, 

Norges Miljøvernforbund, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag og NOAH. 

 

Klima- og miljødepartementet fattet 25. september 2017 vedtak i klagesaken. Departementet 

opprettholdt rovviltnemndenes vedtak. 

 

WWF tok ut stevning og begjæring om midlertidig forføyning 2. november 2017. WWF 

anførte bl.a. at departementets vedtak var ugyldig og at den pågående lisensfellingen måtte 

stanses frem til rettskraftig avgjørelse foreligger. 

 

Kravet om midlertidig forføyning ble behandlet av Oslo tingrett 14. november 2017 og tatt til 

følge ved rettens kjennelse 21. november 20171. Kjennelsen innebærer at retten har lagt ned 

forbud mot iverksettelse av lisensfelling i region 4 og 5 iht. Klima- og miljødepartementets 

vedtak 25. september 2017 inntil rettskraftig avgjørelse foreligger i hovedsøksmålet. Klima- 

og miljødepartementet har på den bakgrunn stanset den pågående lisensfellingen i region 4 

og 5. 

 

                                                
1 Kjennelsen ligger tilgjengelig på tingrettens nettsider og vedlegges ikke dette brevet. 
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Side 2 
 

Tingretten var enig med departementet i at skadevilkåret i naturmangfoldloven § 18 første 

ledd bokstav b var oppfylt. Retten mente likevel at det var sannsynliggjort at vedtaket 

inneholder feil rettsanvendelse og dermed vil kunne være ugyldig, fordi vurderingen av 

muligheten for felling ble knyttet til Stortingets bestandsmål og ikke vilkåret i 

naturmangfoldloven § 18 annet ledd om at felling ikke må true bestandens overlevelse. 

Retten uttalte videre at den ikke kunne se om departementet har lagt en skandinavisk eller 

norsk ulvebestand til grunn for vurderingen. Videre mente retten at det var feil ved 

saksbehandlingen når lovens vilkår om bestandens overlevelse ikke uttrykkelig er drøftet i 

vedtaket. 

 

Retten har ikke vurdert om lisensfellingen det ble åpnet for i vedtaket, truet bestandens 

overlevelse. 

 

Departementet understreker at en er innforstått med at det er lovens vilkår, ikke Stortingets 

bestandsmål i seg selv, som er avgjørende ved den rettslige vurderingen av om lisensfelling 

skal tillates, se bl.a. Prop. 63 L, Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.), side 53. 

Departementet bemerker videre at det ikke er tvilsomt at spørsmålet om uttaket truer 

bestandens overlevelse må vurderes i lys av den sørskandinaviske ulvebestanden, se bl.a. 

Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven) side 388 og Borgarting lagmannsretts dom 16. januar 2008 (LB-2007-

14564). At disse forholdene etter rettens oppfatning ikke har kommet tilstrekkelig godt frem i 

vedtaket, tar departementet til etterretning. Det er ikke avklart om departementet vil anke 

kjennelsen. 

 

Departementet vurderer nå om et hensiktsmessig alternativ til anke er å treffe et nytt vedtak 

med en utdypende begrunnelse, der departementet klargjør sitt syn på forholdene tingretten 

har pekt på. 

 

Et nytt vedtak vil innebære at lisensjakten vil kunne starte opp igjen fra det tidspunktet som 

blir fastsatt i det nye vedtaket.  

 

Departementet gir med dette klagerne anledning til å supplere tidligere kommentarer i 

klagesaken, fortrinnsvis begrenset til kommentarer om vilkåret «truer bestandens 

overlevelse» i naturmangfoldloven § 18 annet ledd i lys av tingrettens synspunkter. 

Departementet vil ved en ny behandling av saken også se hen til tidligere mottatte innspill, 

slik at det ikke er nødvendig å gjenta innspill som er gitt tidligere i klagebehandlingen.  

 

Det er behov for rask fremdrift i saken og vi ber derfor om at eventuelle kommentarer sendes 

oss innen utgangen av tirsdag 28. november. 

 

Kommentarer sendes til postmottak@kld.dep.no. 
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Adresseliste 

Bygdefolk for Rovdyr Vikabakken 4 2420 TRYSIL 

Foreningen Våre 

Rovdyr 

Postboks 195 2150 ÅRNES 

Hedmark bondelag Høyvangveien 40 2322 RIDABU 

Naturvernforbundet Mariboesgate 8 0183 OSLO 

NOAH for dyrs 

rettigheter 

Dronningensgate 13 0152 OSLO 

Norges 

Miljøvernforbund 

Postboks 593 5806 BERGEN 

Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag 

Akersgata 41 0158 OSLO 

NORSKOG Postboks 123 

Lilleaker 

0216 OSLO 

Rovviltets Røst 

Norge 

Postboks 1410 - 

TEXAS 

2405 ELVERUM 

WWF-Norge Pb 6784 St. Olavs 

plass 

0130 OSLO 

 


