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LISENSJAKTKVOTER FOR ULV 2012/13 – KLAGE 
 
 
Det vises til følgende vedtak om lisensjaktkvoter for ulv: 
 
23. 08. 2012 4 ulver i rovviltregion 4 og 5 
29. 08. 2012 1 ulv i rovviltregion 6 
06. 09. 2012 1 ulv i rovviltregion 3 
10. 09. 2012 2 ulver i rovviltregion 1 
18. 09. 2012 2 ulver i rovviltregion 2 
 

 
Naturvernforbundet klager med dette på de foreliggende vedtakene. 
Vi ber om at det ikke åpnes for lisensjakt på ulv i 2012-2013.  
 
Vedtakene er gjort av de regionale rovviltnemndene. Etter forvaltningsloven gjelder det en 
klagefrist på 3 uker for hvert enkelt av vedtakene. Naturvernforbundet anser imidlertid at 
vedtakene i sum innebærer en uakseptabel belastning for den norske ulvestammen og 
fremmer derfor en klage på vedtakene under ett. Miljøverndepartementet har som klageorgan 
ansvar for den nasjonale ulveforvaltningen og må nødvendigvis vurdere de enkelte vedtakene 
i sammenheng. Naturvernforbundet ber derfor om at også klagen på vedtaket i Region 4 og 5 
tas til behandling selv om klagefristen på 3 uker skulle være oversittet. En eventuell 
oversittelse av klagefristen dreier seg kun om få dager og det kan ikke sees å foreligge 
tungtveiende grunner for å avvise klagen av formelle grunner. 
 
Nemndenes vedtak åpner i sum for et uttak på 10 individer av ulv. Vedtak fra nemndene i 
regionene 7 og 8 foreligger foreløpig ikke, men vil kunne innebære at antallet økes ytterligere. 
Hittil i 2012 er det felt 7 individer av ulv, i løpet av 2011 ble det felt 9 individer. Allerede 
utgjør de siste 20 månedenes avskyting en meget betydelig del av den svært fåtallige 
bestanden av ulv i Norge.  
 
Registreringene av ulv innenfor Norges grenser viser da også en nedadgående tendens, fra 
opp mot 40 dyr i 2009-2010 til under 30 dyr sist vinter. Ulven er i Norge klassifisert som 
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kritisk truet. Den utgjør en mindre del av den sør-skandinaviske bestanden som også i sin 
helhet er svært liten og stadig truet av innavl på grunn av meget begrenset utveksling med 
bestander lenger nord og øst. Det er også grundig dokumentert at krypskyting utgjør en meget 
stor trussel mot bestanden, en faktor som ikke hensynstas gjennom de foreliggende vedtakene 
om lisenskvoter. Ulven skal være beskyttet gjennom Norges tilslutning til Bernkonvensjonen 
og gjennom vedtakelsen av naturmangfoldloven. 
 
I en situasjon som beskrevet ovenfor, kan Naturvernforbundet vanskelig se at det er rom for et 
tiltak som lisensjakt på ulv. Det gis i beitesesongen et stort antall skadefellingstillatelser ved 
akutte skadesituasjoner. Selv om lisensjakt i følge rovviltforskriften i prinsippet skal kunne 
brukes som skadeforebyggende bestandsregulering, må dagens bestandssituasjon for ulv 
innebære at det ikke er rom for nå å bruke tiltaket. I store deler av landet retter de vedtatte 
lisenskvotene seg mot hele den kjente forekomsten av ulv i vedkommende region. Vi viser 
eksempelvis til saksinnstillingen for vedtaket i region 1 hvor det anbefales at vedtak om 
lisenskvote bør være betinget av at SNO kan sannsynliggjøre at ulv befinner seg i regionen. 
Det er ikke meningsfullt å betegne dette som bestandsregulering. Det dreier seg i realiteten 
om skadefellinger rettet mot bestemte individer, men uten nærmere identifikasjon av disse enn 
at de befinner seg i regionen i jaktperioden. Fellingene rettes mot hele forekomsten av ulv i 
det aktuelle området, utenfor beitesesong og dermed uten tilknytning til akutt skademulighet. 
Naturvernforbundet stiller seg også tvilende til om et slikt fellingsregime kan opprettholdes 
innenfor Bernkonvensjonens rammer. Det dreier seg om en kritisk truet art på konvensjonens 
liste II. Vi viser spesielt til artikkel 6 a og den begrensning i unntak fra denne som følger av 
artikkel 9. 
 
Naturvernforbundet har merket seg uttalelser i Stortingets siste rovdyrforlik hvor det 
forutsettes at kvoter som ikke fylles under lisensjaktperiodene skal medføre at det 
gjennomføres etterfølgende ekstraordinære uttak. Forvaltningen foretok under henvisning til 
dette uttak av bjørn på vårsnø i år. Naturvernforbundet vil understreke at forvaltningen til 
enhver tid er forpliktet til selvstendig vurdering av om de tiltak som gjennomføres er innenfor 
gjeldende lover og konvensjoner. Hvis lisensjaktkvoter skal forutsettes fylt gjennom 
ekstraordinære uttak, må dette medføre en meget restriktiv bruk av lisensjakt som virkemiddel 
og svært forsiktig fastsettelse av kvoter for alle rovdyr. I motsatt fall vil fellingsregimene 
åpenbart kunne praktiseres i den hensikt å oppnå uakseptabel sterk desimering av allerede 
marginale bestander. Gitt at praksisen følges på alle arealer utenfor ynglesonene i det disse 
betegnes som prioriterte beiteområder, vil vi igjen hevde at ulveforvaltningen som helhet 
neppe er innenfor naturmangfoldlovens og Bernkonvensjonens regler. 
  
Vi ber derfor om at det ikke åpens for lisensjakt på ulv i 2012-2013.   
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Naturvernforbundet 
 

          
 
Lars Haltbrekken        Arnodd Håpnes 
Leder          Fagleder naturmangfold 


