Klage på Fellessak 4/17 Fastsetting av kvote og fellingsområde for lisensfelling av ulv i
etablerte ulverevir 2017-2018.

Vi vil vise til vedtak i rovviltnemndene i region 4 og 5 om kvote og fellingsområde for
lisensfelling av ulv i etablerte ulverevir 2017-2018.
HBS oppfatter at jakt på ulv, også uttak av hele familiegrupper kan være en krevende
oppgave. I løpet av en mnd vinteren 2001 ble 8 ulver tatt ut i nedre del av Atndalen. 7 ble
skutt fra helikopter og en ble felt med rifle av bakkemannskap. Primært ville det vært
ønskelig om regulering av den norske ulveforekomsten ved uttak av familiegrupper av ulv
vinteren 2017-2018 av flere grunner hadde skjedd i regi av Staten ved SNO.
1) Kvote.
HBS vil klage på kvota og vil åpne for å ta ut familiegruppa i Rotnareviret i tillegg. Hensynet
til byrdefordeling tilsier nå at befolkninga innafor Rotnareviret skal slippe belastninga av en
av de lengtseksisterende familiegruppene. Sjøl med et uttak i vinter av to grenserevir og to
«helnorske» familiegrupper vil ulveforekomsten ligge innafor Stortingets vedtak om 4-6
årlige ynglinger.
2) Jakttidsramme
HBS vil vise til departementets grep med endring av jakttidsramma for lisensfelling på ulv
innafor sona våren 2017. HBS kan ikke se at det skulle være noen hindring i veien for at
departementet kan utvide jakttidsramma innafor ulvesona på varig basis slik at den blir
identisk med lisensjakt utafor sona. Varierende snøforhold med dårlige sporingsmuligheter i
deler av sona teller også i retning av en utvida jakttidsramme. Det må ikke bli slik at det
etableres alle mulige begrensninger slik at uttaket mislykkes!
3) Eventuelt uttak etter lisensjakta er over.
Erfaringer fra Sverige viser at antall ulv innafor de enkelte ulverevirene er høyere enn antatt
og høyere enn antall individer i sjølve familiegruppa. HBS vil klage på at vedtaket setter ei
øvre grense på 8 ulver i hver familie og at vedtaket heller ikke omtaler uttak av ulver i reviret
etter lisensfellingsperioden. Vi mener vedtaket må gi staten v/SNO oppgaven i å ta ut
resterende ulver i revirene etter lisensfellingsperioden.
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