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KLAGE Fellessak 3/17 Fastsetting av kvote og fellingsområde for lisensfelling av ulv
utenfor etablerte revir i 2017-2018. Vedtatt under Fellesmøtet Rovviltnemdene Region 4 og
5 - 26. juni 2017
Rovviltets Røst påklager Rovviltnemdenes fellesvedtak om uttak av inntil 12 individer ulv utenfor
”Forvaltningssonen for ynglende ulv” – heretter Ulvesonen.
Det totale antall individer vedtatt beskattet gjennom nemdenes vedtak, truer den norske
ulvepopulasjonens overlevelse.
Vedtakets konsekvenser - som påvirker den norske ulvebestandens genetikk negativt - er
dramatiske – og vil ha negative konsekvenser for hele den skandinaviske populasjonen.
Det utveksles gjensidig individer mellom landene. Hverken Bern-konvensjonens intensjon
og/eller bestemmelser, Naturmangfoldlovens bestemmelser, Grunnlovens bestemmelser om
artsmangfold i norsk fauna eller FNs konvensjon om vern av artsmangfold gir adgang
bestandsreduksjon som utarmer ulvepopulasjonen.
Nedskyting av 12 individer: - etter normalen; valper i all hovedsak fra svenske revir - på
vandring etter eget revirområde og make - svekker og marginaliserer mulighetene for at
neste års bestandsmål oppnås.
De helnorske familiegruppene er preget av stor innavlsgrad – selv om innavlsgraden har sunket
gjennomsnittlig i den skandinaviske populasjonen, - er bedringen minimal. 0,25 tilsvarer for
eksempel avkom av søskenpar.
Rapport 1_2017:”I 2016 var den gjennomsnittlige innavlskoeffisienten blant avkom i
familiegruppene = 0,23 (± 0,07 standardavvik), noe som er en svak reduksjon (-0,01) i
forhold til 2015 (Figur 5). Reduksjonen skyldtes i stor grad ynglingen til den nye
immigranten (G15-16) i Tunturi-reviret i Dalarna.”
Den svenske delbestanden – har igjennom flere overvåkningsperioder vist nedgang/stagnasjon.
Til tross for dette har svenske forvaltningsmyndigheter gjennomført lisensjakt de siste to
sesongene – i år på 25 individer. I Norge er 18 individer registrert drept i registreringsperioden.
Av en helnorsk bestand på brutto 52 – 56 individer/netto 32 - 38 – utgjør antallet 12 er et
dramatisk inngrep av bestanden rovviltnemdene har myndighet til å vedta drept.
Vi ser fra svenske forhold at EU-kommisjonen kritiserer Sveriges uttak av 11% av
stammen som for høyt!
Dette er langt fra målsettingen Stortinget vedtok 2004 og 2011 - og som danner forutsetting for
ulve-vedtaket fra 06.06.2016. - om levedyktige og livskraftige bestand i norsk fauna.

Fylkesmennenes praksis med ”raske” fellingstillatelser etter observasjon av dyr - eller sporrekker
– uten å ta hensyn til at lovens og forskrifter - krever at uttak som kun skal/kan skje mot
identifiserte, store skadegjørere.
Fylkesmennene - som beitenæringas og jegernes organisasjoner - har sikret seg mulighet til uttak
etter nødvergeparagrafen.
Tiltross for denne tillempingen fortsetter Fylkesmennene en ulovlig praksis - og beitenæringa - en
kampanje for utryddelse av ulv fra norsk fauna. Og ignorerer kravet om "andre ikke-dødelige
tiltak...".
Svekkelse av ulvens rettsvern i norsk fauna aksepteres ikke.
Hvorfor Rovviltnemdene henviser til paragrafer i Rovviltsforskriften som omhandler ”myndighet
til å gjøre vedtak om skadefelling” slik det gjøres i nemdenes vedtak om lisensfelling, er
uforståelig og ulogisk.
Det skrives i vedtaket om kunnskapssituasjonen at §9 ikke er vektlagt - nemdene hevder at
kunnskapsnivået er omfattende og ikke fordrer til sideblikk mot ”Føre-var”-prinsippet.
Rovviltets Røst vil hevde til at hverken allment akseptert kunnskap om etnologi, økologi, biologi
zoologi eller egenart tas hensyn til i vedtakene.
Det er utarbeidet en rekke studier om konkret predasjon på sau (bl.a. studie om siste 20 års
erfaringer med ulv som skadegjører i Norge – Oppdragsrapport 2-2017, Høgskolen Innlandet).
Vi har detaljerte studier om skadeomfang, skadegjørere samt studier av forvaltningsmessige og
andre uttak av rovdyr og påvirkning dette har for beitenæringen og konsekvensen ved slike uttak.
Rovviltets Røst vil vise til Oppdragsrapport nr 2 -2017 - som Høyskolen i Innlandet har
overlevert: "Ulv som skadegjører på bufe, tamrein og hund i Norge". (Petter Wabakken, Erling
Maartmann, Ane Eriksen, Barbara Zimmermann, Øystein Flagstad, Olof Liberg, Håkan Sand,
Camilla Wikenros).
I tillegg en internasjonal studie (Eklund, A., López-Bao, J.V., Tourani, M., Chapron, G. & Frank,
J. (2017)) Limited evidence on the effectiveness of interventions to reduce livestock predation by
large carnivores.
Samt en lang rekke studier om rovdyrspredasjon på naturlige byttedyr og tambuskap som
forvaltningsmyndighetene klart undertrykker - eller i sin helhet - ignorerer.
Rovviltets Røst hevder at uttak på 12 ulver utenfor forvaltningssonen vil – som ledd i årets
samlede uttaksvedtak fra nemdene i Region 4 og 5 - true den norske ulvebestandens overlevelse
ved utarming av den norske ulvestammens genetiske status. Man ignorerer konsekvensene av
uttak av individer som har bedre genetisk status enn den norske. Og et antall som utrydder alle
kjente individer på vedtakstidspunktet. Samt at antallet overstiger dette overvåkningsårets
registrerte individer - etter fratrekk av kjent døde individer.
I tillegg må Rovviltnemdene i andre regioners uttaksvedtak – eksempelvis Region 3s vedtak på 7
individer,
Rovviltets Røst hevder at praksis ved skadefelling- og lisensfelling - uten å følge internasjonale
konvensjoners strenge krav – både utenfor og innenfor ulvesonen – er klare brudd på rovdyrenes
rettsvern.
Internasjonale avtaler, lover og forskrifter åpner ikke for uttak - i denne størrelsesorden - etter
vedtakets begrunnelse. GYBS er ikke oppnådd for den skandinaviske populasjonen og bestandens

langsiktige overlevelse høyst usikker.
Viser til blant annet til Laila Laikre’s siste forskning og Naturvårdvärkets pågående utredning.
Rovviltets Røst krever at vedtaket blir ugyldiggjort og lisensjakten på 12 individer utenfor
sonen stanses.
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