
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 

Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder 
 

           

  

 
 

Endret vedtak om lisensfelling på ulv i region 2 i 2012/2013 – ny 

arealavgrensning 
 

Vedtak i sak 11/2013 fattet av Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge 21. mars 2013: 

 

 

«Rovviltnemnda i region 2 har med bakgrunn i oppdaterte opplysninger om ulv i regionen 

og søknad om utvidelse av lisensfellingsområde for ulv vurdert vedtak om lisensfelling på 

ulv i 2012/2013 på nytt. Som følge av dette finner nemnda grunnlag for å endre tidligere 

vedtak om lisensfellingsområde og fra og med 22. mars kl. 14:00 åpne for lisensfelling i 

hele region 2.»  

  



 

 

 

 

Sekretariatets saksframlegg 

 

 

Sak 11/2013 Lisensfelling på ulv i 2012/2013 – Ny vurdering 

av arealavgrensning 
 

 

 

 

Saksutredning fra sekretariatet 
 

Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: 

 

 Saksframlegg og vedtak i sak 16/2012 Lisensfelling på ulv i 2012/2013 – ny 

vurdering) og Rovviltnemndas vedtaksbrev av 18. september 2012. 

 

 Søknad om utvidelse av fellingsområde ved lisensfelling på ulv – Vestfold Bondelag  

 

 

 

 

Saksopplysninger  

 

Rovviltnemnda åpnet for lisensfelling på inntil to ulver i vedtak i sak 16/2012. Kvote var 

felles med region 1 Vestlandet (Vest-Agder) og gjaldt Aust-Agder og Telemark i region 2. 

Vedtaket ble påklaget, men stadfestet av Miljøverndepartementet. Per i dag er ett dyr felt 

(Telemark). 

 

Nylig påviste Statens naturoppsyn (SNO) spor etter ulv i Siljan i sørøstlige deler av Telemark 

mellom Vindfjelltunet og Oppdalen (øst for Myklevegen). SNO informerer om at ulven er 

sporet på vandring fra Fyresdal og vandret nordøstover fra Nome over Norsjø til Siljan i løpet 

av et par dager. Påviste spor i Siljan er 1-2 dager gamle. Forsøk på sporing i dag har vært 

vanskelig pga. forholdene.  

 

Ev. endring i den geografiske avgrensningen krever ny behandling og nytt vedtak i nemnda 

(endringsvedtak). Lisensfellingsperioden er ut mars, men avsluttes i år ved utgangen av 28. 

mars (skjærtorsdag) som følge av påske (dager med jaktforbud nedfelt i viltloven § 10). 

 

Sekretariatets vurdering 

 

Rovviltnemnda kan når som helst og med grunnlag i ny kunnskap foreta endringer i sitt 

tidligere vedtak når situasjonen tilsier det.  

 

Ulv har stort vandringspotensiale og kan tilbakelegge store avstander på kort tid. Ulven 

registrert i Siljan viser for tiden slik atferd. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til om ulven 

fortsatt befinner seg i Siljan eller i hvilken retning den eventuelt har vandret videre. Atferden 



 

 

 

 

med en «plutselig» rask og lang forflytning kan bety at ulven er på raskt vei i retur nordover. 

Fra tidligere situasjoner har vi en viss erfaring med dette fra tidligere. Dersom ulvens atferd er 

tilsvarende som ved forflytningen fra Nome vil den nå kunne befinne seg langt inn i Vestfold 

eller Buskerud.    

 

I henhold til gjeldende forvaltningsplan er lisensfelling «… mindre aktuelt ved sporadisk 

forekomst eller opptreden av enkeltindivider.». Dette er av nemnda praktisert ved at det ikke 

er åpnet for lisensfelling på ulv med mindre det er påvist dyr med antatt stedbunden atferd. 

Dette lå også til grunn for lisensfelling i 2012/2013. 

 

Sekretariatet er derfor usikker på om forutsetningene er fullt ut til stede for å utvide 

fellingsområdet. Imidlertid dreier vurderingen seg nå om et individ som tidligere og over tid 

har vist karakter av å være stedbunden, om enn over et vidt område. Videre synes 

jaktforholdene for tiden å være gode, og det er fortsatt ett dyr igjen på kvoten. Dersom ulven 

igjen opptrer mer stedbunden vil fellingsforsøk være mulig. Som følge av uforutsigbarheten i 

slik vandring, og muligheten for at ulven i løpet av kort tid kan nå det meste av Vestfold og 

Buskerud, bør et eventuelt utvidet område omfatte begge fylkene.  

 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det også tidligere i lisensfellingsperioden er blitt registrert 

ulv på vandring utenfor lisensfellingsområdet (Aust-Agder og Telemark), i Buskerud 

(Ringerike) medio januar.  

 

Eventuell endring krever utsendelse av nytt vedtak som kan påklages. Videre krever det en 

viss kunngjøring og administrativ organisering. Vi antar dette kan komme på plass i løpet av i 

morgen fredag.  

 

Med bakgrunn i dette framlegger sekretariatet to alternativer til vedtak.  

 

Forslag til vedtak 

 

Alternativ 1 

Rovviltnemnda i region 2 har med bakgrunn i oppdaterte opplysninger om ulv i regionen 

og søknad om utvidelse av lisensfellingsområde for ulv vurdert vedtak om lisensfelling på 

ulv i 2012/2013 på nytt. Ny informasjon om ulvens opptreden i regionen kan indikere ett 

individ på rask vandring innen regionen, men ut av området Rovviltnemnda tidligere har 

åpnet for lisensfelling. Nemnda finner imidlertid ikke at disse opplysningene per i dag gir 

grunnlag for å endre tidligere vedtak. Vedtak i sak 16/2012 opprettholdes.  

 

Alternativ 2 

Rovviltnemnda i region 2 har med bakgrunn i oppdaterte opplysninger om ulv i regionen 

og søknad om utvidelse av lisensfellingsområde for ulv vurdert vedtak om lisensfelling på 

ulv i 2012/2013 på nytt. Som følge av dette finner nemnda grunnlag for å endre tidligere 

vedtak om lisensfellingsområde og fra og med 22. mars kl. 14:00 åpne for lisensfelling i 

hele region 2. 

 

 


