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Ny endring av vedtak om lisensfelling på ulv i forvaltningsregion 2 i 2013/2014 

 

Endret vedtak om lisensfelling på ulv 

 

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge vedtok i møte 10. mars 2014 endret kvote for lisensfelling 

på ulv. Kvoten ble økt med en – 1 – ulv. Ny kvote gjøres gjeldende for hele region 2 (Vestfold, 

Buskerud, Telemark og Aust-Agder) fra og med 11. mars 2014.  

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, jamfør §§ 4, 7 og 10 i rovvilt-

forskriften. Det er lagt vekt på nye opplysninger om forekomst av ulv i regionen. Det vises også 

til tidligere vedtak og saksframlegg om lisensfelling på ulv i 2013/2014, jamfør brev av 19. 

august og 13. desember 2013 med vedlegg.  

 

Et slikt uttak vurderes ikke å være til skade for bestanden overlevelse. Eventuell skadefelling og 

irregulær avgang etter at vedtaket om økt kvote er gjort, belastes kvoten. Lisensfellingsperioden 

var ut mars måned, men stanses tidligere ved fylt kvote. 

 

Vedtaket legges ut under de respektive fylkesmennenes hjemmesider på www.fylkesmannen.no 

og under menyen Søk etter fellingsvedtak på www.Rovviltportalen.no.  

 

Klageadgang 

 

Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven 

§§ 28 og 29 og rovviltforskriften § 18. En eventuell klage skal framsettes for Rovviltnemnda i 

region 2 ved sekretariatet (Fylkesmannen i Buskerud), jamfør forvaltningsloven § 32. 

Informasjonsark om klage på forvaltningsvedtak kan lastes ned fra statlig blankettarkiv, 

www.signform.no – Klage på forvaltningsvedtak. 

 

 

 

Jørund A. Ruud 

Leder av Rovviltnemnda i region 2 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 

Vedlegg: 

Rovviltnemndas vedtak av 10. mars 2014 om økt kvote for lisensfelling på ulv i 

forvaltningsregion 2 i 2013/2014 
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Adresseliste (kun per e-post): 

 

Kommunene i rovviltregion 2  

Fylkeskommunene i rovviltregion 2  

Landbruksorganisasjonene i rovviltregion 2  

NJFF – fylkeslagene i rovviltregion 2  

Naturvernforbundet – fylkeslagene i rovviltregion 2  

WWF - Norge  

Foreningen Våre Rovdyr  

Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk  

Fellesaksjonen For Ulv  

Mattilsynet – Regionkontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark  

Mattilsynet – Regionkontoret for Rogaland og Agder  

 

 

 

 

Gjenpart (kun per e-post): 

 

Klima- og miljødepartementet  

Miljødirektoratet  

Rovviltnemnda i region 1 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Rogaland)  

Rovviltnemnda i region 3 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Oppland)  

Rovviltnemnda i region 4 v/sekretariatet (Fylkesmannen i Oslo og Akershus)  

Fylkesmennene i regionen  

Statens naturoppsyn Buskerud, Vestfold og Telemark   

Statens naturoppsyn Agder  
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Ny endring av vedtak om lisensfelling på ulv i region 2 i 2013/2014 – økt kvote 
 

Vedtak i sak 5-1/2014 fattet av Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge 10. mars 2014: 

 

«Kvoten på lisensfelling på ulv økes med ett dyr. 

 

Begrunnelsen er at det er konstatert minst to ulver i rovviltregionen i mars 2014. Det er 

viktig for å minimalisere skadepotensialet før beitesesongen at disse dyrene blir tatt ut. 

 

Økningen i kvote kommer i tillegg til gjenstående kvote på ett dyr fra tidligere behandlet 

kvotefastsettelse.» 

 

 


