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FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT TIL NATURMANGFOLDLOVEN §17, ROVVILTFORSKRIFTEN §10

Jegernes Interesseorganisasjon fremmer forslag om å gjøre endring i Rovviltforskrift §10 som
omhandler når Rovviltnemdene kan fatte vedtak om lisensfelling. Vi ser det slik at med dagens
utforming, kan ordlyden være uklar rundt når lisensfelling på f.eks. ulv i ulvesonen kan fattes. Slik
ordlyden er i dag kan den alene tolkes slik at det kun er rovviltets innvirkning på beitenæringen og ikke
andre forhold som er beskrevet i Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven som åpner for uttak. Dette
er meget uheldig da Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål for arten ulv og at det skal åpnes
for bestandsregulerende jakt gjennom lisensfelling også innen ulvesonen.
Jegernes Interesseorganisasjon synes det er sterkt beklagelig at dette ikke ble korrigert ved siste revisjon
i juni 2016 da man tok inn Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv. Vi viser til at det etter at årets
vedtatte lisensjakt på ulv i ulvesonen ble stoppet, er avsagt dom i Högsta Forvaltningsdomstolen i
Sverige som gir en god pekepinn hva KLMD må ta hensyn til for å oppfylle Stortingsvedtaket om
forvaltning av ulv. Vårt syn er at det allerede er hjemmel i til lisensfelling i ulvesonen slik USS har
beskrevet i sine to brev til Klima- og miljødepartementet. Jegernes Interesseorganisasjon er av den
oppfatning at det kan være nødvendig med en presisering i forskrift for å unngå at man på nytt havner i
en uholdbar situasjon hvor en velfungerende forvaltning settes ut av spill.

Rovviltforskrift §10
§ 10.Kvote for lisensfelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv
Dersom vilkårene i forskrift § 7 er oppfylt, kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for skademotivert
lisensfelling for å begrense veksten og/eller utbredelsen av en bestand av gaupe, jerv, bjørn og ulv.
Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet
om geografisk differensiert forvaltning.
Vedtak etter første ledd som gjelder ulv i regionene 4 og 5 skal fattes av rovviltnemndene i disse to
regionene i fellesskap.
Rovviltnemnden kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplysninger
tilsier det.

Fellingsperioden er for:
a) gaupe:
b) jerv:
c) bjørn:
d) ulv innenfor ulvesonen
e) ulv utenfor ulvesonen

1. februar til og med 31. mars
10. september til og med 15. februar
21. august til og med 15. oktober
1. januar til og med 15. februar
1. oktober til og med 31. mars

Rovviltnemnden kan fastsette en kortere fellingsperiode dersom særlige forhold tilsier det. Det kan ikke
utøves lisensfelling i de fredningsperioder som viltloven § 10 fastsetter.
Vedtak etter denne paragraf skal avgrense fellingsområder, bestemme antall dyr som kan felles,
eventuell fordeling på kjønn og alder og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt nærmere vilkår
for gjennomføring av lisensfellingen i samsvar med regional forvaltningsplan for rovvilt, jf. forskrift § 6.
Sitat slutt

Andre avsnitt foreslås endret til:
Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om
geografisk differensiert forvaltning, eller for å høyne lokal aksept og å ivareta tradisjonell jakt.
Konsekvenser:
Forskriftsendringen er etter vårt syn ikke til hinder for at Klima- og miljødepartementet straks omgjør
sitt vedtak om å stoppe lisensfelling i ulvesonen. Vårt forslag er kun ment for å presisere det
handlingsrom som allerede er tilgjengelig i dagens lovverk.
Rovviltnemdene vil få en presisering i forskrift som gjør det mulig å forvalte rovvilt etter Stortingets vilje
uten unødvendig obstruksjon.
Samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre følges ved at det
ikke er nødvendig å gjøre forandringer i Naturmangfoldloven.

For eventuelle juridiske avklaringer henstiller vi Regjeringen og Stortinget å konferere med
Utmarkkommunenes Sammenslutning for å sammenstille de juridiske vurderingene rundt vårt forslag.
Jegernes Interesseorganisasjon er selvfølgelig tilgjengelig for utfyllende opplysninger.
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