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Svar på innspill om tidsfrister for vedtak om lisensfelling av ulv 

Vi viser til brev 30. mars 2022, der Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) anmoder om at 

departementet fastsetter tidsfrister for vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen. NJFF 

mener Klima- og miljødepartementet bør fatte endelig klagevedtak om lisensfelling av 

ulvesonen innen 1. desember, og at rovviltnemndene dermed bør fatte vedtak om kvoter i 

disse sakene innen utgangen av juni. NJFF ber om et møte med departementet for å utdype 

saken. 

 

Departementet har fastsatt tidsfrister for saksbehandling av vedtak om felling av rovvilt i en  

rekke instrukser. Vi viser til brev 16. desember 2013 «Instruks om tidsfrister i saker knyttet til 

rovvilt», brev 11. februar 2014 om «Rovviltnemndenes behandling av klagesaker», brev 20. 

oktober 2014 «Oppfølging av Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt» og brev 24. juni 

2015 «Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt - Enkelte presiseringer». 

 

Det følger av instruksen av 24. juni 2015 at rovviltnemndene skal fatte vedtak senest 3 

måneder før lisensfellingsstart. Den 23. mars i år sendte departementet en ny instruks til 

rovviltnemndene i region 4 (Oslo og deler av Viken) og region 5 (deler av Innlandet), som 

presiserte fristen for vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. For å legge bedre til 

rette for at eventuelle klageavgjørelser fra departementet kan foreligge i tilstrekkelig god tid i 

disse sakene, fortrinnsvis rundt 1. desember, har departementet bedt om at rovviltnemndene 

fatter eventuelle vedtak senest 3 måneder og 2 uker før lisensfellingsperioden innenfor 

ulvesonen starter. Se vedlegg. 

 

På bakgrunn av dette antar vi at det ikke er behov for et møte med departementet om saken. 
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