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Forslag til endring i rovviltforskriften – lisensfellingsperiode ulv
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høringsbrev av 03.02.17 vedrørende forslag
om midlertidig endring av rovviltforskriften.
NJFF støtter forslaget om å utvide lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen til 31.
mars.
Merknader til høringsnotatet
Lisensfelling av ulv benyttes som det foretrukne virkemiddelet for at Stortingets fastsatte
bestandsmål for ulv skal oppfylles. Det åpner for lokal medvirkning og bidrar til at
forvaltningen av ulv kan allminneliggjøres i størst mulig grad. Jakttiden er et viktig
virkemiddel for å gjennomføre lisensfelling på en god og effektiv måte.
Selv om departementet konkluderer med at de foreslår en utvidelse av
lisensfellingsperioden for inneværende år, legger de i sin argumentasjon til grunn at en
utvidelse av fellingsperioden til 31. mars er betenkelig ut fra blant annet at 95 % av
ulveparringene skjer etter 20. februar. Å inkludere parringen i en form for et utvidet
yngletidsbegrep er noe NJFF vil advare mot. Dersom dette skal legges til grunn for andre
viltarter, vil det medføre betydelige avkortning i jakttiden for en rekke arter. Det er vanlig å
jakte i parringstiden for flere av våre viltarter.
NJFF kan heller ikke se at dette på noen måte er et relevant argument når det fattes uttak
om hele revir. Da rovviltnemndene fattet sine vedtak om felling av Osdalsflokken og ulv i tre
revir innenfor ulvesonen, var det lagt opp til en avgrensning av jaktområdene som nettopp
skulle sikre at jakten ikke kom i konflikt med de ulvene/revirene som skulle utgjøre
grunnlaget for å oppfylle bestandsmålet vedtatt av Stortinget.
Når det åpnes for lisensfelling av hele flokker i ulverevir, så er utgangspunktet at alle dyrene
kan tas ut. Det er selvsagt ingen garanti for at en lykkes med dette. Departementet trekker
fram mulige konsekvenser for en drektig tispe dersom hun ikke blir felt i forbindelse med
lisensfelling og hannen felles. Dersom det etter avsluttet lisensfelling skulle være igjen ett
dyr av flokken, og dette viser seg å være en drektig tispe, bør SNO få i oppdrag å ta denne ut.
NJFF forventer at departementet også legger dette til grunn i forhold til vurderingen av om
det er forsvarlig å åpne for like jakttid innenfor og utenfor ulvesonen som skal legges fram
innen 1. juni 2017.
Sporsnø er en viktig suksessfaktor for en effektiv lisensfelling av ulv. Med en
lisensfellingsperiode fra 1. januar til 15. februar, vil mulighetene for gode sporsnø forhold

være liten i store deler av ulvesonen. Januar innebærer korte jaktdager og sjansen for lave
temperaturer med de utfordringer det innebærer er større da. Jakttiden for ulv utenfor
sonen gir gode muligheter både til å felle dyr i forbindelse med utøvelse av annen jakt og til
å få gode jaktforhold med sporsnø.
Lange jakttider gir gode muligheter for å utnytte sporsnøforhold og gode rammer for ro
omkring jaktutøvelsen. Dette vil bidra til å øke sannsynligheten for å ta ut de dyrene det er
gitt fellingstillatelser på. Korte jakttider vil lett kunne redusere sjansene for gode jaktforhold,
og jaktutøvelsen kan bli mer preget av stress og kan medføre at sjansen for å felle dyr i
situasjoner som ikke er optimale øker. NJFF legger betydelig vekt på at ulvejakten skal
gjennomføres på en god måte med human avliving av dyrene, som for all annen jakt. I tillegg
til målrettet skytetrening og god kompetanse om jakt på ulv, er gode rammebetingelser,
som tilstrekkelig lang jakttid, viktige faktorer for å nå disse målsettingene.
Jakttiden for ulv bør, som for andre arter, ta nødvendig hensyn til yngletid. Imidlertid må
ikke jakttiden settes slik at det blir vanskelig å oppnå målsettingen om å regulere
ulvebestanden i tråd med bestandsmålet som er fastsatt av Stortinget. NJFF mener en
kombinasjon av å bruke lang jakttid (1. oktober – 31. mars) og avgrense jaktområdet slik at
de revirene/områdene som skal gi rom for å oppfylle det vedtatte bestandsmålet unntas for
jakt, er en god løsning.
Generelle kommentarer
NJFF ser det som helt avgjørende at departementet snarest kan legge til rette for at
ulveforliket fra juni 2016 kan gjennomføres. Utvidet lisensfellingsperiode er ett virkemiddel i
den sammenhengen. NJFF forventer at det åpnes for lisensfelling av ulv i vinter utover de
fellingstillatelsene som er gitt til felling av enkeltulv utenfor ulvesonen.
NJFF ser også fram til den saken som Stortinget har bedt regjeringen om å legge fram innen
10. mars. Vi forventer at regjeringen da legger et grunnlag for en varig gjennomføring av
ulvevedtaket.
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