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Avslag på søknad om fellingstillatelse på radiomerket ulv - Åsnes,
Grue og Kongsvinger kommune
Vi viser til søknad fra Lauvdalen beitelag datert 20. august 2009, søknad fra Kongsvinger beitelag
datert 31. august 2009 og søknad fra Lars Ola Amundsen datert 5. september 2009.
Om søknadene
Det vises til nye, dokumenterte ulveskader på sau i området. Det vises til at forsøk på å flytte Galventispa ikke har vært vellykket. Dermed skulle kriteriene for felling være til stede. Det vises også til uro i
storfe-besetninger i Grue.
Direktoratets vurderinger
Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18 og § 77,
jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3,
avslår Direktoratet for naturforvaltning søknadene om fellingstillatelse av ulv i dette området.
Det er i den siste tiden dokumentert skader på sau i området, men ikke av en slik karakter at
direktoratet anser det som aktuelt med felling. Direktoratet har også lagt vekt på den aktuelle
ulvens genetiske verdi for hele den skandinaviske ulvebestanden, og at ulven den siste tiden har
oppholdt seg innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Kort tid igjen av beitesesongen
gjør også andre tiltak enn felling mer aktuelt.
Miljø- og utviklingsministeren har nylig mottatt spørsmål til skriftlig besvarelse vedrørende felling av
Galven-tispa (dokument nr. 15:1495 (2008-2009)). I svaret fra Miljø- og utviklingsministeren (datert
3. september 2009) heter det blant annet:
”Galventispa har den siste tiden foretatt vandringer mellom Elverum og Kongsvinger, og den har oppholdt seg
delvis innenfor og delvis utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Skulle det oppstå nye store skader
utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv vil spørsmålet om fellingstillatelse bli vurdert på nytt. Jeg vil ha
fokus på kontinuerlig oppfølging av ulvens vandringer for å forsøke å unngå at slike skadesituasjoner skal
oppstå.”

Ulven har de siste dagene oppholdt seg innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Grue og
Kongsvinger kommuner. Beitesesongen går mot slutten. Dette betyr at muligheten for å gjennomføre
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forebyggende tiltak må vurderes nærmere, og at dette tiltaket vil være mer aktuelt enn tidligere i
beitesesongen. Fylkesmannen i Hedmark har gitt midler til tidligere nedsanking til brukere i dette
området for å forebygge skade, og vil fortsatt ha en dialog med aktuelle brukere om dette.
Når det gjelder videre vurderinger knyttet til Galven-tispa heter det blant annet i svaret fra Miljø- og
utviklingsministeren (datert 3. september 2009):
”Dersom det pågående forsøket på flytting av Galventispa ikke lykkes, og ulven blir værende i dette området
utover høsten og vinteren, vil det bli iverksatt nye flytteforsøk i god tid før neste beitesesong. Vinterstid øker
mulighetene for vellykket innfanging og flytting av ulv.”

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En
eventuell klage skal fremsettes for direktoratet, jf. forvaltningsloven § 32.
Med hilsen

Gudrun Syrstad e.f.

Knut Morten Vangen
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