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Avslag på søknad om skadefelling av ulv - Rakkestad
kommune
Vi viser til søknad datert 17. mars 2021.

1 Vedtak
Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) § 18 første ledd b) og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning
av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3, avslår Miljødirektoratet søknad om skadefelling av
ulv fra Rakkestad kommune.

2 Kort om bakgrunnen for saken
Det ble 17. mars 2021 registrert angrep av ulv på sau i et inngjerdet beite hos en beitebruker i
Degernes, i Rakkestad kommune. En ulv ble også observert på innsiden av det strømførende
gjerdet. Statens Naturoppsyn har bekreftet at to sauer er drept av ulv i området, og bisto også
med veiledning for å få ulven ut av beitet. Strømmen på gjerdet ble slått av og grinder åpnet, og
ulven forlot beitet via en åpen grind.
Rakkestad kommune har 17. mars søkt om skadefelling av ulven, og vist til faren for gjentatte
angrep på sau innenfor sikre gjerder er stor når ulven først har lært seg å forsere gjerder. Og
videre at det er flere sauebesetninger i Rakkestad kommune som går på inngjerdet
innmarksbeite, og at det er urimelig at beitebrukere som har sikret dyrene på forsvarlig vis skal
frykte for angrep fra ulv.
Statsforvalteren i Oslo og Viken foretok 18. mars 2021 en befaring av det aktuelle strømgjerdet,
for å etterse og avklare om gjerdet oppfyller gjeldende standard for rovviltavvisende gjerder.
Statsforvalteren har gitt tilbakemelding til Miljødirektoratet om at gjerdet ikke oppfyller
standarden. De viktigste avvikene som er avdekket er at avstanden fra bakken og nederste
strømførende tråd er for høy. I tillegg var avstanden mellom de strømførende trådene flere
steder også for stor. Statsforvalteren har i etterkant av befaringen gjort avtale med en
entreprenør som vil gå over gjerdet og utbedre svake punkter på gjerdet, der ulven kan ha tatt
seg under den laveste strømførende tråden.
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3 Miljødirektoratets vurderinger
Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen setter de overordnete rammebetingelsene for uttak
av rovvilt, og Stortinget har i rovviltforliket i 2011 presisert at norsk rovviltforvaltning skal skje
innenfor rammen av disse bestemmelsene. Bernkonvensjonens artikkel 9 er sentral hva gjelder
adgang til uttak av rovvilt for å beskytte bestemte interesser. Bestemmelsene fra konvensjonen
er gjennomført i naturmangfoldloven § 18, som slår fast at det ved forskrift eller enkeltvedtak kan
tillates uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk bl.a. for å avverge skade på husdyr og tamrein, eller
for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig
betydning. Vedtak om uttak kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens overlevelse og
formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.
Stortinget har fastsatt den geografiske differensieringen ved fastsettelse av et nasjonalt
forvaltningsområde for ynglende ulv (ulvesonen). Siste gang revidert ved behandling av
Stortingsmelding 21 (2015-2016) om Ulv i norsk natur – bestandsmål for ulv og ulvesone.
Miljødirektoratet legger til grunn at den nasjonalt fastsatte ulvesonen, som er fastsatt i forskrift
18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt § 2 d, og implementering av dette i den regionale
forvaltningsplanen for rovvilt som vedtatt av rovviltnemnda i region 4 og 5, ivaretar de hensyn
som er nedfelt i naturmangfoldloven § 12. Dette innebærer at avgrensningen av
forvaltningsområder er foretatt ut fra en samlet vurdering og avveiing, og forventes å gi de beste
samfunnsmessige resultater. Miljødirektoratet ser ikke behov for en nærmere vurdering av de
miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven kapittel II i denne saken, ettersom det her fattes
vedtak om avslag på søknad om skadefelling av ulv.
Av rovviltforliket i 2011 fremgår det at soneinndelingen i den geografisk differensierte
rovviltforvaltningen må forvaltes tydelig. Det vil si at det skal være tydelige forvaltningsmessige
forskjeller mellom forvaltningsområder for rovvilt og prioriterte beiteområder. Det skal
praktiseres en høyere terskel for tillatelse til uttak av rovvilt innenfor forvaltningsområdene,
versus områdene som er avsatt som beiteprioriterte.
Det er påvist at en ulv har drept to sauer innenfor et strømførende gjerde i Rakkestad kommune.
Skadene er påvist innenfor ulvesonen som er forvaltningsområdet for ulv i Norge. Det betyr at

innenfor dette området skal ulv ha prioritet, og næringen må tilpasse seg at det er fast bestand i
området. Statsforvalteren i Oslo og Viken har rapportert om at det aktuelle gjerdet som skadene
er skjedd innenfor, ikke oppfyller standarden for rovviltavvisende gjerder. Og videre at det innen
kort tid vil bli gjort utbedringer av gjerdet for å heve kvaliteten på gjerdet. Miljødirektoratet
vurderer ut fra dette at det i den aktuelle saken finnes en annen tilfredsstillende løsning for å
forhindre skade.
Vi viser videre til at det er uavklart hvem det skadevoldende individet er. Det kan være et
revirhevdende dyr, ettersom skadene er skjedd i tilknytning til områdene som er benyttet av
Boksjøflokken. Genetisk status for det aktuelle individet er også uavklart. Det er blitt innsamlet
DNA innenfor gjerdet der skadene er registrert som antas å stamme fra ulven, og som vil kunne
gi svar på dyrets identitet.
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4 Klagerett
Dere og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven kap. VI.
Fristen for å klage er tre uker fra du/dere har mottatt dette brevet. Klagen sendes til
Miljødirektoratet.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Susanne Hanssen
fung. seksjonsleder

Kjell Vidar Seljevoll
seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi til:
Statsforvalteren i Oslo og
Viken
Rovviltnemnda i region 4

Postboks 325

1502

MOSS

Postboks 325

1502

MOSS

3

