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Tillatelse til skadefelling av ulv i Hamar med flere kommuner - utvidet
fellingsområde
Vi viser til brev fra Statsforvalteren av 15.6.2022 med tillatelse til skadefelling av ulv i Hamar med
flere kommuner. Videre viser vi til telefonsamtaler med Stina Bjurgren Aaseth ved
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen den 22.6, samt til epost fra Aaseth samme dag med
søknad om utvidelse av fellingsområdet til også å gjelde Øyer og Lillehammer kommuner.
Bakgrunn
Det ble tatt bilde av en ulv på viltkamera ved Brennsætra i Hamar kommune på kvelden den 14.6.
Statens naturoppsyn vurderte bildet og kom til konklusjonen antatt ulv. Statsforvalteren ga
fellingstillatelse på ulven samme dag. Fellingsområdet ble avgrenset til Hamar, Ringsaker, Løten,
Åmot og Elverum kommuner, øst for E6, nord for fv. 25 og vest for rv. 3.
Den 21.6. ble det så gjenfunnet og dokumentert 15 sauer tatt av ulv ved Grimstilen-Tomsætra i
Ringsaker kommune. Det er senere gjenfunnet ytterligere skadde og døde dyr i området.
Fellingslaget rettet med bakgrunn i dette innsatsen mot området med skader. Området er i relativt
kort avstand til kommunegrensene mot Lillehammer og Øyer, med tanke på at en ulv kan bevege
seg over store avstander på kort tid, spesielt under et fellingsforsøk. Statsforvalteren ga med
bakgrunn i dette muntlig utvidelse av fellingsområdet på kvelden den 22.6. Ulven ble senere felt
under skadefellingsforsøk i Ringsaker kommune natt til 23.6.
Konklusjon
Statsforvalteren fatter vedtak om utvidet fellingsområde for skadefellingstillatelsen gitt i
brev av 15.6.2022. Tillatelsen gis med samme vilkår, med unntak av punkt 1 som endres slik:

1. Fellingsområdet er avgrenset til Hamar, Ringsaker, Løten, Åmot, Elverum, Lillehammer og Øyer
kommuner, øst for E6, nord for fv. 25 og vest for rv. 3.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) § 18 første ledd bokstav b, jf forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av
rovvilt (rovviltforskriften), § 9, jf §§ 1, 8 og 13. Statsforvalteren viser til at vedtaket er et enkeltvedtak
som kan påklages etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, av
10.2.1967, § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra mottakelsen av dette brev. Eventuell klage på
vedtaket skal stiles til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren.
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