Vedtak om kvote og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, ulv, jerv og
brunbjørn i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022/2023

Vedtak i sak 2022-3 fattet av Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge 12. mai
Rovviltnemnda i region 2 viser til de nasjonale målsettingene for rovvilt i regionen.
Bestandsmålet for gaupe er nådd, og det er ikke nasjonale mål om ynglinger av jerv, ulv
eller brunbjørn. Rovviltnemnda konkluderer følgelig med å ha myndighet til å fatte vedtak
om kvote for betinget skadefelling av disse artene etter forskriften § 8, jamfør §§ 4 og 7.
Etter en samlet vurdering med vektlegging på bestandssituasjonen for rovvilt og
erfaringer med akutte situasjoner i regionen der rovvilt angriper husdyr, samt prinsippet
om differensiert forvaltning, jamfør naturmangfoldloven §§ 8 til 12, finner rovviltnemnda
grunnlag for å fastsette en kvote for betinget skadefelling av gaupe, jerv, ulv og brunbjørn
i sesongen 2022/2023. Nemnda finner ikke at en begrenset felling vil være til hinder for å
nå nasjonale bestandsmål eller true overlevelsen av bestandene på lang sikt, jamfør
naturmangfoldloven § 5.
Skadefelling er et virkemiddel for primært å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan
oppstå. For å møte en slik situasjon fastsetter rovviltnemnda med hjemmel i
naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b) og § 77, jamfør rovviltforskriften § 8,
jamfør §§ 1 og 3, en kvote for betinget skadefelling for perioden 1. juni 2022 - 15. februar
2023 slik:
Kvote for betinget skadefelling:
Gaupe
Ulv
Jerv
Brunbjørn

3
2
2
1

Særlige vilkår knyttet til iverksettelse av skadefelling av gaupe:
• Familiegrupper av gaupe som opptrer sammen er unntatt fra tillatelsen. I
tilfeller der det er kjente familiegrupper av gaupe innenfor aktuelle områder
for skadefelling, skal de tiltak som er mulige for å unngå felling av voksen
hunngaupe, være iverksatt.
Særlige vilkår knyttet til iverksettelse av skadefelling av ulv:
• Mulige tiltak skal iverksettes for å avgjøre skadegjørerens genetiske status.

Rovviltnemnda kan til enhver tid trekke tilbake betingede fellingstillatelser, for eksempel
hvis det blir registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, hvis
kjønns- og alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig eller ved mistanke om
genetisk viktig ulv.
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i samsvar med forvaltningsloven
kapittel VI, senest innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent.

