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Fellingstillatelse på ulv i Nord-Østerdalen – utvidet fellingskvote
Vi viser til Fylkesmannens brev av 24.5., 28.5., 31.5., 12.6., 15.6., og 28.6.2018 med
fellingstillatelse på en ulv i deler av Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Rendalen og Engerdalen
kommuner. Den 28.5. fattet Fylkesmannen vedtak om å utvide fellingstillatelsen til å gjelde to
dyr, og utvidet samtidig fellingsområdet. Den 12. og 15.6. fattet Fylkesmannen vedtak om
endringer av fellingsområde etter at det var dokumentert flere skader forårsaket av ulv i
Sølendalen, Rendalen kommune og forlenget fellingsperioden. Den 28.6.2018 ble det felt en ulv
av SNO i Storlægda, Rendalen kommune, samme dag ble fellingsperioden forlenget på det da
gjenværende dyret.
I rovbase per 2. juli 2018 er det registrert inn 108 kadaver/skader dokumentert/antatt sikkert
tatt av ulv i perioden 15. juni til 2. juli i områdene som Austfjell sauhamnelag, Gammeldalen
beitelag og Sølendalen beitelag benytter.
Det har nå kommet svar på flere DNA-analyser gjort i områdene fellingsforsøket pågår. Disse
viser at det har vært tre ulike individer av ulv i området, alle tre individer kommer fra Sverige
hvorav to tisper og en hann. Hannulven ble felt av SNO den 28. juni.
Med bakgrunn i flere nye ulveskader og ut fra hensyn til beitedyr, områdets betydning som
beitemark og skadepotesialet, utvider Fylkesmannen på eget initiativ kvoten for antall ulv som
kan felles i området.
Fylkesmannen fatter vedtak om utvidelse av kvote for fellingstillatelsen gitt ved brev av 24.5.,
28.5., 31.5., 12.6., 15.6. og 28.6.2018. Tillatelsen gis med samme vilkår, med unntak av punkt
2.
2. Fellingstillatelsen gjelder felling av inntil to – 2 - ulv i tidsrommet 28.6.2018 til 12.7.2018
kl. 12:00.
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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. Fylkesmannen 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 Fylkesmannen.

Med hilsen

Øyvind Gotehus e.f.
Fung. miljøverdirektør
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rådgiver
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