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Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal
kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og
Åsnes kommuner
Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samråd med Statsforvalteren i Innlandet i dag forlenget
skadefellingstillatelsen gitt 31. mai 2021, sist forlenget 30. august i 2021.
Tillatelsen gjelder nå til mandag 20. september kl. 12.
Bakgrunn for forlengelsen
Vi viser til mottatt søknad 13. september fra Eidsvoll Sankelag ved Audun Knutsen: «Etter store skader
og et mislykket fellingsforsøk forrige uke , søker vi nok en gang om forlengelse av fellingstillatelsen på ulv i
de samme kommunene som tidligere.»
Ulv er over tid registrert i skadefellingsområdet med et vedvarende skadebilde. Det har over tid vært
flere mislykkede fellingsforsøk, hvorav de to siste 9. og 12. september i henholdsvis kommunene
Stange og Elverum. Observasjoner viser at det fortsatt er minst én skadegjørende ulv i området. Nye
skader kan derfor brått oppstå innen et relativt stort geografisk område. Siste dokumenterte skader
er fra 4. og 5. september.
Til tross for at hovedsanken og noe ettersanking av småfe er gjennomført, går det fortsatt igjen
drøyt 500 småfe fordelt på begge sider av fylkesgrensa. I tillegg beiter det rundt 1 000 storfe i det
samme området, og disse skal etter planen sankes helgen 17. – 19. september. Det er derfor fortsatt
mye beitedyr spredt over hele området, og Statsforvalterne vurderer skaderisikoen fortsatt som
stor. Øvrige betingelser vurderes som tilnærmet de samme som da den opprinnelige tillatelsen ble
gitt.
I forbindelse med fellingsforsøk i september ble det samlet en ekskrementprøve i Stange.
Analyseresultatet fra denne viser at det dreier seg om samme ulv som ble identifisert ved Nordkisa i
juni, ca. fem mil lengre sør. Ulven er født i Bjørnås, og er en F2 etter Galven. Analyseresultat ligger i
Rovbasen. Dette er ikke et genetisk verdifullt individ, og er derfor ikke tillagt vekt i vurderingen av
søknaden om skadefelling.
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Etter helgen 17. – 19. september antar vi at de fleste beitedyra vil være sanket inn og at det derfor
ikke lenger vil være et skadepotensiale som gir grunnlag for ytterligere forlengelse av skadefellingen.

Klagerett
Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b, jamfør
rovviltforskriften § 9, jamfør §§ 1 og 8, og er et enkeltvedtak kan påklages innen 3 uker. Ta kontakt
med Statsforvalteren om du har spørsmål om fremgangsmåten for å klage.
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