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Klage på vedtak i fellessak 4/21 som omhandler lisensfelling av ulv innenfor sonen 2022. 

Foreningen Aktivt Rovdyrvern Org. Nr. 825 731 342 Heretter kalt ARV vil med dette klage på 
vedtaket uttak/felling av i alt 4 familiegrupper av ulv vedtatt i rovviltnemndene region 4 og 5 
08.10.2021.  

Det snakkes mye om Bernkonkonvensjonen, internasjonale forpliktelser, 
naturmangfoldloven osv. i dagens rovviltforvaltning. Vi i ARV mener det har liten hensikt å 
henvise til avtaler, lover og paragrafer som uansett ikke etterleves eller fungerer etter 
hensikten. 

Men vi vil på det sterkeste protestere, og klage på vedtak i rovviltnemndene region 4 og 5 
som mer enn halverer en kritisk truet og rødlistet art i Norge. Vi vil protestere og klage på 
rovviltnemnder som ikke evner å ivareta oppgaven de er satt til som er å forvalte til det 
beste for fellesskapet, naturen og artsmangfoldet. Vi vil påklage vedtak i rovviltnemndene 
som til hensyntar næringsinteresser som beitenæringen, skogeiere og 
interesseorganisasjoner som NJFF fremfor en velfungerende natur og artsmangfold. Vi som 
ikke bedriver jakt, eller har beitedyr, men ønsker et sterkere vern av rovdyr er også en del av 
fellesskapet, og vi krever å bli hørt på lik linje med de som av forskjellige grunner er imot 
rovdyr. Vi lever i en verden hvor en million arter er truet av utryddelse, hvor habitater og 
leveområder til ville dyr krymper med flere titalls kvadratkilometer hver eneste dag, hvor vi i 
et av verdens rikeste land ikke greier å ta vare på under hundre ulver. Vi lever i et land hvor 
70-80 prosent av befolkningen ønsker et sterkere vern av rovdyr uten å bli hørt på noen som 
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helst måte. Vi lever i ett land som er i ferd med å bli verstingen i Europa når det gjelder å ta 
vare på, og beskytte rovdyr. Vi lever i et land som har tildelt ulven et område på under 5 
prosent av vårt landområde. Hvor ulven skal ha prioritet, hvor ulven skulle kunne få leve i 
fred. Vi lever i et land hvor vi skyter all ulv som tråkker over en, for dem og oss en usynlig 
grense i deres naturlige utbredelsesområde. Vi lever i et land hvor et politisk parti åpenlyst 
fremmer at de ønsker å utrydde ulv fra norsk natur. Dette partiet er også sterkt representert 
i rovviltnemndene, hvor nøytralitet og habilitet burde ha vært et sentralt tema under 
utnevnelsen. Det er det tydeligvis ikke, og det er rett og slett pinlig. 

Vi oppfordrer på det sterkeste at rovviltnemndene revurderer sine vedtak ang. lisensfelling 
på ulv for 2022. og stanser denne vanvittige og hensynsløse forfølgelsen som i dag foregår 
på ulv.  

 

Med vennlig hilsen  

Jim Schelander 

Daglig leder 

Aktivt Rovdyrvern. 


