
Protokoll – møte mellom norske og svenske forvaltningsmyndigheter 

 

Tidspunkt: 15. september 2021, kl. 13:00-14:00 

Tema: Dialog rundt lisensfelling/lisensjakt av ulv i grenserevir, med spesiell vekt på rovviltnemndenes 

foreløpige vedtak om felling av Rømskog-reviret, og generelt om prosess mellom landene rundt 

forvaltning av grenserevir 

__________________________________________________________________________________ 

Deltakere 

Norsk forvaltning 

Rovviltnemndene i region 4 og 5 

Stein Tronsmoen, Leder for rovviltnemnda i region 5 

Lise Hagen Rebbestad, Leder for rovviltnemnda i region 4 

Sekretariatet 

Olav Thøger Haaverstad, Christian Hillmann, Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Thomas Olstad, Silje Bøe, Statsforvalteren i Innlandet 

 

Svensk forvaltning 

Länsstyrelsen  

Maria Falkevik (Värmlands län) 

Sandra Wahlund (Gävleborgs län) 

Emma Kvastegård (Örebros län) 

Mona Hans Ers (Örebros län) 

Sofia Sollenberg (Västmanlands län) 

Naturvårdsverket 

Baharan, Kazemi 

Jimmy Nyman 

__________________________________________________________________________________ 

Møteleder: Stein Tronsmoen 

Referent: Silje Bøe 

__________________________________________________________________________________ 

 

Det er hittil i 2021 avholdt tre møter mellom norske og svenske forvaltningsmyndigheter: 

− Et møte mellom lederne i rovviltnemndene i region 4 og 5 og sekretariatet og representanter 

fra Länsstyrelsen og Naturvårdsverket i mai.  

− To møter mellom sekretariatet (Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Oslo og 

Viken) og representanter fra Länsstyrelsen og Naturvårdsverket i juni.  

 

Orientering om norsk regelverk og formelle rammer rundt vedtak om felling av grenserevir  

Stein Tronsmoen orienterte kort om de formelle kravene til dialog med svenske 

forvaltningsmyndigheter før det fattes vedtak om felling av grenserevir på norsk side.  



Gjensidig orientering om status for vedtak om lisensjakt ulv 

Stein Tronsmoen orienterte kort om status for vedtak om lisensjakt av ulv på norsk side. 

Rovviltnemndene i region 4 og 5 har hatt møte den 26. august, der det ble gjort vedtak om 

lisensfellingskvote utenfor ulvesonen på 12 ulv. Vedtak om lisensjakt av ulv innenfor ulvesonen ble 

utsatt da det etter en prøvevotering ble flertall for å foreslå et uttak av grensereviret Rømskog. 

Rovviltnemndene skal fatte endelig vedtak om kvote for lisensjakt av ulv innenfor ulvesonen den 8. 

oktober. 

Maria Falkevik orienterte kort om status for vedtak om lisensjakt av ulv på svensk side og hvilke 

forhold som vektlegges ved valg av revir og juridiske vilkår for å åpne for lisensjakt. Endelig vedtak for 

lisensjakt av ulv skal være ferdig innen den 1. oktober. 

 

Dialog rundt lisensjakt og forvaltning av grenserevir 

Tema som ble diskutert/drøftet 

− Forhold som begrunner uttak av Rømskogreviret. 

− Tiltak for å minimere risiko for å felle dyr fra Deisjø-reviret (og andre ulveindivider som ikke skal 

felles gjennom lisensjakt): 

➢ Avgrensning av fellingsområde/jaktområde nært opp til lisensjaktstart og ev. endre 

avgrensing underveis i jaktperioden 

➢ Utsette oppstart av lisensjakt, og eventuelt avslutte lisensjakten tidligere selv om ikke alle 

dyr i reviret er felt (ulikt regelverk i Norge og Sverige) 

➢ Tett oppfølging av dyrene i tilgrensende revir gjennom sporing DNA- analyser.  

➢ Deisjøhannen (F0-individ) ikke lenger er GPS-merket, utfordringer rundt dette ble drøftet  

− Det ble også drøftet hvordan en samtidig lisensjakt på norsk og svensk side kan gjennomføres. 

Det er ulike regelverk i Norge og Sverige rundt gjennomføring av lisensjakt på ulv (bl.a. tillatt å 

bruke løs, på drevet halsende hund i Sverige, men ikke i Norge) 

 

Videre prosess for å etablere prosedyre mellom norske og svenske forvaltningsmyndigheter rundt 

forvaltning av grenserevir 

Det er et ønske at det blir jobbet videre for å lage en prosedyre for prosess mellom norsk og svensk 

forvaltning rundt forvaltning av grenserevir. Rovviltnemndene i region 4 og 5 tar initiativ til oppstart 

av et slikt arbeid i høst/vinter.  


