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Klageadgang: Vedtaket kan påklages til Klima- og Miljødepartementet innen tre uker, jf. 
forvaltningsloven §§ 28 og 29 og rovviltforskrifta § 18. En eventuell klage skal framsettes for 
rovviltnemnda region 7, jf. forvaltningsloven § 32. Klagen er følgelig rettidig inngitt.  

Rovviltnemnda i Nordland har fattet vedtak om to (2) betingede skadefellingstillatelser på ulv 
og seks (6) betingede skadefellingstillatelser på jerv i perioden 01.06.2022 – 15.02.2023. 

Aktivt Rovdyrvern anser at vedtaket er i strid med Naturmangfoldsloven og 
Bernkonvensjonen. Ulv er kritisk truet i Norge og uttak kan true bestandens overlevelse, sett 
hen til det samlede uttaket i form av betingede skadefellinger som er vedtatt av 
rovviltnemndene. Vi har i dag så vidt vites ca 49 ulver i Norge. Dette er katastrofalt for artens 
overlevelse i Norge og en utrydding av arten må ikke påskyndes av skadefellinger. Enn videre 
er det helt avgjørende å kartlegge hvorvidt det dreier seg om en genetisk viktig ulv, før en 
eventuell skadegjører blir drept.  

Når det gjelder jerv har Norge et særlig ansvar for å ivareta denne arten. Bestandsmålet er 
angivelig oppfylt, men det legges til grunn at ARV vurderer at dette bestandsmålet er satt 
altfor lavt, sett hen til Norges særlige ansvar for arten, samt det faktum at bestandsmålet 
verken er tuftet på forskning eller i utgangspunktet var intendert som et maksmål, selv om 
dessverre praksis er blitt slik de siste årene. I 2021 ble det påvist 60 jervekull i Norge. Dette er 
en nedgang på tre kull sammenlignet med 2020. En kan derfor anta at bestanden er i nedgang 
i Norge. Det skal tilføyes at praksis med hiuttak av jervemødre med unger ikke kan betraktes 
som annet enn uhyrlig i et dyrevelfersperspektiv og med nødvendighet må være i strid med 
Dyrevelferdsloven sett hen til hva dette innebærer av lidelse og inhuman metodikk.  
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Skadefelling skal enn videre ikke benyttes preventivt, først etter skadegjøring, og da etter at 
andre tiltak er forsøkt, jfr Forskrift om skadefelling § 3-3b. Videre skal individet være reelt 
skadegjørende, jfr § 3-3c. Sist, men ikke minst, skal uttaket ikke true bestandens overlevelse, 
jfr § 3-3e.  

Vi ser en økende malpraksis på dette området, hvor en tyr til skadefelling i såkalt 
forebyggende hensikt, selv før beitedyra har kommet på utmark, som vi har sett denne våren. 
En ber om økt bruk av bedøving og flytting av rovviltet og at bufe uten tilsyn i utmark 
opphører helt for bevaring av vårt truede rovvilt. Vi har forpliktelser gjennom 
Bernkonvensjonen og Naturmangfoldsloven som tør være kjent for direktoratet.  
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