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postmottak@kld.dep.no 
 
                                                                          
Oslo, 27. november 2017 
 
Rovviltets Røst stiller seg undrende til at departementet etterstreber drap av ulv når hele 
forvaltningspraksisen er til prøving i rettsapparatet. 
 
Rovviltets Røst takker allikevel for mulighet til innspill i 
vurderingsfasen: 
 
Rovviltets Røst mener å ha satt søkelys på "bestandsspørsmålet" i vår opprinnelige klage - og 
tidligere klager. 
 
Rovviltets Røst aksepterer ingen utryddelse av "den norske" delen av ulvepopulasjonen - uansett 
hvor hardt KLD prøver å oppfylle "ulvehaternes" våte drøm; ingen yngling i norsk fauna. 
 
Rovviltets Røst mener uttak av norsk faunas sunneste genetisk individer truer hele den 
skandinaviske populasjonen. 
 
Rovviltets Røst aksepterer ikke vektleggingen av overlagte handlinger som medfører skade av ulv på 
småfe fra beitenæringen eller jegerkorpsets tap av jakthunder ved vedtak om felling. Heller ikke kan 
påstått "nærgåenhet" tas til følge når menneskelig skjødesløshet ligger til grunn. 
 
Rovviltets Røst understreker at bestandsmål skal og må forankres i forskningsbasert kunnskap og 
politiske vedtak må og skal forankres i fakta basert på forskningsbasert kunnskap. 
 
Rovviltets Røst kan ikke se at forvaltningen eller KLD tar hensyn til svenske uttak i den felles 
populasjonen! Tiltross for at departementet tviholder på å legge den skandinaviske populasjonen til 
grunn for vurdering av "fare for bestandens overlevelse" ved faktisk utryddelse av ulv i norsk fauna! 
 
--- 
Med vennlig hilsen 
 
John Willy Hofsvang 
Styremedlem 
Rovviltets Røst Norge 
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pb 1410, Texas 
Elverum, Norway 
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Rovviltets Røst (RR) mener at alle viltlevende store og små rovdyr skal  
leve fritt i Norsk natur, innenfor deres naturlige leveområder. 
For å nå disse målene er vi i dag den hardest arbeidende og raskest  
voksende organisasjonen i Norge. Bli en del av dette fellesskapet du  
også! 
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  Se vedlagte saksdokumenter. 
 
  Denne eposten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. 
Vennligst ikke svar direkte til avsender. Dersom du har behov for å 
svare på denne eposten eller har andre henvendelser til departementet, 
kan du sende en epost til postmottak@kld.dep.no 


