
 
Aksjonen Rovviltets Røst                                                                                         Våler i Solør 30 sept 2013 
pb 1410 Texas 

2405 Elverum 

 

 

 

KORT INNLEDNING 

 

Miljøverndepartementet sendte 14 juni ut en høring omkring "Endring i rovviltforskriften - 

forvaltningsområdet for ynglende ulv". Denne høringsforespørselen er sendt ut etter at ulvesoneutvalget 

har vurderte ulvesonen under året 2012. Aksjonen Rovviltets Røst(ARR) beskriver sitt standpunkt 

omkring dagens forvaltningssne for ynglende ulv, den såkalte "ulvesonen" i teksten som følger i dette 

dokumentet.  
 

Det avgrensede området som i dag beskrives som en kunstig "ulvesone" er i praksis det eneste stedet i Norge 

hvor det tillates at ulv kan etablere seg og forplante seg. Dagens bestandsmål for ulv i Norge er 3 årlige 

ynglinger.  

 

ARR mener det er viktig å forholde seg til ulvesonens faktiske formål. Dette handler i stor grad om å gi 

viltlevende ulv i Norge beskyttelse nedfelt i norsk lovverk. Det er samtidig viktig å nedtone ordbruken som 

beskriver ulvesonen som en "kunstig sone". Dagens ulvesone er relativt nøye avgrenset på bakgrunn av 

eksisterende næringsvirksomhet i nærliggende omgivelser. Dette omfatter sau på utmarksbeite, samt syd-

samisk reindrift.  

 

Sonens areal ligger i stor grad innenfor taigabeltet lengst øst på østlandet, og i kort avstand fra kjerneområdet for 

den syd-skandinaviske ulvestammen som man finner i det østlige Värmland, Västra Götaland, m flere läner. 

Sonens beliggenhet med grense mot Sverige er derfor å anse som en naturlig konsekvens av ulvens utbredelse i 

Skandinavia. 

 

Det finnes i dag svært lite beitenæring innenfor ulvesonen, med unntak av de vestligste delene av Østfold, hvor 

det stedvis finnes mye beitedyr. I disse områdene finnes også de tetteste bosetningene innenfor ulvesonen (med 

untak av Oslo by). Innenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark er det svært svært liten befolkningstetthet. Her 

finnes derfor de beste forutsetningene for å huse etablert ulv i Norge.  

 

Ulvesoneutvalget av 2012 presenterte i sin rapport et forslag til endring av ulvesonen i de vestlige delene av 

Østfold, samt syd-fylket i Hedmark. Her mener utvalget at det ikke er realistisk å tro at ulv kan etablere seg, 

basert på geografiske forutsetninger. Ulvesoneutvalget mener videre at den øvrige sonen skal opprettholdes inntil 

videre. 

 

ARR SITT STANDPUNKT; 
 

ARR mener at dagens forvaltningssone for ynglende ulv er strategisk plassert for å sikre ulvens 

overlevelse på kort sikt i Norge. Dette forutsetter at den svenske delen av ulvestammen ikke utsettes for 

omfattende forfølgelse, samt at det fortsatt jobbes aktivt med å høyne aksepten for viltlevende ulv i de 

berørte distriktene. ARR understreker at dagens ulvesone ikke er stor nok for å kunne sikre en levedyktig 

stamme i Norge på lengre sikt, og at en opprettholdelse av dagens sone kun bør være av midlertidig 

karakter. 
 

ARR er svært bekymret for konsekvensene av å frata de norske ulvene sine juridiske rettigheter til eksistens ved 

å oppheve dagens ulvesone, slik deler av befolkningen ønsker. Det finnes en sammenfallende bekymring om at 

dette vil føre til forfølgelse av de svært få individene som finnes på norsk jord. Det er også nærliggende å tro at 

en slik avgjørelse vil føre til svært urolige tilstander blant engasjerte parter i debatten. ARR mener derfor at de få 

argumentene som er fremmet for å oppheve sonen, sansynligvis baserer seg på manglende kunnskaper om ulvens 

levesett, lokalkunnskaper om fauna, befolkning, samt flere elementer.  

 

 



ARR har en klar  forståelse av (basert på egne observasjoner over tid) at lokale krefter ønsker å fjerne 

ulven fra sine jaktområder, uten å hensynta Norge som et demokratisk samfunn samlet under ett. 
 

ARR mener at det ikke vil være politisk heldig å sikre ulven juridiske rettigheter til å etablere seg utenfor dagens 

ulvesone på nåværende tidspunkt, sålenge det fortsatt praktiseres omfattende utmarksbeite over store deler av 

Østlandet. ARR er klare på at dagens rovviltforlik ligger til grunn for demokratiets håndtering av ulvens 

utbredelse i Norge, og at den politiske situasjonen i dag ikke er på et nivå hvor man kan kreve å utvide dagens 

ulvesone. Samtidig tillates det heller ikke at ulvestammen overlates til egen skjebne, uten politisk forankring i 

faktumet at Norge skal sikre 3 årlige ynglinger av ulv. 

 

 

KORT KONKLUSJON; 
 

Basert på de fysiske fakta som foreligger er ARR er klare på at dagens forvaltingssone for ynglende ulv må 

opprettholdes i sin nåværende form uten noen inngrep som berører eksisterende avgrensninger, inntil den 

politiske situasjonen tillater at forandringer kan skje på en ansvarsfull måte. Dette forutsetter også at dagens 

49%/51%-regel for buffersone videreføres og håndheves. 

 

For Aksjonen Rovviltets Røst 
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