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MELDING OM POLITISK VEDTAK - ENDRING I ROVVILTFORSKRIFTEN - 

FORVALTNINGSOMRÅDET FOR YNGLENDE ULV - HØRING 

 

Fra møtet i Kommunestyret den 26.09.2013, sak nr 58/13 underrettes det om at det er fattet 

følgende vedtak. 

 

Alvdal kommune mener at Norge ikke har internasjonale forpliktelser til å ta vare på den 

finsk-russiske ulvestammen som har etablert seg i Norge i de senere årene. Denne 

stammen er ikke utrydningstruet, da den er vidt utbredt både i Finland, Russland, 

Sverige og Norge. 

 

Alvdal kommune mener ikke at  ulv skal gjeninnføres i norsk natur, men ser at inntil 

Stortinget vedtar dette eller endringer i gjeldende politikk må rovviltforliket være førende 

for norsk rovviltpolitikk. 

 

Ut fra dette støtter Alvdal kommune  utvalgets konklusjon om at dagens 

forvaltningsområde for ynglende ulv ikke får en geografisk utvidelse. 

 

Alvdal kommune mener forøvrig: 

- at grenserevirene snarest mulig må inngå som en del av dagens norske bestandsmål. 

- at det ikke er akseptabelt at ulverevir har inntil 49 prosent av reviret sitt utenfor  

forvaltningsområdet. 

- at det må praktiseres fellingstillatelse uten foregående søknad i prioriterte 

beiteområdene. 

  

I tillegg til de vurderinger som er gjort i utvalgets utredning, vil Alvdal kommune peke 

på at det i Hedmark er viktig med en styrking av tiltak for å verne beitedyrene mot 

angrep fra ulv. I den såkalte gule sonen, var det i følge forvaltningsplanen fra 2007 sju 

prosent (9000) av sauene i Hedmark som beitet. Selv om det dreier seg om et forholdsvis 

lavt antall i forhold til det totale saueholdet, er dette en svært viktig næring for 

lokalsamfunnene. 

   

Alvdal kommune registrerer at departementet ikke ønsker synspunkter på de forslag fra 

utvalget som vurderes å ligge utenfor det mandatet utvalget fikk. Kommunen ser ikke 
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bort fra at det faktum at utvalget valgte å lansere forslagene, kan ha sammenheng med 

beitenæringas opplevelse av hvordan forvaltningen håndterer  rovviltforliket. 

 

Alvdal kommune ber departementet sørge for at forvaltningen følger opp rovviltforliket i 

Stortinget på en effektiv og  tilfredsstillende måte. 

 

Ett av utvalgets forslag er at grenserevirene snarest mulig må inngå som en del av 

dagens norske bestandsmål. Dette er et synspunkt Alvdal kommune deler. Av 

departementets kommentar framgår det at det ikke er forhandlet fram noen avtale med 

Sverige om fordeling av grenserevirene. Alvdal kommune ber derfor departementet 

snarest mulig å få sluttført disse forhandlingene. 

 

Utvalget foreslår at det innføres en kompensasjonsordning i størrelsesorden 8-10 

millioner kroner årlig per ynglende familiegruppe. Midlene fordeles forholdsmessig på 

de kommuner som har familiegruppas revir på sitt område. Utvalget mener at disse 

midlene skal benyttes til næringsfond, tjenestetilbud eller annet som kommunestyret 

bestemmer. 

 

Alvdal kommune mener at det er enda viktigere at den enkelte næringsdrivende får 

kompensasjon for sitt tap av nåværende og framtidige inntekter ved at utmarka blir gjort 

utilgjengelig både for beitedyr og for utøvelse av jakt. 

 

Alvdal kommune støtter intensjonene i utvalgets forslag, fordi lokalsamfunnene har   

krevende utfordringer og svært tunge belastninger ved å ligge innenfor ulvereviret. Dette 

krever spesialtiltak som statlige myndigheter etter kommunens vurdering må ta 

hovedansvaret for. Alvdal kommune ber derfor departementet ta en snarlig gjennomgang 

av avbøtende tiltak sammen med noen av de involverte parter for å finne gode framtidige 

løsninger.  

 

Begrunnelse for vedtaket går fram av vedlagte særutskrift  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Toril Eva Steien /s/ 

rådgiver/saksbehandler 
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