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for ynglende ulv

Rådmannens forslag til vedtak:
Froland kommune ønsker a redusere konfliktnivaet som er knyttet til en ulvestamme.
Vi ønsker å videreføre ordrungen med ulvesoner, men med en strengere praksis knyttet til hvor lang tid
ulvene kan være utenfor denne sonen.

Vedtak i Viltnemd - 23.09.2013:
Radmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedlegg:
Bakgrunn / Saksfremstilling:
Miljøverndepartementet har satt ned et utvalg for a se pa ordningen med forvaltningsomrader for ulv
(ulvesoner). Departementet ønsker nå en tibakemelding knyttet til de spersmalene der det var uenighet i
utvalget.
Flertallet i det statlige utvalget ønsker å beholde forvaltningsomrader.
forvaltningsområdene.

mens mindretallet ønsket å fjerne

De ønsker en tilbakemelding pa om det er riktig a definere ulvene som innenfor ulvesonen. nar de kan
være utenfor denne sonen i 49% av tiden.
Vurderinger:
I Froland kommune har vi årlige utfordringer knyttet til ulv som ferdes gjennom vår kommune. Dette
innebærer tap av husdyr pa beite samt reduksjon av elgbestanden og bestanden av annet hjortevilt.
Konfliktnivaet er så høyt at det bidrar til at det er flere som nå vurderer å gi seg som sauebønder
Disse utfordringene har vi pa tross av at Froland i dag ligger langt vekk fra de vedtatte ulvesonene som
ligger betydelig lengre øst.
Froland kommune ønsker a redusere konfliktnivaet som er knyttet til en ulvestamme. Vi ønsker derfor å
videreføre ordningen med ulvesoner. Vi ser imidlertid at det er en uheldig løsning at ulveflokkene kan
være utenfor forvaltningsomradet inntil halve tiden. Vi mener derfor at man bør redusere tiden som
ulvene kan være utenfor ulvesonen
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