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Uttalelse til endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for
ynglende ulv (ulvesona)

Miljøverndepartementet (MD) har i brev datert 14. juni 2013 sendt endring i rovviltforskriften
vedrørende forvaltningsområdet for ynglende ulv ut på offentlig høring. Høringsfrist er satt til
1. oktober 2013.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin uttalelse:
Forvaltningsområdet for ynglende ulv er fastsatt i rovviltforskriften § 2 d, og omfatter
Østfold, Oslo, Akershus mcd unntak av kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum
og Nittedal øst for Nitelva, Hedmark med unntak av kommunene Nord-Odal, Stange, Hamar,
Løten, Ringsaker, Stor-Elvdal, Rendal, Engerdal. Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os, samt
de deler som ligger vest for Glomma av kommunene Åsnes, Våler, Elverum og Åmot. Med
bakgrunn i rovviltforliket nedsatte Miljøverndepartementet (MD) et utvalg som skulle
evaluere forvaltningsområdet for ynglende ulv, og utvalget leverte sin endelige rapport i
oktober 2012. Utvalgets konklusjoner er delt i 3 hovedalternativer som MD ønsker
høringspartencs synspunkter på.

Videreføre en modell med en nærmere avgrenset sone for å forvalte en norsk
ulvestamme, alternativt «ingen nasjonalt fastsatt sone».
Ingen geogratisk utvidelse av ulvesonen, alternativt utvidelse nordover. 49-
prosentregelen skal ikke være gjeldende langs nordgrensen av forvaltningsområdet.
Reduksjon av forvaltningsornrådet i den sørvestlige delen.

Forvaltningsområdet for ynglende ulv går ikkc inn i region 6 som Nord-Trøndelag er en del
av, og grenser heller ikke opp mot region 6. Imidlertid har deler av region 6 i 2013 hatt
betydelig aktivitet av ulv, ikke bare i beitesesongen, men også resten av året. Det er derfor
viktig at grensen for forvaltningsområdet ikke flyttes nordover. Dette vil trolig medføre at
deler av region 6 vil kunne få ytterligere økning i ulveaktivteten mcd en tilsvarende økning i
skader forvoldt av ulv. Nord-Trøndelag har i 2013 ikke registrert aktivitet av ulv. Imidlertid
vil en flytting av ulvesonen nordover kunne medføre at ulveaktiviteten som man i 2013 har
sett i Sør-Trøndelag også vil komme til Nord-Trøndelag.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ønsker derfor å videreføre en modell med en nærmere
avgrenset sone for å forvalte en norsk ulvestamme. Sonen bør ikke utvides nordover på grunn
av at dette trolig vil mcdføre en økning i skader på sau og tamrein forvoldt av ulv i region 6.
Spesielt mcd tanke på sørsamisk tamreindrift er det svært viktig at grensen ikke flyttes
nordover og at 49-prosentregelen ikke gjøres gjeldende langs nordgrensen av
forvaltningsområdet.
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag uttaler derfor følgende om de tre punktene:
Ønsker en videreføring av dagens modell med en nærmere avgrenset sone for å
forvalte en norsk ulvestamme.
Ønsker ingcn utvidelse av ulvesonen, spesielt ikke mot nord. 49-prosentregelen
bør ikke være gjeldende langs nordgrensen. Spesielt med tanke på sørsarnisk
tamreindrift er det svært viktig at grensen ikke flyttes nordover og at 49-
prosentregelen ikke gjøres gjeldende langs nordgrensen av fontaltningsområdet.
Har ingen kommentarer til punkt 3 om en reduksjon av ulvesonen i den sørvestlige
delen av sonen.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.11)
Assisterende miljøverndirektor

Inge Hafstad
Seniorrådgiver
Miljovernavdelingen
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