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ENDRINGER I ROVVILTFORSKRIFTEN - FORVALTNINGSOMRÅDE FOR
YNGLENDE ULV, HØRINGSUTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I OSLO OG
AKERSHUS

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er sekretariat for rovviltregion 4 (Oslo, Akershus og
Østfold) i tillegg til at embetet i henhold til rovviltforskriften har flere lovpålagte oppgaver
innenfor ulveforvaltning. Siden ulveforvaltningen er felles mellom region 4. og 5., blir
saksfremlegg til felles nemndsmøter i praksis utarbeidet annenhver gang mellom
Fylkesmannen i Hedmark (sekretariat for region 5) og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil i denne høringsuttalelsen dermed ta stilling til
endringsforslag for hele ulvesonen – og ikke kun kommentere endringsforslagene i Akershus.

(Høringsuttalelse)
Vi viser til brev datert 14.6.2013 om høring av forslag til endringer i forskrift 18. mars 2005
nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften). Endringsforslaget gjelder avgrensning
av forvaltningsområdet for ynglende ulv, og bygger på de konklusjoner ulvesoneutvalget ga i
sin rapport i oktober 2012.
Ulvesonen ble vedtatt av Stortinget i 2004. Foranledningen var en erkjennelse om at det er
lettere og mindre konfliktfylt dersom man har en geografisk differensiert forvaltning hvor
husdyr på utmarksbeite og områder med ulv er adskilt. Siden 2004 har også den økonomiske
virkemiddelbruken vært differensiert og hvor det i ulvesonen er gitt betydelige midler til
konfliktdempende tiltak (informasjon, kompetanseheving, forskning) og forebyggende tiltak
(rovviltavvisende gjerder). Prinsippet om geografisk differensiert forvaltning er nedfelt
direkte i naturmangfoldloven og i rovviltforskriften.
Rovviltregion 4 og 5 har et felles ansvar for å forvalte ulven slik at man kommer nærmest
bestandsmålet på tre årlige ynglinger av ulv innenfor ulvesonen. Siden våren 2010 er
bestandsmålet oppnådd med akkurat tre ynglinger hvert år.
I region 4 er større tap av sau til ulv forårsaket av enslige ulver på vandring som ikke er
innenfor etablerte revir, og som befinner seg i husdyrtette områder utenfor ulvesonen (på
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Romerike). I Rovbasen er det siden 2010 registrert 104 sau tatt av ulv i Akershus. De reelle
tapstallene er høyere siden ikke alle tap blir registrert.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil i det følgende punktvis kommentere endringsforslaget
fra ulvesoneutvalget.
Endringsforslaget
1. Videreføring av forvaltningsområde for ulv
Flertallet av medlemmene i ulvesoneutvalget gikk inn for å videreføre en modell der ynglende
ulv forvaltes innenfor ei nærmere avgrenset sone.
Fylkesmannen støtter denne vurderingen. Det vil være uheldig etter ni år endre strategien med
en differensiert forvaltning og hvor forvaltning og virkemiddelbruk er tilpasset vedtatt
politikk. En forutsigbar og åpen forvaltning er konfliktdempende. Mange driftsenheter i
ulvesonen har nå også gjennomført nødvendig driftsomlegging eller tilpassing med
økonomisk støtte fra staten, slik at det fortsatt skal være mulig å drive næringsvirksomhet
knyttet til landbruk. Fylkesmannen vil bemerke at også Rovviltforliket av 2011 legger til
grunn at soneinndeling mellom prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder må
forvaltes tydelig.
2. Utvidelse av dagens ulvesone
Fylkesmannen anser at dagens ulvesone i sum er stor nok for å oppnå bestandsmålsettingen
om tre årlige ynglinger av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv.
Fylkesmannen mener likevel at det er svært viktig for å redusere konfliktene opp mot
landbruksinteressene, at grensene for ulvesonen i størst mulig grad forsøkes å legges ved
naturlige barrierer – og ikke nødvendigvis følger kommunegrenser. I tillegg bør områdene
som ligger innenfor ulvesonen være store nok til at en familiegruppe av ulv i helhet vil kunne
ligge innenfor ulvesonen. Det bør ikke være slik som eksempel fra Julussareviret viser - at
reviret nå i flere år har ligget ca 50 % innenfor ulvesonen.
Mindretallet i ulvesoneutvalget har foreslått en utvidelse av ulvesona noe nordover for å
innlemme området benyttet av Julussareviret i ulvesonen. Siden rovviltnemndene i region 4
og 5 fikk myndighet for å fastsette lisenskvote på ulv, har begge sekretariatene hvert år
foreslått at blant annet området benyttet av Julussareviret utenfor ulvesonen, unntas fra
fellingsområdet.
Argumenter som taler for en utvidelse av ulvesona nordover er at de foreslåtte områdene for
utvidelse er områder hvor det i dag ikke er småfe på utmarksbeite. Områdene har høy tetthet
av elg som er ulvens viktigste byttedyr. Områdene har vist seg egnet som leveområde for ulv.
Ulveflokker og par har gjentatte ganger etablert revir i hele eller deler av området. Den
foreslåtte utvidelsen vil være en mer naturlig grense i terrenget enn dagens grense som følger
kommunegrensa. Et større forvaltningsområde for ynglende ulv vil gi større fleksibilitet i
forvaltningen, og vil i større grad enn i dag muliggjøre uttak av konfliktfylte familiegrupper.
Det vil bli lettere å foreta en rullering av revir jfr. prinsippet om byrdefordeling.
Argumenter mot en utvidelse av ulvesona er at man åpner for ynglende ulv nærmere viktige
beiteområder for småfe og det samiske tamreinområdet i Elgå. Dagens ulvesone har vist seg
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stor nok for å oppnå bestandsmålet på tre årlige ynglinger innenfor forvaltningsområdet for
ynglende ulv. I praktisk forvaltning er deler av området også i dag en del av ulvesona som
følge av utstrekningen av etablerte revir. En utvidelse vil kunne være i konflikt med
jaktinteressene selv om det nå i flere år alt har vært familiegrupper av ulv i området
Fylkesmannen mener likevel ut i fra en samlet vurdering, at det vil skape en mer forutsigbar
forvaltning, dersom ulvesonen utvides nordover til også
på omfatte området benyttet av Julussareviret. Dette vil
også gi bedre og mer naturlig arrondering av ulvesonen
siden grensen bør følge Glomma lengre nord.
Det bør i så fall ikke være behov for å benytte
betegnelsen ”bufferområde” for dette området – som i
dag, eller 50 % regelen (at en familiegruppe teller med i
det norske bestandsmålet dersom minimum 50 % av
reviret er innenfor ulvesonen). Det hvite området på
kartutsnitt, viser anbefalt endring i nord av ulvesonen.
3. Endringer av ulvesonen i sør
Utvalget anbefaler at disse områdene tas ut av dagens forvaltningsområde:
- Områdene vest for E6 i Østfold fylke og i Follo i Akershus.
- Vestmarka vest for E16 i Akershus
- De deler av Kongsvinger, Grue og Sør-Odal kommuner som ligger vest for Glomma.
Utvalget kan ikke se at verken størrelse eller beliggenhet gjør disse områdene aktuelle
for familiegrupper eller revirhevdende ulvepar.
Fylkesmannen er enig med utvalget at det er mye mer hensiktsmessig og forutsigbart, dersom
Glomma benyttes som vestgrense for ulvesonen i Hedmark, enn kommunegrensene.
Fylkesmannen er likevel uforstående til at Glomma ikke kan være grense helt til utløpet i
Øyeren. Slik ulvesoneutvalget nå har foreslått, vil områdene nordvest for Glomma i Akershus,
fortsatt ligge innenfor ulvesonen.
Det er flere uheldige momenter knyttet til dette; Områdene som blir liggende igjen innenfor
ulvesonen nordvest for Glomma i Akershus, er alt for små til å kunne romme en fast
etablering av ulv, uten at dette vil medføre store tap i husdyrtette områder i nord og vest. I
flere år har det vært større skadesituasjoner av streifende ulv øst for Vorma/Mjøsa og vest for
Glomma, og hvor det er gitt påfølgende skadefellingstillatelser utenfor ulvesonen. Med
ulvesoneutvalgets forslag, vil det fortsatt være en høy terskel for å innvilge
skadefellingstillatelser i den delen av Nes kommune som ligger nord for Glomma og øst for
Vorma og som er en naturlig enhet sammen med resten av området som er anbefalt tatt ut.
Heller ikke de andre områdene som nå er innenfor ulvesonen og som ligger på Romerike vest
og nord for Glomma i Akershus, er egnet som forvaltningsområde for ynglende ulv.
Fylkesmannen foreslår dermed primært at Glomma brukes som vestgrense helt til utløpet ved
Fetsund, og eventuelt sekundært at området i Nes kommune nord for Glomma og øst for
Vorma tas ut.
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Fylkesmannen støtter utvalgets anbefaling om at Vestmarka vest for E 16 tas ut. I dette
området er det husdyr på utmarksbeite og området er alt for lite for å unngå at revirhevdende
ulver vil bevege seg vest mot Buskerud og mot svært husdyrtette områder.
Fylkesmannen vil påpeke at også ulv som etablerer seg i Bærumsmarka og Nordmarka høyst
trolig også vil benytte områdene i vest og nord utenfor ulvesonen, som ligger i hhv. Buskerud
og Oppland og hvor det er husdyr på beite. Fylkesmannen vil imidlertid ikke ta stilling til om
også disse områdene burde tas ut av sonen.
Når det gjelder forslaget om å bruke E6 gjennom Follo som vestgrense i Østfold fylke og i
Follo i Akershus, så har ikke Fylksmannen spesielle synspunkt. E6 vil være en barriere for et
revir uansett, noe som også selvsagt Oslofjorden er. Man ser likevel at streifende ulv har
krysset E6 flere ganger.
Ved endring av grensen fra Oslofjorden i vest til E6, vil man også kunne få søknader om
skadefellingstillatelser i det området som i så fall går ut.

Med hilsen

Ellen Lien
seksjonssjef

Christian Hillmann
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

4

