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FYLKESMANNEN
1 ROGALAND

Mi1joverndepartementet
Postboks 8013 Dep.
0030 Oslo

Forslag til endring av rovviltforskriften - uttale

Viser til brev, datert 14.06.2013. NID ber om synspunkt på ulike måter å forholde seg til
eksisterende forvaltningsområde for 111v,etter at forvalmingsområdet er evaluert av et eget utvalg
nedsatt av MD i oktober 2012. Utvalget sine konklusjoner er ikke enstemmige.

Rogaland er en av landets største sauefylker, men har svært sjelden besøk av ulv. Som
beiteprioritert område i sin helhet har fylket ingen bestandsmal for noen av de store rovviltartene.

lavesone
Flertallet i utvalget går inn for å videreføre en modell med avgrenset sone for forvaltning av ulv.
Det vil si at det nasjonale målet for ulv skal oppnas innenfor denne sonen. F ,Ikesmannen st mler
dette forslaget. Vi kan vanskelig se for oss gode alternativ som gir forutsigbarhet for både mering
og verneinteressene. Med tanke på hvor kontroversiell ulven er i utmarksmeringa mener vi det er
formålstjenlig at den fastsatte differensierte rovviltpolitikken ivaretas best på nasjonalt niva for
denne arten.

Strrelsen på ufresonen
Fylkesmannen har ikke synspunkt på den konkrete avgrensingen av ulvesonen. Vi mener likevel
den ma være tilstrekketig stor for å kunne gi rom for det nasjonale forvaltningsmålet i naturlig
egnede områder. og med en naturlig forbindelse inn mot Sverige. Det etablerte prinsippet med å
vurdere reviret som innenfor sonen dersom 519 av arealet er innenfor bor viderefores.

Eventuell revisjon av bestandsmalet for ulv og av definisjon av grenseulv er sporsmal som forst vil
bli besvart etter forhandliwcrer med Sverige. Vi regner derfor med at det blir mulig å uttale seg til
eventuelle forslag til forskriftsendringer om dette ved en senere anledning.

Med hilsen

Per Kristian Austbo Anders T. Braa
ass. fylkesmiljo ernsjef viltforvalter
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