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Uttalelse til høring - endring
for ynglende ulv

i rovviltforskriften

Miljøverndepartementet
(MD) har i brev datert
rovviltforskriften
vedrørende
forvaltningsområdet
høring. Høringsfrist
er satt til 1. oktober 2013.

- forvaltningsområdet

14. juni 2013 sendt endring i
for ynglende ulv ut på offentlig

Bakgrunn
Forvaltningsområdet
for ynglende ulv er fastsatt i rovviltforskriften
§ 2 d, og
omfatter
Østfold, Oslo, Akershus med 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 MD et utvalg som skulle evaluere
forvaltningsområdet
for ynglende ulv, og utvalget leverte sin endelige rapport
oktober 2012. Utvalgets konklusjoner
er delt i 3 hovedalternativer
som MD
ønsker høringspartenes
synspunkter
på.
Videreføre
ulvestamme,

en modell
alternativt

med en nærmere
«ingen nasjonalt

avgrenset sone for å forvalte
fastsatt sone».

Ingen geografisk
utvidelse av ulvesonen,
alternativt
utvidelse
prosentregelen
skal ikke være gjeldende langs nordgrensen
av
forvaltningsområdet.
Reduksjon

av forvaltningsområdet

Fylkesmannens

i den sørvestlige

i

en norsk

nordover.

49-

delen.

vurdering

Forvaltningsområdet
for ynglende ulv går ikke inn i region 6, (Møre og Romsdal,
Nord- og Sør-Trøndelag)
og grenser heller ikke opp mot vår region. Imidlertid
er
det registrert
økende aktivitet
av streifende
ulv i Sør-Trøndelag
de siste årene.
Dette trolig som en følge av en større sørskandinavisk
bestand av ulv.
Fylkesmannen
i Sør-Trøndel9
ønsker en videreføring
av modellen med en
nærmere avgrenset
sone for a forvalte den norske delen av ulvestammen
innenfor. Det er, slik vi ser det, behov for betydelige tilpasninger
av beitebruken
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innenfor de områder en ønsker ynglinger
for sonen som representerer
en skillelinje

av ulv, og følgelig bør en ha en grense
mellom forvaltningsregimene.

Det er vanskelig å se for seg at forvaltningsområde
for ulv kan forenes med
områder med tamreindrift.
Vi ser det som viktig at en holder områder med mål
om ynglende ulv adskilt fra områdene med tamreindrift.
Det er også vesentlig at
en søker å ha en buffer mellom de to interessene,
ettersom ulv kan og vil streife
vidt. Spesielt av hensyn til den sørsamiske tamreindriften
ser vi det som viktig at
grensen for forvaltningsområdet
ikke flyttes nordover og at 49-prosentregelen
ikke gjøres gjeldende langs nordgrensen
av forvaltningsområdet.
En utvidelse av
sonen mot nord vil trolig medføre en økning i skader på sau og tamrein forvoldt
av ulv i Sør-Trøndelag.
F Ikesmannen

i S r-Tr
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Fylkesmannen
ønsker en videreføring
av dagens
avgrenset sone for å forvalte en norsk ulvestamme.
Fylkesmannen
ønsker ingen utvidelse
prosentregelen
bør ikke være gjeldende

modell

unktene:
med en nærmere

av ulvesonen mot nord. 49langs nordgrensen.

Fylkesmannen
har ingen kommentarer
til punkt
ulvesonen i den sørvestlige
delen av sonen.

3 om en reduksjon

Med hilsen

Jørn Krog
fylkesmann
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er elektronisk
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