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Vedtak FS-094/13
Grue kommune onsker "Ingen nasjonalt fastsatt sone for ynglende ulv"

Sakens dokumenter:

Horingsbrev fra Miljoverndepartementet dat. 14.06.2013

- Endring i rovviltforskriften —fonaltningsomradet for ynglende ulv-

Herav som vedle

Saksopplysninger:

Forvaltninusområdet for ynglende ulv er fastsatt i rovviltforskrifien § 2 d. Det fremuar av § 2
d at forvaltningsområdet for ynglende ulv omfatter Ostfold, Oslo, Akershus med unntak av
kommunene Hurdal. Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Nittedal ost for Nitelva. Hedmark
med unntak av kommunene Nord-Odal, Stange, Hamar, Loten, Ringsaker, Stor-Elvdal,
Rendalen, Engerdal, Folldal, Alvdal, Tynset og Os, samt de deler som ligger vest for Glomma
av kommunene Asnes, Våler, Elverum og Amot.

ENDR1NGSFORSLAG:

Departementet nedsatte i mars 2012 et utvalg som skulle evaluere forvaltningsområdet for
ynglende ulv, og utvalget leverte sin endelige rapport i oktober 2012. Utvalget har ikke
kommet fram til ct omforent syn i sine konklusjoner og anbefalinger om framtidig averensing
av forvaltningsområdet for ynglende uly. Synspunktene og konklusjonene til de ulike



utvalgsmedlemmer spenner fra opphevelse av forvaltningsområdet til innsnevring av
gjeldende avgrensinger. Utvalgets konklusjoner er delt i 3 hovedalternativer som folger:

1. Utvalgets flertall går inn for å videreføre en modell med ei nærmere avgrenset sone for
å forvalte en norsk ulvestamme. Mindretallet gar inn for modellen "ingen nasjonalt
fastsatt sone".

Utvalgets flertall foreslår at dagens forvaltningsområde for ynglende ulv ikke får noen
geografisk utvidelse. Mindretallet onsker en utvidelse av forvaltningsområdet
nordover.

3. Utvalget anbefaler at disse områdene tas ut av dagens forvaltningsområde: Områdene
vest for E6 i Østfold fylke og Follo i Akershus. Vestmarka vest for El6 i Akershus,
samt de deler av Kongsvinger, Grue og Sør-Odal kommuner som ligger vest for
Glomma.

For øvrig henvises det til høringsskrivet for å få full tekst av hovedalternativene.

Vurdering:

Grue kommune ligger i dag i sin helhet innenfor forvaltningssonen for ynglende ulv.

Grue kommune må nå ta stilling til om dette fbrtsatt er onskelig, eller om man eventuelt kun
skal beholde området øst for Glomma innenfor forvaltningssonen,

Grue kommune har i alle sammenhenger gått i mot forvaltningssonen for ynglende uly og har
sågar sammen med de øvrige kommunene i regionen sendt felles høringssvar på dette tidligere
- der det var bred enighet om at en ikke ønsker forvaltningssone for ynglende ulv.

Helt siden ulvens "tilbakekomsr fra Russland i 1979/80 har Grue kommunes areal inngått i
ett eller tlere ulverevir. Dette har påfort kommunen og dens innbyggere betydelige problemer/
ulemper. I St.meld. nr 15 2003-2004 het det at det skulle praktiseres "hyrdefbrdeling"
innenfor ulvesonen. llette har ikke skjedd, vår kommune har vært, og er fortsatt, en av de
mest skadelidende kommunene.

Nå er ulven i ferd med å bli et større problem utenfor sonen enn innenfor.

Grue kommune bor som tidligere gå inn for "Ingen nasjonalt fastsatt sone" pa lik linje
med mindretallet under pkt 1. (lle andre alternativene med diverse områder og grenser vil
cla falle bort).


