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Utvalg: Fylkestinget  
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Resultat: Vedtatt m/endring/tillegg 
 
Arkivsak: 13/8343 
Tittel: Saksprotokoll: Endringer i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for 

ynglende ulv - Høring 
 
Behandling: 
 
Representanten Kristian Tonning Riise (H) fremmet slikt forslag på vegne av H, FrP og Pp: 
 
"Vedtak: 
 
1. Fylkestinget beklager at arbeidet med bestandsregistrering og fordeling av grenseulv ikke 
er utført, slik rovviltforliket i 2011 forutsatte. Fylkestinget forventer at dialogen med Sverige 
settes i gang, slik at registreringen av grenseulv avklares og grenseflokkene kommer under 
forvaltning. 
 
2. Fylkestinget går inn for å fjerne enhver nasjonal målsetting om antall ynglende ulveflokker, 
og erstatte denne med et felles bestandsmål sammen med alle våre naboland, innenfor 
artenes naturlige utbredelsesområde. 
 
3. Fylkestinget mener at skadene knyttet til ulv må begrenses, og at Norges belastning 
innenfor et samarbeid med våre naboland må være betydelig lavere enn i dag. Fylkestinget 
foreslår at en mulig oppbygging av jerv i skogområder i Hedmark, der ulven allerede har 
fortrengt beiteinteressene, kan være en kompensasjon for dette. 
 
4. Fylkestinget foreslår at ulvesona oppheves, og at det opprettes egne grønne soner, der 
beitenæringen har absolutt forrang, og med stående fellingstillatelse på ulv 
 
5. Fylkestinget bemerker at forskningsinnsatsen på rovvilt er begrenset, sett i forhold til 
midlene vi bruker på rovvilt hvert år. Fylkestinget ber derfor departementet vurdere 
muligheten for å bevilge penger til et forskningsprogram rundt Evenstad, med fokus på 
rovviltets bevegelser og tilhørende konsekvenser, og sammenhengen mellom rovvilt, 
livskvalitet og næringsinteresser." 
 
 
Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag: 
 
Fylkestinget vil si nei til ynglende ulv, og vil fjerne ulvesona. 
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Representanten Terje Hoffstad (A) fremmet slikt forslag til endring i pkt. 5 i komiteens 
innstilling (endringene uthevet): 
 
…., som fordeles forholdsmessig på de kommuner og lokalsamfunn som har familiegruppas 
revir på sitt område. Det må utarbeides egne retningslinjer for bruken av disse midlene. 
 
Representanten Kristian Tonning Riise (H) endret forslaget fra H, FrP og Pp slik: 
 
Pkt. 3:  
Andre setning i punktet strykes. 
 
Pkt. 5: 
Første setning: ordene «er begrenset» endres til «bør økes ytterligere». 
 
Representanten Ida Kristine Teien (Sp) trakk sitt forslag. 
 
Votering: 
 
Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling pkt. 1-4 og fellesforslaget fra H, FrP og 
Pp pkt. 1-4, ble komiteens innstilling vedtatt med 18 mot 15 stemmer som ble avgitt for 
fellesforslaget fra H, FrP og Pp. 
Pkt. 5 i komiteens innstilling med endring fremmet av repr. Hoffstad ble enstemmig bifalt. 
Pkt. 5 i fellesforslaget fra H, FrP og Pp ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
1. Fylkestinget går inn for å videreføre en modell med ei nærmere avgrenset sone for å 
forvalte en norsk ulvestamme. 
2. Fylkestinget foreslår at dagens forvaltningsområde for ynglende ulv ikke får noen 
geografisk utvidelse. 
3. Fylkestinget 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, samt de 
deler av Kongsvinger, Grue og Sør-Odal kommuner som ligger vest for Glomma. 
4. Hedmark fylkesting er ikke enig i Miljøverndepartementets konklusjon om at viktige forslag 
i evalueringsutvalgets dokument ligger utenfor mandatet. Fylkestinget oppfatter det slik at 
flere av disse forslagene er en avgjørende forutsetning for å videreføre en egen ulvesone som 
forvaltningsmodell. 
5. Hedmark fylkesting støtter forslagene og deres begrunnelser og trekker særlig fram 1) 
innføringen av en kompensasjonsordning i størrelsesorden 8-10 mill. kroner pr ynglende 
familiegruppe årlig, som fordeles forholdsmessig på de kommuner og lokalsamfunn som har 
familiegruppas revir på sitt område. Det må utarbeides egne retningslinjer for bruken av disse 
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midlene. 2) At minimum ett, helst begge alfadyrene, i alle familiegrupper radiomerkes for å 
fastslå revirområdets geografiske utstrekning så nøyaktig som mulig.  
6. Fylkestinget bemerker at forskningsinnsatsen på rovvilt bør økes ytterligere, sett i forhold 
til midlene vi bruker på rovvilt hvert år. Fylkestinget ber derfor departementet vurdere 
muligheten for å bevilge penger til et forskningsprogram rundt Evenstad, med fokus på 
rovviltets bevegelser og tilhørende konsekvenser, og sammenhengen mellom rovvilt, 
livskvalitet og næringsinteresser. 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.  

 


