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Høringsbrev - Endring i rovviltforskriften - Forvaltningsområdet for ynglende ulv 

(ulvesona) 

Vi viser til brev datert 14.06.2013 om høringsinstansenes syn på forslagene vedrørende 

forvaltningsområde for ynglende ulv fra utvalg som i oktober 2012 leverte rapporten 

”Evaluering av ulvesona”.  

 

Landbruks- og matdepartementet viser til vurderingene som er nedfelt i St.meld. nr.15 (2003-

2004) og forvaltningsområdet for ulv som ble fastsatt ved Stortingets behandling av 

meldingen (Innst.S.nr.174 (2003-2004)), samt rovviltforliket 2011.  

 

Landbruks- og matdepartementet legger til grunn erkjennelse av at områder hvor ulv gis 

strengt vern ikke kan kombineres med tradisjonell bruk av utmarksbeiter. En klar avgrensing 

av områder hvor ulv gis prioritet er derfor viktig for å gi forutsigbare rammevilkår for 

næringsmessig utnyttelse av jordbrukets ressursgrunnlag. Departementet mener en slik 

avgrensing totalt sett mest effektivt begrenser konfliktnivået og bidrar til å oppfylle 

Stortingets målsetting om ynglinger av ulv og mulighet for næringsmessig beitebruk. 

Vi støtter derfor utvalgets flertall om å videreføre en modell med ei nærmere avgrenset sone 

for å forvalte den andel av den skandinaviske ulvepopulasjon som befinner seg i Norge. 

 

Rovviltforskriftens § 3 om at 49% av ulvereviret kan ligge utenfor forvaltningssonen er 

konfliktskapende og bør vurderes endret. Det vises til forslag fra ulike mindretall i utvalget 

om a) ikke å gjøre 49%-regelen gjeldende i nord og b) å utvide forvaltningssonen i nord. 

Avgrensing av revir er ressurskrevende å fastslå med tilstrekkelig sikkerhet og gir liten 

forutsigbarhet for næringsmessig beitebruk ettersom yttergrensene for ulverevir kan endres fra 

år til år. Vi mener en sammenfallende yttergrense for forvaltningssonen og etablerte ulverevir 

totalt sett vil bidra til mer forutsigbar forvaltning og lavere konfliktnivå. Dette vil i så fall få 



Side 2 

 

kunne medføre endringer i § 2 d. Departementet vil komme tilbake til dette på bakgrunn av 

høringsrunden.  

 

Vi viser til at utvalgets forslag om å ta ut av ulvesonen områder som åpenbart ikke vil være av 

betydning for populasjonens overlevelse. Vi mener at utvalgets forslag til innskrenking kan 

bidra til forutsigbarhet for næringsmessig husdyrhold i de samme områdene og slik være 

konfliktdempende, og støtter forslaget.  

 

Departementet ønsker å komme tilbake med endelig svar på bakgrunn av høringsuttalelsene 

og Miljøverndepartementets oppsummering av disse. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Kristin Nummedal (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Per Finset 

 seniorrådgiver 
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