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Endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv
Vi viser til Miljøverndepartementets høring av 14. juni 2013 om endring i
rovviltforskriftens bestemmelse om forvaltningsområde for ynglende ulv. Norges
Bondelag gir med dette svar på høringen.
Norges Bondelags primære standpunkt er at det ikke skal være ulv i norsk fauna. Den
russiske ulvepopulasjonen er ikke truet og vi går imot å gjeninnføre russisk ulv til
Skandinavia. Vi mener med begrunnelse i dette at målet om tre årlige, helnorske ynglinger
av ulv fjernes.
Så lenge Stortingets bestemmelser om årlige, helnorske ynglinger av ulv i rovviltforlik av
2004 står fast, er Norges Bondelags sekundære standpunkt at vi støtter en videreføring av
ei nærmere avgrenset sone for å forvalte norsk ulv. Vi mener samlet sett dette vil påføre
beitenæringa i Norge minst skade. Samtidig vil det gjøre ei skadebasert rovdyrforvaltning
mer effektiv.
Norges Bondelag er imot enhver utvidelse av ulvesonen, og mener sonen må reduseres slik
at Glomma utgjør vestre grense sørover til Øyern. Herunder støtter Norges Bondelag
forslaget om å ta følgende områder 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”.
Norges Bondelag mener sonens ytre grense skal være en absolutt grense. 49 % regelen må
fjernes slik at det kun er ulveflokker som har hele sitt revir innenfor sonen som gis
beskyttelse av sonen. Ulveflokker som har deler av sitt revir utenfor sonen skal tas ut.
Det må legges til rette for skadeuttak også innenfor ulvesonen. Dyreeiere som tvinges til å
slutte med beitedyr på utmarksbeite skal kompenseres fullt ut, jf Rendalsdommen. Dette
omfatter også de som tidligere har måttet slutte med beitedyr på grunn av rovdyr.
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Norges Bondelag krever at grunneiere i sonen som har ulveflokker på sin eiendom gis
erstatning for reduserte jaktinntekter som følge av ulvens predasjon av hjortevilt.
Norges Bondelag mener ulvesonen skal forvaltes på en konsekvent og forutsigbar måte.
Det må innføres fri jakt gjennom hele året på ulv som oppholder seg utenfor sonen.
Ved bestandsregistrering skal ulv som oppholder seg på begge sider av riksgrensen mellom
Norge og Sverige regnes inn i den norske bestanden med en faktor på 0,5.
Norges Bondelag krever at forvaltningen av ulv i Norge tilpasses:
•
•
•
•
•

Livskvalitet og trygghet for befolkningen
Utnyttelse av utmarksbeite som ressurs for produksjon av sau, storfe og tamrein
Sikkerhet for dyrevelferd hos beitedyr
Beitelandskapet som skaper leveområder for truete arter av planter, sopp og
insekter
Jakttradisjoner og inntekter til grunneiere og lokalsamfunn som skapes med basis i
jaktutleie

Ulv skaper store konflikter. Innenfor ulvesonen er beiting i utmarka med frittgående sau
omtrent avviklet. Konfliktene her er i stor grad knyttet til tap av jaktinntekter, tap av
jakttradisjoner, tap av hunder, redusert livskvalitet på grunn av nærgående ulver og at
grenseulver ikke teller med i bestandsmålet.
I ulvesonen er det mange som har sluttet med sau på utmarksbeite uten at de har søkt
omstillingsmidler eller på annen måte blitt kompensert for det tapet de er påført. Norges
Bondelag vil påpeke at dette er i strid med Rendalsdommen (Rt. 2006 s. 1105), hvor
grensen mellom dyreeiers ansvar for dyrevelferd ble trukket mot statens ansvar når det
underliggende hensynet er å ivareta rovdyrbestanden. Høyesterett uttalte:
”Vår rovdyrpolitikk bygger på den oppfatning at den enkelte borger ikke skal
påføres omkostninger ved påført skade eller ved tiltak for å forebygge skade
(avsnitt 34)”

Med vennlig hilsen
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