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Høringsuttalelse - forvaltningsområde for ulv

Vi viser til departementets høringsskriv datert 14. juni 2013.

Skogeierforbundet har som sitt standpunkt at vi ikke ønsker ynglende ulv i Norge. Vi
konstaterer imidlertid at det så langt ikke har vært aktuell politikk.

Sentralt i forvaltningsregimet for ulv i en del år har vært nettopp ulvesonen. Det har i
praksis ikke gitt den reduksjonen i konflikter som var forutsatt. Forutsigbarheten for de
som bor innenfor sonen og som blir berørt enten det dreier seg om utnyttelse av jaktretter
eller utmarksbeite eller som blir berørt på annen måte, har bare blitt at de opplever at
deres interesser blir helt satt til side, og at det ikke er noe handlingsrom tilbake. Så langt
har det ikke vært gitt adgang til noen lisensfelling av enkeltulver innen sonen. og for-
slagene om kompensasjon for tapte jaktverdier gjennom en -oppleieordning for elgjakt-
har ikke vært fullt opp tross evaluering som viste at tiltaket hadde kontliktdempende
effekt.

Skogeierforbundet støtter derfor utvalgsinnstillingens mindretall om at ulvesonen opp-
heves. Som en følge av det har vi ingen kommentarer til forslaget om mindre grense-
justeringer i den nåværende ulvesonen.

Vi forventer ellers at det må bli en omlegging av ulveforvaltningen når nå den svenske
regjeringen har lagt frem en proposisjon for Riksdagen om helt andre bestandsmål.
Videre forutsetter Rovdyrforliket at det innen 2013 skal vedtas nyc bestandsmål for
Norge. at grenseulvenes status skal revurderes. og at mulighetene for en felles forvalt-
ning med Sverige skal avklares.
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