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ENDRING I ROVVILTFORSKRIFTEN - FORVALTNINGSOMRÅDET FOR
YNGLENDE ULV - OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE

Saksfremstilling:
Miljøverndepartementet har i brev av 14.06.2013 sendt på høring forslag til endring i
forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften). Høringsfristen er
satt til 01.10.2013. Hvis ikke bystyret rekker å behandle saken før høringsfristen utløp,
sendes høringsuttalelsen over med forbehold om bystyrets tilslutning.
Bakgrunnen for endringsforslaget er pkt 4.4 i representantforslag 163 S (2010-2011) fra
stortingsrepresentantene Martin Kolberg, Ketil Solvik-Olsen, Erna Solberg, Dagfinn
Høybråten, Trygve Slagsvold Vedum, Bård Vegar Solhjell og Trine Skei Grande om endringer
i forvaltningen av rovvilt. Forslaget ble behandlet av Stortinget 17. juni 2011, og et enstemmig
rovviltforlik ble inngått (rovviltforliket 2011). Forvaltningsområdet for ynglende ulv ble
bestemt av Stortinget gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004), og er fastsatt
gjennom rovviltforskriften.
Gjeldende rett
Forvaltningsområdet for ynglende ulv er fastsatt i rovviltforskriften § 2 d). Det fremgår av
§ 2 d) at forvaltningsområdet for ynglende ulv omfatter Østfold, Oslo, Akershus med
unntak av kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Nittedal øst for Nitelva,
Hedmark med unntak av kommunene Nord-Odal, Stange, Hamar, Løten, Ringsaker, StorElvdal, Rendalen, Engerdal, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os, samt de deler som
ligger vest for Glomma av kommunene Åsnes, Våler, Elverum og Åmot.
Endringsforslag
Departementet nedsatte et utvalg som skulle evaluere forvaltningsområdet for ynglende ulv, og
utvalget leverte sin endelige rapport i oktober 2012. Utvalget har ikke kommet frem til et
omforent syn i sine konklusjoner og anbefalinger om fremtidig avgrensing av
forvaltningsområdet for ynglende ulv. Synspunktene og konklusjonene til de ulike
utvalgsmedlemmer spenner fra opphevelse av fonaltningsområdet til innsnevring av
gjeldende avgrensinger. Utvalgets konklusjoner er delt i 3 hovedområder som departementet
ønsker tilbakemelding på:
Utvalgets flertall (8 av 9 medlemmer) går inn for å videreføre en modell med en nærmere
avgrenset sone for å forvalte en norsk ulvestamme. Mindretallet (1 av 9 medlemmer) går
inn for modellen "ingen nasjonalt fastsatt sone".
Utvalgets flertall (6 av 9 medlemmer) foreslår at dagens forvaltningsområde for ynglende
ulv ikke får noen geografisk utvidelse. Flertallet har også merket seg ordningen med at
helnorske familiegrupper (ulverevir) som har inntil 49 prosent av reviret sitt utenfor
forvaltningsområdet, defineres som innenfor. Ettersom ulverevir i Norge kan ha en
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betydelig utstrekning betyr dette at forvaltningsområdet i praktisk forvaltning i enkelte
tilfeller kan være betydelig utvidet.
Et utvalgsmedlem tilhørende flertallet går inn for at 49-prosentregelen ikke gjøres
gjeldende langs nordgrensa av forvaltningsområdet. Dette av hensyn til tydelig skille på
forvaltning innenfor og utenfor forvaltningsområdet.
Mindretallet (3 av 9 medlemmer) ønsker en utvidelse av forvaltningsområdet nordover,
men at 49-prosentregelen ikke gjøres gjeldende langs nord- og østgrensa av utvidet
forvaltningsområde.

3. Utvalget anbefaler at følgende områder 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. Utvalget kan ikke se at verken størrelse eller beliggenhet gjør disse
områdene aktuelle for familiegrupper eller revirhevdende ulvepar. Forslaget er i hovedsak
i samsvar med innspill utvalget har fått fra faglig hold.

Byrådet bemerker
Forslaget til høringsuttalelse fra Oslo kommune er forberedt av Bymiljøetaten
Byrådet slutter seg til Bymiljøetatens forsIag til høringsuttalelse.
Byrådet støtter Bymiljøetatens syn på å videreføre dagens mode11 med en nærmere
avgrensing av sonen for forvaltning av den norske ulvestammen. Byrådet er enig i at det er
naturlig å utvide forvaltningsområdet nordover, og at enkelte områder i det sentrale
Østland kan tas ut av forvaltningsområdet for ulv, da disse områdene egner seg dårlig for
etablering av familiegrupper.
På grunn av det store trekket av ulv mellom Norge og Sverige ber byrådet
Miljøverndepartementet vurdere om det er mulig å få til en felles forvaltning av ulv med
Sverige.

Vedtakskompetanse
I henhold til bystyrets vedtak av 30.05.2001 sak 218, og byrådets vedtak av 03.07.2001
sak 1360, er byråd for miljø og samferdsel delegert myndighet til å avgi høringsuttalelse.
På grunn av sakens politiske karakter ønsker byrådet at bystyret avgir høringsuttalelsen på
vegne av Oslo kommune.

B rådet innstiller til b st ret å fatte føl ende vedtak:
Oslo kommune avgir følgende uttalelse til forslag til endring forskrift 18. mars 2005 nr.
242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften).
Oslo kommune viser til det utvalget Miljøverndepartementet nedsatte for å evaluere
forvaltningsområdet for ynglende ulv, og de tre hovedområdene hvor utvalget er delt og
hvor departementet ber om tilbakemelding.
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L Av rensin av sonen for å forvalte en norsk ulvestamme
Oslo kommune viser til at det er mange ulemper knyttet til en soneinndelingsmodell for
forvaltning av ulvestammen, og det er ikke en optimal løsning. Likevel støtter Oslo
kommune på det nåværende tidspunkt utvalgets flertall om å videreføre modellen med en
nærmere avgrenset sone.

Forvaltnin =sområdets eo =rafiske utbredelse
Oslo kommune støtter mindretallets forslag om en utvidelse av forvaltningsområdet
nordover, og tilråder at grensen utvides som vist på kart i vedlegg 1. I vest utgjør Glomma
en naturlig grense. Området er svært godt egnet for både familiegrupper og revirhevdende
ulvepar, og en eventuell etablering her vil være lite konfliktskapende. Man får da også
inkludert hele Julussa-reviret i forvaltningsområdet, som tidligere har falt utenfor.
På grunn av ulvens utstrakte territoriebruk, er det naturlig å regne med revirene som har
inntil 49 prosent av reviret innenfor forvaltningssonen langs den nordlige og østlige
grensen, da dette området vil fungere som en buffersone.

Områder som er foreslått tatt ut av da ens forvaltnin sområde
Oslo kommune \ iser til utvalgets anbefaling om at følgende områder tas ut av dagens
forvaltningsområde: Områdene vest for E6 i Ostfold fylke og i Follo i Akershus.
Vestmarka vest for El6 i Akershus, samt de deler av Kongsvinger, Grue og Sør-Odal
kommuner som ligger vest for Glomma.
Oslo kommunes støtter forslaget, da de nevnte områdenes størrelse og beliggenhet ikke
egner seg for familiegrupper eller revirhevdende ulvepar. Det forutsettes at
forvaltningsområdet utvides i nord (pkt. 2), som til en viss grad vil kompensere for de
områdene som tas ut av eksisterende forvaltningsområde.
Oslo kommune ønsker også å peke på at det er et stort ulvetrekk fra Sverige til Norge.
Kommunen ber derfor Miljøverndepartementet vurdere om det er mulig å få til en felles
forvaltning av ulv med Sverige.

Byrådet, den

3 OKT2013
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Vedlegg tilgjengelig på Internett:

Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett:

I. Kart over geografisk utvidelse av
forvaltningsområde for ynglende ulv.
2. Høringsbrev fra Miljøverndepartementet
Ingen
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