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Endring i rovviltforskriften – forvaltningsområdet for ynglende ulv høringsuttalelse
Vi viser til mottatt brev fra Miljøverndepartementet med invitasjon til å avgi høringsuttalelse til
forslagene fra utvalget som ble nedsatt for å evaluere ulvesona.
Regionrådet for Fjellregionen støtter konklusjonene til flertallet i utvalget når det gjelder de tre
endringsforslagene departementet ønsker høringspartenes syn på. Dette innebærer at vi slutter oss til
følgende:
 Modellen med ei nærmere avgrenset sone for å forvalte en norsk ulvestamme videreføres
 Dagens forvaltningsområde for ynglende ulv får ingen geografisk utvidelse
 Forvaltningsområdet justeres i tråd med forslaget fra utvalget om å ta ut noen områder i
Østfold, Akershus og Hedmark
I tillegg til de vurderinger som er gjort i utvalgets utredning, vil vi gjerne peke på at det i Hedmark er
gjennomført en rekke tiltak for å verne beitedyrene mot angrep fra ulv. I den såkalte gule sonen, som
er det viktigste området for å nå bestandsmålene for rovdyr i Hedmark, var det i følge
forvaltningsplanen fra 2007 7 prosent (9000) av sauene i Hedmark som beitet. Selv om det dreier seg
om et forholdsvis lavt antall i forhold til det totale saueholdet, er dette viktig for lokalsamfunnene.
Samarbeidet for å finne gode løsninger må fortsette og styrkes.
I den offentlige debatten rundt rovvilt-politikken generelt og forvaltningsområdet spesielt, er det fra en
rekke hold framsatt påstander om at forvaltningen ikke følger opp rovviltforliket i Stortinget på en
tilfredsstillende måte. Regionrådet for Fjellregionen anmoder derfor departementet til å legge fram en
status-rapport som også inneholder tiltak som eventuelt iverksettes.
Regionrådet for Fjellregionen registrerer at departementet ikke ønsker synspunkter på forslag fra
utvalget som vurderes til å ligge utenfor mandatet utvalget fikk. Vi ser ikke bort fra at det faktum at
utvalget valgte å lansere forslagene, kan ha en viss sammenheng med påstandene framsatt i den
offentlige debatt.
Ett av utvalgets forslag er at grenserevirene snarest mulig må inngå som en del av dagens norske
bestandsmål. Dette er et synspunkt regionrådet deler. Av departementets kommentar framgår det at
det ikke er forhandlet fram en avtale med Sverige om fordeling av grenserevirene. Departementet
oppfordres derfor til snarest mulig å få sluttført disse forhandlingene, slik at vurderingen kan
gjennomføres – uavhengig av om det blir en avtale eller ikke.

Utvalget foreslår at det innføres en kompensasjonsordning i størrelsesorden 8-10 mill kroner per
ynglende familiegruppe årlig, som fordeles forholdsmessig på de kommuner som har familiegruppas
revir på sitt område. Utvalget mener at disse midlene skal benyttes til næringsfond, tjenestetilbud eller
annet kommunestyret bestemmer.
Regionrådet for Fjellregionen støtter intensjonene i utvalgets forslag, fordi vi deler utvalgets oppfatning
om at det er krevende utfordringer og svært tunge belastninger som lokalsamfunnene opplever ved å
ligge innenfor ulvereviret. Dette krever spesialtiltak som statlige myndigheter etter vår vurdering må ta
hovedansvaret for. Det er godt mulig intensjonene kan følges opp ved å vurdere kriteriene for allerede
eksisterende ordninger for forebyggende og avdempende tiltak og omfanget av disse framfor å
etablere en ny ordning. Departementet oppfordres derfor til en slik gjennomgang sammen med noen
av de involverte parter. men legger til grunn at ordningen ikke skal innebære at midlene kan brukes til
ordinær kommunal drift.
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