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Uttalelse til endring i royviltforskriften

—forvaltningsområdet

for ynglende ulv

Vi viser til horing på forslag til endringer i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av
rovvilt (rovviltforskriften) som folge av eventuelle endringer i forvaltningsområdet for ynillende
ulv.
Rovviltnemnda i region 2 Sor-Norge hadde saken oppe til behandling i mote 19. august 2013.
Nemnda vedtok da å stotte videreforingen av modellen med en nærmere avgrenset sone for å
Ibrvalte en norsk ulvestamme. Videre vedtok de å stotte utvalgets flertallsforslag om å ta ut
enkelte områder av dagens sone.
Til sist ber Rovviltnemnda i region 2 Miljoverndepartementet
resterende forslag fra utvalget for evaluering av ulvesonen.

om å arbeide videre med

Med hilsen

Jorund A. Ruud
Leder av Rovviltnemnda i region 2
Dede dokumentel er elektronisk godkjent og .setules men underskrdi.
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Saksutredning

Horing på forslag til endring i rovviltforskriften
forvaltningsområdet
for ynglende ulv

—Endring av

fra sekretariatet

Folgende dokumenter legges til «runn for saksframlegget:
Horingsbrev fra Miljoverndepartementet datert 14. juni 2013.
Rapport til Miljovemdepartementet —of.. aluering av ulvesona

Oktober 2012. (Klikk på

linken for kobling til rapporten).

Saksopplysninger

Miljøverndepartementet har sendt på høring endringer i rovviltforskriften. Høringen gjelder
forvaltningsområdet for ynglende
Gjeldende forvaltningsområde for ynglende ulv ble bestemt av Stortinget gjennom behandlingen
av Slme1d. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur. Forvaltningsområdet er fastsatt i
rovviltforskriften § 2 bokstav d og omfatter Ostfold. Oslo og deler av Akershus og Hedmark.
Som oppfolging av rovviltforliket i Stortinget 17. juni 2011 nedsatte Miljoverndepartementet et
utvalg for å evaluere forvaltningsområdet for ynulende ulv. Utvalget leverte sin rapport i oktober
2012. Utvalget kom ikke fram til et omforent syn i sine konklusjoner og anbefalinger om
framtidig avgrensi 112.
Utvalgets konklusjoner er delt i tre hovedalternativer som departementet onsker horingspartenes
syn på. Dctte gjelder:
I. Videreforing av modellen med en nærmere avgrenset sone for å forvalte en norsk
ulvestamme (8 av 9 utvalusmedlemmer).
Ingen geogralisk utvidelse av dagens forvaltningsområde (6 av 9 medlemmer). Et
medlem av tlertallet uår inn for at 49-prosentregelen ikke gjøres gjeldende langs
nordgrensa av fot-valtningsomradet. Mindretallet (3 av 9 medlemmer) onsker en
utvidelse av forvaltningsområdet nordover. Det samme mindretallet går inn for at 49prosentregelen ikke gjøres gjeldende langs nord og ostgrensa av utvidet
forvaltningsområde.
Noen mindre områder i vest tas ut av dagens forvaltningsområde.
Horingsfristen er satt til I. oktober 2013.
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Region 2 omfattes ikke av gjeldende IbrvaltningsomMde for ynglende ulv og endrings-forslagene
berorer ikke regionen direkte. Gjeldende forvahningsområde for ynglende ulv grenser imidlertid
til region 2. Forslaget om å trekke grensen noe lenger ost innebærer at sonen ikke lenger vil bli
direkte grensende til regionen. Dette er i hovedsak i samsvar med faglig innspill til utvalget som
har evaluert forvaltningsområdet tbr ynglende ulv. I praksis antas dette å ha liten betydning i
forbold til opptreden av ulv i region 2.
Forslagene berorer i liten grad region 2 Sekretariatet anbefaler derfor Rovviltnemnda å ta saken
til orientering.
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Unni Hanson stilte sporsmål ved Floystads habilitet i og med at han har vært medlem i det
statlige ulveutvalget. En enstemmig rovviltnemnd konkluderte med at Fløystad må betraktes som
habil i denne saken.
Ved avstemningen ble Floystads forslag stilt opp mot sekretariatets tilrading. Floystads forslag
fikk fire stemmer, mens Unni Hanson stemte for sekretaHatets tilrading.
Dermed var Floystads forslag vedtatt.
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