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Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold 
 

Høringsuttalelse på anbefalinger fra ulvesoneutvalget 
 
Sekretariatet har i denne saken ikke utarbeidet tilråding til vedtak. 
 
Anbefaling fra ulvesoneutvalget og høringsdokumentet ble i stedet gått gjennom i forkant av 
nemndas behandling. Nemnda tok i møtet stilling til de spørsmål som miljøverndepartementet 
ønskte svar på gjennom høringen. 
 
Under følger nemndas vurdering på spørsmål stilt av Miljøverndepartementet, jfr. brev av 
14.06.2013: 
 
 
 
1. Videreføring av forvaltningsområde for ulv 
 
Flertallet av medlemmene i ulvesoneutvalget gikk inn for å videreføre en modell der ynglende ulv 
forvaltes innenfor ei nærmere avgrenset sone. Mindretallet ønskte ingen ulvesone. 
  
 
Nemndas behandling: 
 
Forslag om ingen nasjonalt fastsatt sone for ulv i Norge. 
 

 
 
 
2. Utvidelse av dagens ulvesone 
 
Nemndas behandling: 
 
Forslag om utvidelse av ulvesonen nordover i tråd med mindretallets forslag i 
ulvesoneutvalget. 
 

Vedtak: 
 
Rovviltnemnda ønsker primært ingen nasjonalt fastsatt sone for ulv i Norge. 
 
Ulven bør forvaltes som andre rovviltarter (gaupe, jerv, bjørn) i Norge og hvor regionale 
rovviltnemnder gjennomfører en geografisk differensiert forvaltning som for andre arter av 
store rovdyr. 
 
Dette vil gi større legitimitet i forvaltningen, føre til økt regionalt ansvar og gjøre det enklere å 
foreta en byrdefordeling mellom områder.  
 
Hvis ulvesonen består, er det viktig at det gis statlige midler til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak i ulvesonen. 
 
Enstemmig 
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3. Endringer av ulvesonen i sør 
 
 
 

 
 
 
Andre innspill til Miljøverndepartementet 
Rovviltnemnda mener at radiomerking av ett eller begge alfadyrene i en familiegruppe, bør 
etterstrebes både av hensyn til konfliktdemping og for en bedre og enklere ulveforvaltning. 
 

Vedtak: 
 
Rovviltnemnda støtter ulvesoneutvalgets forslag om at følgende områder tas ut av sonen: 
 

-  Områdene vest for E6 i Østfold fylke og i Follo i Akershus.  
- Vestmarka vest for E16 i Akershus 
- De deler av Kongsvinger, Grue og Sør-Odal kommuner som ligger vest for 

Glomma.  
 
I tillegg mener nemnda at områdene ved Romerike i Akershus, nord og vest for Glomma 
ned til utløpet i Øyeren bør tas ut av sonen. 
 
Nemnda mener at man i størst mulig grad bør benytte naturlige grenser som Glomma for 
ulvesonen.  
 
Enstemmig 

Vedtak: 
 
Rovviltnemnda ønsker utvidelse av ulvesonen nordover i tråd med mindretallets forslag i 
ulvesoneutvalget. 
 
Dette er et område hvor det i dag ikke er småfe på utmarksbeite. Områdene har høy tetthet av 
elg som er ulvens viktigste byttedyr. Områdene har vist seg egnet som leveområde for ulv. 
Ulveflokker og par har gjentatte ganger etablert revir i hele eller deler av området. Den 
foreslåtte utvidelsen vil være en mer naturlig grense i terrenget enn dagens grense som følger 
kommunegrensa. Et større forvaltningsområde for ynglende ulv vil gi større fleksibilitet i 
forvaltningen, og vil i større grad enn i dag muliggjøre uttak av konfliktfylte familiegrupper. 
Det vil bli lettere å foreta en rullering av revir jfr. prinsippet om byrdefordeling. 
 
Hvis ulvesonen utvides i tråd med dette, bør regelen om at minst 51 % av en familiegruppes 
revir må være i ulvesonen for å regnes med i bestandsmålet, fjernes langs nord og østside av 
utvidet område av hensyn til sørsamisk reindrift 
 
Enstemmig 
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