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Horingsuttalelse fra Stor-Elvdal kommune - endring i rovviltforskriften -
forvaltningsområdet for ynglende uly

Det vises til utsendte høring om endring i rovviltforskriften, jf. høringsbrev av 14. juni fra
Miljøverndepartementet. Departementet ønsker høringsinstansenes synspunkter på 3 ulike Ibrslau
til geografisk avgrensning av forvaltningsområdet for ynglende ulv. Forslagene bygger på
anbefalinger gitt av det såkalte ulvesoneutvalget, oppnevnt av departementet i 2012.
Høringsforslagene er droftet i Stor-Elvdal kommunes formannskap rovviltutvalg, og kommunen
vil gi følgende uttalelse:

I. Geografisk avgrenset ulvesone eller ikke
Prinsippet om geografisk differensiert forvaltning har vært fundamentet for
rovviltforvaltningen i Norge siden St.meld.nr.27(1991-92) «Om forvaltning av bjørn,
jerv, ulv og gaupe». Differensiert forvaltning var ment å skulle bidra til å sikre oppnåelse
av vedtatte bestandsmål for fredet rovvilt, samt gi bedre forutsigbarhet for berørte
interessearupper og parter. Slik sett skulle effekten også være en reduksjon av de
konflikter rovviltpolitikken medførte. Dagens forvaltningsområde for ulv ble vedtatt av
Stortinget i 2004, og den geografiske avgrensningen ble forskriftsfestet i 2005.

Hva gjelder de konflikter som er mellom bl.a. lokalbefolkning, beite- og jaktinteresser
ete. på den ene siden og ansvarlige forvaltninasmyndigheter på den andre siden, kan ikke
Stor-Elvdal kommune se at disse er særlig redusert etter innføringen av ulvesonen. For de
berørte kommuner innenfor ulvesonen, oppleves soneringsprinsippet i praksis som en
betydelig begrensning av muligheter for utøvelse av utmarksnæring og friluftsliv.
Samtidig vil kommunen peke på nødvendigheten av forutsigbarhet også for de som ikke
er beliggende innenfor ulvesonen. En konsekvens av differensiert forvaltning skal være
tydelig differensiert virkemiddelbruk, som igjen skal bidra til forutsigbarhet for alle, både
innenfor og utenfor ulvesonen. Forutsigbarheten gjelder ikke minst ulike fellingsregimer,
samt midler til forebyggende tiltak, inklusive midler til omstilling. Her bar erfaringene
etter opprettelsen av ulvesonen vært blandede. Etter rovviltforliket i 2011 har en
imidlertid på noen områder sett at den differensierte forvaltningen har blitt tydeligere.
Stor-Elvdal kommune imøteser en videreutvikling av en tydelig differensiert forvaltning
også på ulv, for på den måten å kunne se elfekten av soneringspolitikken på dette
området. Kommunen mener derfor at en ennå har et ubenyttet potensial hva gjelder en
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tydeligere differensierinu i ulveforvaltningen. Under forutsetning av at dette potensialet
blir utnyttet, vil Stor-Elvdal kommune fremdeles opprettholde en ulvesone.

7. livislOrtsatt ulvesone: en utvidelse eller ikke
Et mindretall i ulvesoneutvalget ønsker å utvide fon-altningsområdet nordover, og bl.a.
innlemme deler av Stor-Elvdal og Rendalen kommuner (øst for Glomma og syd for
fylkesveiene 30 og 217). Noe av dette området fonåltes allerede i dau som beliggende
innenfor ulvesonen. selv om såkalte «Julussaflokken» har brorparten av sitt revir der, jf.
«49-prosentregelen». Et ulverevir er ingen statisk størrelse, hverken hva gjelder areal eller
urenser. Ett år kan et revir ha 49 % av sitt revir utenfor ulvesonen. 0g slik sett defineres.
og dermed forvaltes, som innenfor sonen. Neste år kan ulvenes arealbruk vise at reviret
nærmLst er fullstendig beliggende utenfor sonen, og skulle da i prinsippet også vært
definert som beliugende utenfor sonen. Dette er tilfellet med «Julussatlokken» i årene
2012 og 2013. men det har likevel fort til at den er definert som innenfor sonen i 2013.
Dagens ulvesone har vist at den er stor nok for å kunne oppnå de vedtatte bestandsmalene
for ulv. En utvidelse av sonen. slik mindretallet i ulvesoneutvaluet onsker, er derfor etter
kommunens oppfatning ikke nødvendig. Stor-Elvdal kommune frykter i tillegu at en
utvidelse i praksis vil kunne beslaelegge ytterligere arealer gjennom slik
uråsoneffirvaltning en har sett mht. «Julussaflokken».

3. Hvis fUrtsatt ulvesone: eventuell reduksjon av sonen
Ulvesoneutvalget foreslår at noen mindre arealer tas ut av dagens forvaltningsområde.
Begrunnelsen er at disse omradene. p.u.a. beliguenhet ou størrelse, ikke anses som
aktuelle for familiegrupper eller revirhevdende ulvepar. Stor-Elvdal kommune støtter
dette forslaget.
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