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Høringssvar. Endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv.

Det vises til brev fra Miljøverndepartementet datert 14.06.13 ang høring på forslag til
endring i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften).

Våler kommune behandlet saken som drøftingssak i kommunestyremøte 23/9-13 og

nedsatte et utvalg med fullmakt å besvare departementets brev.

Dagens situasjon.
Våler kommune er en del av forvaltningsområdet for ynglende ulv (Rovvilforskriften § 2d).
Kommunene tar en stor belastning i den nasjonale rovviltforvaltningen og har tapt store
beiteområder både på Glommas østside (innenfor ulvesona) og vestside (utenfor ulvesona).

Det er ikke beitende husdyr igjen øst for Glomma, og for de få besetningene som beiter i

utmarka vest for Glomma er det store tap. Belastningen for husdyr og produsenter er stor.

En verdifull beiteressurs som kunne bidratt til økt matproduksjon og verdiskaping står i dag

ubrukt. Dette står i grell kontrast til myndighetenes uttalte ønske om 20% økning i
matproduksjonen i løpet av de kommende 20 år. Arealer som tidligere ble beitet gror igjen

med tap av biologisk mangfold og reduserte opplevelsesverdier og tap for reiselivsnæringen

som resultat. I tillegg opplever enkeltgrunneiere store økonomiske tap innenfor jaktutøvelse
og annen utmarksnæring.

Høring —forslag til endringer av ulvesona.
Miljøverndepartementet nedsatte i mars 2012 et utvalg som skulle evaluere ulvesona.

Utvalget leverte i oktober 2012 en rapport med anbefalinger. Departementet ønsker
høringspartenes syn på:

1) Utvalgets flertall går inn for å videreføre en modell med ei nærmere avgrenset sone for å
forvalte en norsk ulvestamme. Mindretallet går inn for modellen "ingen nasjonalt fastsatt

sone".

Våler kommune ønsker i utgangspunktet ikke ulv i Norge.
Dagens forvaltningsregime med ulvesoner fungerer ikke. Så lenge det ikke er en stående
fellingstillatelse på ulv utenfor ulvesonene, mener Våler kommune at en like godt kan

erne ulvesonene helt.
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Det er urimelig at et lite område av landet skal ta hele belastningen for den nasjonale
rovviltpolitikken.

Våler kommune mener at belastningen med rovdyrene må fordeles over større deler av
landet, men forutsetter at bestandsmålene ikke økes. Dette vil medføre konsekvenser for

beiteområder som i dag ikke har ulv, skape utfordringer for viltforvaltning i nye områder, og
påvirke folks tilgjengelighet til utmarka over store områder. Dette er en konsekvens av at

ulv er vedtatt som ønsket art i Norge.

Med dette synspunktet på første punkt i høringsbrevet, faller de øvrige spørsmålene bort.

øvrige synspunkter.

Kommunen vil be om at det opprettes et tettere samarbeid med Sverige og at grense-

flokkene telles med som halvt norske.

Våler kommune forventer at det innføres en kompensasjonsordning for de kommunene som

har ynglende familiegrupper. Utvalget har følgende forslag som vi støtter: "Utvalget foreslår

at det innføres en kompensasjonsordning i størrelsesorden 8-10 mill kroner pr ynglende
familiegruppe årlig, som fordeles forholdsmessig på de kommuner som har familiegruppas

revir på sitt område." En forutsetning for at dette skal fungere, er at alfadyr i alle flokker
merkes slik at revirenes geografiske utstrekning blir kartlagt så nøyaktig som mulig.
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