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Høringssvar. Forslag til endring av naturmangfoldloven § 18 og 

rovviltforskriften - lisensfelling av ulv. 
  
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endring av naturmangfoldloven § 
18 og endringer i definisjonen av lisensfelling i rovviltforskriften. I følge departementet vil 
forslaget til endring i naturmangfoldloven gi noe utvidet adgang til lisensfelling av ulv, 
innenfor rammen av Bernkonvensjonen. En ny hjemmel vil kunne gi rovviltforvaltningen en 
mulighet til å ta ut et begrenset antall ulv ved lisensfelling, uten at dagens krav til fare for 
skade på beitedyr er oppfylt.  
 
Sametinget er bekymret over den utviklingen som skjer innenfor forvaltning av ulv i Hedmark. 
Det forholdet at Regjeringen tillater etablering av ulverevir utenfor ulvesonen gjør at 
ulveflokker kommer nærmere det samiske tamreinområdet. Sametinget frykter at det vil bli 
flere streifende ulv i dette området som igjen kan øke faren for at ulv kommer inn i 
sørsamiske reinbeiteområder.  
 
Den sørsamiske befolkningen er allerede truet på flere områder. Dette gjelder både språk, 
kultur og samfunnsliv. Reindrifta i sørsamiske områder er en viktig kulturbærer og har også 
stor betydning i forhold til å bevare og styrke det sørsamiske språket. Samtidig danner 
reindrifta livsgrunnlaget for familiene som driver med denne næringen. Sametinget mener at 
det er helt uakseptabelt med ulv i områder med samisk reindrift. 
 
I følge departementet vil endringen i naturmangfoldloven gi noe utvidet adgang til 
lisensfelling av ulv og kunne gi rovviltforvaltningen en mulighet til å ta ut et begrenset antall 
ulv.  I høringsbrevet vises det til en dom om lisensjakt på ulv i Sverige der retten har sett det 
slik at et uttak på 11 % av den svenske bestanden dekkes av ordlyden. Etter departementets 
syn vil ordlyden gi rom også for et noe større uttak enn dette. Hvor stort vil avhenge av de 
konkrete omstendigheter, herunder bestandsnivået. Uttaket vil imidlertid måtte ligge klart 
under rovviltnemdenes vedtak i region 4 og 5 om uttak av mer enn 50 %. Forslaget er etter 
Sametingets syn lite konkret i forhold til hvor mange ulv som i realiteten kan tas ut. Samtidig 
skriver departementet at de ikke kan se hvordan en ny lovbestemmelse kan utformes på en 
slik måte at den åpner for et uttak slik rovviltnemdene foreslo, uten at dette kommer i konflikt 
med Bernkonvensjonen. 
 
Sametinget er i utgangspunkt positiv til lovendringer som kan føre til et større uttak av rovdyr 
og nedgang i rovdyrbestander. Sametinget er likevel i tvil om den foreslåtte lovendringen vil 
medføre vesentlig endring i forhold til den trusselen ulv utgjør for den sørsamiske 
befolkningen og reindriften i sørsamiske områder. Forslaget som er ute på høring er etter 
Sametingets syn lite konkret i forhold til hvor mange ulv som i realiteten kan tas ut og det er 
uklart hvorvidt den foreslåtte lovendringen vil føre til at bestanden av ulv i nærheten av 
sørsamiske reinbeiteområder vil bli redusert.  
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Den foreslåtte lovendringen åpner heller ikke for at Rovviltnemdenes vedtak om lisensfelling 
av ulv kan gjennomføres. Sametinget mener dette vedtaket skulle vært iverksatt.  
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Solveig Ballo Jørn Gunnar Olsen 
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