Elgregion Mjøsa – Glomma
Elgregion Mjøsa-Glomma ble startet i 1995 og er en organisasjon for
jaktrettshavere. Virkeområdet er foreløpig kommunene Løten, Hamar,
Åmot vest for Glomma, syd for Åsta og Elverum vest for Glomma.
Formålet med elgregionen er å oppnå enhetlig forvaltning innenfor den
trekkende elgbestandens leveområder.
Beskatning og nødvendige fellestiltak baseres på lokal- og biologisk
kunnskap for å sikre en produktiv elgbestand med høy avkastning.
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HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE ULVESONEN
Styret i Elgregion Mjøsa-Glomma har følgende innspill;


Dagens ordning med en soneinndeling for forvaltning av ulv bør oppheves. Ulv bør forvaltes
der den naturlig etablerer seg på lik linje med andre store rovdyr. En slik ordning vil også
kunne bidra til å spre den belastningen som følger med etablering av ulv.



Ulvebestanden i Norge og Sverige må forvaltes som en enhet, dagens skille mellom norsk og
svensk ulv er kunstig. Innen elgforvaltningen er det et innarbeidet prinsipp at bestander må
forvaltes uavhengig av administrative grenser, og det samme må gjelde for ulv.



Ulvebestanden må forvaltes aktivt gjennom et balansert uttak i form av lisensjakt. En slik
praksis vil etter vår vurdering bidra til en større aksept for rovviltpolitikken, og redusere de
konflikter og motsetninger som udiskutabelt finnes.



Etablering av ulv medfører økonomisk belastning for både næringer og enkeltpersoner, og
det må etableres kompensasjonsordninger for dem som rammes. Dette kan skje direkte via
erstatning, eller indirekte via skattesystemet.



Alfadyrene i samtlige flokker bør radiomerkes slik at revirets størrelse og beliggenhet kan
fastslås. Dette har betydning både for hjorteviltforvaltningen og ved fastsettelse av en
eventuell kompensasjon. I tillegg kan ordningen med «ulvetelefon» etableres på nytt.
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