
 

 

Til          Elverum 15.12.2014 

Klima- og miljødepartementet 

 

 

BESTANDSMÅL FOR ULV OG ULVESONE 

– Innspill fra Eli Dørum og Kåre Kleiva, Strandbygda i Elverum 

 

Vårt bruk er påført en gjeldsbelastning på 8 mill. kroner pga ulv og ulvesoneforvaltninga.  

- Vi var gjeldfrie før omstillingsutbyggingen startet for 1,5 år siden. 

- LMD har brutt sin garanti om dekning av økonomisk tap og kostnadsøkning i ventetida på 

markedsadgang – Vi er tilbudt ca 13 % 

 

Høyesterett fradømte oss 15.10.2012 retten til erstatning for rovviltskader på sau (år 2007) oppstått i 

vårt beiterettsområde i Letjerndalen, innenfor ulvesona.  

- Høyesterett la feilaktig til grunn at vi hadde fått forskuddserstatning, basert på 

Stortingsmeldingen vedrørende ny erstatningsordning – Erstatningsordningen ble imidlertid 

ikke innført i Norge, men lagt bort i Soria Moria erklæringen 2005! 

- Høyesterett la også til grunn at vi alt var omstilt og nå drev eggproduksjon på garden vår – 

Dette var også feil; Første byggeelement til hønsehuset ble heist på plass 28.05.13, huset tatt 

i bruk 1.11.13, og første rugeegg levert julaften for knapt 1 år siden.  

 

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell presterte å lyge om vår sak i skriftlig svar 22.10.12 til 

stortingsrepresentant Gunnar A Gundersen. Han har senere beklaget «upresis formulering», men 

støttet fortsatt Høyesterett som hadde lagt ovennevnte Stortingsmelding til grunn!   

Vi blir aldri å akseptere en soneforvaltning som etter vårt syn er klart i strid med Grunnloven § 105 og 

som til de grader bryter med konsensus i Høyesterettsdommen i «Rendalssaken», at beitebrukerne 

skal holdes økonomisk skadesløse etter følgene av rovdyrvernet.  

Bernkonvensjonen har en unntaksordning (art. 9) der rovdyrvern skaper problem for tradisjonelt 

beitebruk. Oslo Namsrett (2001) og Borgarting lagmannsrett (2008) har fastslått at Norge ikke er 

pålagt å ha en egen bestand av ulv. Dersom Stortinget likevel opprettholder et egetpålagt ynglemål 

for ulv, må ulvesonegrensa fjernes og de økonomiske tapa som beitebrukerne i ulvesona er blitt 

påført, dekkes fullt ut av staten. 


