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Som privat person Har jeg følgende kommentarer.
Forundrer meg at det er en delvis «lukket « høring på dette temaet. Det er knyttet stor allmenn interesse
på dette temaet og de som er direkte berørt er ikke forespurt. Hvorfor skal byene bestemme hvordan
levesettet skal være ute på de små lokale samfunn langt fra sentrale områder.
Samfunnet påføres en altfor stor belastning på lokal interesser landbruk/jegere med dagens forvaltning
av områdene
Det må åpnes for å regulere bestanden mye bedre. Pr i dag er det 10 revierer med grense revirer se
rapport fra rovdata for 2014, dette vil medføre en altfor stor konflikt på sikt. Dagens bestandmål er vi
passert for lenge siden. Hva skjer ?
I beregning av revirer må det taes med grense revirer.
Norge alene er ikke forpliktet til å ivareta en egen levedyktig bestand av ulv.
Med den tettheten som det er i Sverige på dagens forvaltning må det regnes med innvandring fra Sverige
på mellom 50-100 ulver i året. Hvor skal disse etablere seg. I sonen er det ikke plass til flere, utenfor
sonen er det stort sett landbruk. Kostnad med dagens forvaltning vil øke betraktelig. Forvaltning av ulv
koster i dag ca. 300 mill. beite tap ca, 150 mill . Tap av jakt og inntekter i rovdyr områder ligger på ca 500
mill. Detter er kostnader som er påført områder med lite muligheter til inntekt fra annet en utmark. Når
den blir borte blir også muligheten til å bli boende i disse områdene fraværende.
Storsamfunnet har satset hardt dagens ulvepolitikk de bør også ta ansvaret for å forvaltningen. Dagens
rovdyr forvaltning fungerer ikke. Pr dags dato finnes det ulv i vest Agder, Sogn og Fjordane, Buskerud,
Oppland dette er bare utenfor dagens forvaltningssone.
Skal samfunnet ha noe troverdighet framover når det gjelder antall ulv og soner må dette gjøres noe
med.
Forvaltning i ulvesonen må også forvaltes der må det bli mulighet til å regulere bestanden mye bedre .
Norges natur og allemannsretten er spesiell , ikke ødelegg denne med å ikke gjøre noe.
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