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Kragerø 15/12-2014

Vedr.: Innspill til Klima- og miljødepartementet - bestandsmål for ulv og ulvesonen
Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) takker for anledningen vi var gitt til å delta på
informasjonsmøtet i Klima- og miljødepartementet 10. november 2014.
Våre to representanter fra vårt Rovdyrutvalg rapporterer om en konstruktiv og god dialog, samtidig med
at departementet tydeligvis er innstilt på å lytte til et bredt spekter med meninger.
Slik styret i NHKF er blitt informert ønsker vi å gi departementet følgende momenter til sin videre
vurdering for regjeringens fremlegging til Stortinget, pro- et contra;
Bestandsmål
Vi har liten forståelse for et Norge skal forvalte noen få individer med ulv i og med at dette er individer i
en utkantsone av en stor og levedyktig bestand som strekker seg over de nordiske landene og videre inn i
Russland og Europa. Man antar at den samlede bestanden av ulv er i dag trolig omkring 150 000-200 000
dyr, verden sett under ett (kilde Wikipedia).
Dersom vi kan få referere til Petter Wabakken som 21.mars 2013 på Skullerudstua og noen uker senere
også på Sandbakken i Østmarka, kunne fortelle at ulven er verdens mest utbredte land - pattedyr.
Ser vi på IUCN sin rødliste så finner vi ulv i status «LC» = Livskraftig.
Med dette og en del momenter nedenfor ber vi om at man vurderer det dit hen at Norge ikke er forpliktet
til å forvalte verken familiegrupper eller ynglende ulv innenfor sine grenser.
Ulvesone
Med referanse til «Bestandsmål» over så ser vi intet behov for en ny konfliktskapende debatt om en
ulvesone.
I mandatet til NHKF, under NKK, ligger det bl.a. to sterke føringer;

ivaretakelse av den urgamle norske jaktkulturen

ivaretakelse av de særnorske hunderasene dunker, haldenstøver og hygenhund
(kilde NKK/ NHKFs lover).

i tillegg kommer de andre harehundrasene som NHKF har raseansvar for.
Det å drive oppdrett, avl og trening av jakthunder til løshundjakt krever tilgang til risikofritt
treningsterreng også utenom jaktsesongen i den båndtvangs frie perioden. Også for å kunne arrangere
jaktprøver som ett nødvendig vurderingsparameter i avl.
Slik det har blitt etter ulvens gjeninnføring er store deler av østlandsområdet ødelagt for jakttrening og
jakt med løshund og mange hundeiere har valgt å innstille. I det samme distrikt bor ca. 26 % av aktive
norske jegere (kilde SSB Jegerregisteret)

Fra 1995 til i dag er det registrert 113 hunder angrepet av ulv, mest i utmark, men også på gårdsplassen.
(kilde MD Rovbase) Av disse er 98 døde mens 15 har overlevd ulveangrepet. For de som har blitt angrepet
av ulv og overlevd etter behandling er det uvisst om de fortsatt er mentalt i stand til å opptre videre som
jakthund.
Som eksempel kan vi nevne at Østmarka som ulverevir har på under 2 år fremstått som et «ulvereservat».
Der er liten eller ingen aktivitet for løse jakthunder som flg av dette. Også eiere med selskapshunder
trekker i det stille vekk fra Østmarka over i andre områder som Romeriksåsen og Nordmarka.
Utrydningstruede særnorske hunderaser
Vi har sju særnorske hunderaser, av disse er seks raser utrydningstruet.
Tre av de utrydningstruede rasene tilhører vårt forbund; dunker, haldenstøver og hygenhund.
Slik refereres NKK om saken, se link;
– Viktig del av kulturarven
Norsk Kennel Klubb mener fokuset på opprettholdelse av de norske hunderasene er like viktig for
norsk kultur som bevaring av andre norske dyrearter, verneverdige objekter og minnesmerker.
Kilde;

Verdien av jakt
I en undersøkelse som finnes på; http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenbergii/lmd/Nyheter-og-pressemeldinger/nyheter/2010/jakt-og-fiske-for-36-milliarder.html?id=612070
ser vi at med en fortsatt naturlig oppgang er verdien av jakt fremskrevet til 2020 på
>1,8 milliarder, og – «I tillegg kommer utstyrsmarkedet for sport- og fritidsbransjen, som ikke er med i
disse tallene, og utgjør betydelige verdier.»
Dette forutsetter at jakt forvaltningen ikke blir hemmet i økende grad av rovdyrutfordringer.
Norsk rødliste for arter
Vi ser og hører til stadighet av diverse personer at «ulv står som kritisk truet i rødlista», på tross av det
som vi har anført under «bestandsmål».
Vi stiller oss også undrende til at rødlista administreres av et annet departement enn dere som skal
tilrettelegge forvaltningen av ulv. Det må være vanskelig å forholde seg til å skulle tilrettelegge en
forvaltning over arter som andre har kategorisert slik.
Vi er klar over at rødlista er under evaluering for ny utgivelse i 2015 av en så kalt «Ekspertgruppe» under
Artsdatabanken og vi har gjort henvendelse til disse.
Revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis)
Denne parasitten som er dødelig ved smitte til mennesker er så vidt vi vet ennå ikke påvist i Norge.
Parasitten spres gjennom forskjellige raser hundedyr – også ulv. I Sverige derimot er det påvist en
håndfull tilfeller, og vi er engstelig for at vi snart får spredning til vårt land.
Våre hunder som er under et strengt kontroll-/ behandlingsregime frykter vi liten risiko for.
Noe annet er den store bestanden av ulv i nabolandet som vi stadig får inn streifere fra. Ulv er den arten
som streifer over de største landområdene og dermed har et stort potensial for å spre smitte.
Og, dersom vi har etablering av ulvebestand på norsk side er det lett og tenke seg at når spredningen
kommer så er vi meget sårbare.

Kilde; http://www.umb.no/forsiden/artikkel/dvergbendelorm-en-trussel-mot-norsk-natur
http://www.vetinst.no/Faktabank/Revens-dvergbendelmark-E.-multilocularis/(language)/nor-NO

Nasjonaløkonomisk
Skulle vi tenke nasjonaløkonomisk så vil det også bli vanskelig å finne gode grunner for de store
kostnadene som en forvaltning av noen få eksemplarer av arten ulv påfører landet.
Siste konkrete tall vi ser er i Heidi Sørensens presentasjon til rovviltnemndene i 2011 med et budsjett på
275 mill. for 2012 (en økning på 24,5 fra forrige år). Med en stadig økning vil vi anta at budsjettet nå har
passert 300 mill.
Ser vi på forskningens tall for ulvens antall og predasjon på elg så kan vi lett beregne et tap av økologisk
produsert elgkjøtt til ca. 28 mill. pr. år
Ulv er et stolt og flott dyr
Vi har ingen problemer med å forstå den del av befolkningen som med manglende erfaringsgrunnlag, eller
som har noen ideologiske forestillinger, godt syns at vi kan ha mengder med ulv i vår utmark. I de fleste
meningsmålinger viser det seg både i Norge og Sverige at på et generelt spørsmål er en større andel
respondenter for ulv i norsk natur. Blir spørsmålet konkretisert til erfaringsbaserte respondenter i et
ulveområde blir gjerne svaret det motsatte.
Meningsmålinger for noen år siden som ga stor oppslutning i by områder om ulv, synes allerede å kunne
være noe foreldet som følge av en større kunnskap pr. i dag om ulv fra store grupper. Informasjonsmøter
og avisoppslag om ulv, viser at dette stolte rovdyret har flere sider som vanlige byfolk tidligere ikke hadde
kunnskap om.
Kilder;
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2014/7/svenskarstoder-jakt-pa-rovdjur/
Vedl. Synovate Kommentarrapport (pdf)
Konklusjon
Vi må beklage, vi kan ikke se noen fordel med fortsatt ivaretakelse av en bestand av internasjonal ulv på
norsk jord, vi ser derimot en rekke utfordringer som taler imot dette.
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