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Faggrunnlag for bestandsmål for ulv og ulvesonen, innspill fra Rendalen Sau og Geit.
Rendalen Sau og Geit har blitt kjent med at Regjeringen skal legge frem en sak for Stortinget
om bestandsmål for ulv og ulvesonen i 2015, og at frem til 15. desember kan alle sende
skriftlige innspill til Klima- og miljødepartementet. Rendalen Sau og Geit vil med dette
komme med vårt innspill.
Belastning for lokalmiljø, og ansvar for biologisk mangfold, kulturlandskap m.m.
Dyreeiere i Rendalen opplever vedvarende rovviltforekomst som en belastning.
Rendalen Sau og Geit mener man må bruke utmarka som en viktig del for matproduksjon,
fordi befolkningen i Norge øker, og kommer til å øke, er dette prinsippet bare blitt viktigere.
Økende fokus på mattrygghet tilsier også at denne målsettingen vil være viktig.
Vi har et av de absolutt viktigste landbruksområdene i denne delen av Hedmark. Her betyr
landbruket veldig mye for bosettingen og verdiskapingen.
Videre er det et faktum - at fordi man i Rendalen i stor grad har klart å ta vare på
utmarksbeitetradisjonen har man også bevart de naturlige leveområdene for mange rødliste
arter. Det er opplagt at det vil bli et tap av mangfold om man også i Rendalen får en
ytterligere avvikling av utmarksbeite og med det også tap av verdifulle kulturlandskap.
Mange opplever også at høy tetthet spesielt av ulv og bjørn i vårt nærmiljø påvirker livsstil og
bruk av naturen og derav redusert livskvalitet. De berørte lokalsamfunn føler at de bærer en
stor byrde på vegne av storsamfunnet, men uten å møte tilstrekkelig aksept og forståelse for
dette.
Ulvesone?
For Hedmark sin del så har ulvesonen vært omstridt, et stort problem har vært at man har
utvidet sonen. Nord for sonen, i vårt område, er situasjonen ikke holdbar, både fordi man i
praksis har innført en hybrid, men også fordi «buffersonen» her i norddelen av fylket omfatter
prioriterte beiteområder. Det er også store forekomster av Bjørn, Gaupe og Jerv i dette
området, og det fører til en særlig høy belastning for landbruket. Rendalen har også hittil
måttet ta belastningen som buffer mellom ulvesonen og viktige beiteområder for husdyr og
tamrein lenger nord i Hedmark og Sør-Trøndelag.
Dersom det fortsatt blir flertall i Norge for å ha ulv og yngling av ulv utenfor innhegning må
denne forvaltes på en annen måte en i dag. Etter de debatter og meningsutvekslinger man har
lokalt og nasjonalt, er det på tide å få en måte å telle bestanden på som kan klare å få aksept i
befolkningen. I den grad vi fortsatt må leve med ulv i Norge utenfor innhegning, er det

unaturlig og uforståelig med dagens krav om at det bare er helnorske ynglinger som tas i
betraktning. Det gjør at bestandsmålet slik det vurderes i dag ikke gjenspeiler den reelle
forekomst av ynglende ulv i Norge, da flere familiegrupper i grenseområdene mot Sverige
også har tilhold på norsk side. Dagens ordning bidrar til å svekke legitimiteten til
ulveforvaltningen, og det er på høy tid å medregne også de delvis norske ulvene som en del av
den faktiske bestanden i Norge. Det er også avgjørende for en tillitsvekkende forvaltning at
bestandsregistreringene i større grad fanger opp de observasjoner som rapporteres til
miljømyndighetene. Det har over flere år blitt meldt inn lokale observasjoner, som ikke blir
fulgt opp og rapportert videre av lokale SNO, noe som har bidratt til lav tillitt til de offisielle
bestandsregistreringene som ligger til grunn for rovviltforvaltningen.
Erfaringene med ulvesonen er at det ikke er tilstrekkelig forutsigbarhet utenfor sonen. Både i
2012, 2013 og 2014 har dette blitt synliggjort med store tap av beitedyr langt utenfor
ulvesonens område, bla. i Rendalen.
Forvaltning
Rendalen Sau og Geit er kjent med at Norsk Sau og Geit har signalisert nulltoleranse for
ynglende ulv i Norge og vi vil støtte dette.
Rendalen Sau og Geit forventer i det minste at regjeringen vurderer forslaget fra et enstemmig
ulvesoneutvalg om at det bør praktiseres fellingstillatelse uten søknad på ulv i prioriterte
beiteområder utenfor ulvesonen i beitesesongen for bufe. Videre bør det, hvis man skal ha ulv
i Norge utenfor innhegning, være lav terskel for forebyggende skadefelling av streifende ulv
utenfor en evt. ulvesonen på vår-snø, da det ofte viser seg vanskelig å felle skadegjørende ulv
på barmark. Rovviltforliket sier at det ikke skal være rovvilt som utgjør skadepotensial i
prioriterte beiteområder. Enhver ulv som befinner seg i et beiteområde i beitesesongen vil
utgjøre et skadepotensial.
Rendalen Sau og Geit mener det nå haster med å få på plass en forvaltning av rovdyrene
som både kan få aksept i befolkningen og som sikrer en nødvendig, trygg og
dyrevelferdsetisk god matproduksjon i landet også basert på utmarksressurser.
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