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Uttalelse til høringsdokument – Faggrunnlag om bestandsmål for 
ulv og ulvesone 
 
 
Rovviltnemnda i region 5 har gjennomgått høringsdokumentet, og vedtok følgende 
høringsuttalelse til de framlagte momentene i høringsdokumentet:  
 

 

 

1. Det må framgå at grenseflokkene skal fordeles med Sverige uten ytterligere tidstap. Det 
finnes to mulige valg; (1)etter revirområde slik at flokken tilhører det landet som har 
hoveddelen av området innenfor sin riksgrense, eller (2)grenseflokkene fordeles 50-50 slik at 
hvert land får sin halvdel, og ved oddetall tilfaller siste flokken det land som samlet sett har 
«avgitt» mest areal til grenseflokkene. En forutsetning for begge løsninger må være at 
flokker som kun benytter 20 prosent eller mindre av nabolandet som revirområde, ikke faller 
inn under definisjonen grenseflokk. 
 

2. Bestandsmålet for ulv i Norge må ikke øke ytterligere når grenseflokkene telles med. Med 
den ulveforvaltning som Sverige har lagt til grunn, vil det årlig vandre et betydelig antall ulv 
inn i Norge. Stortingets forutsetning om en to-delt målsetting gir ikke mulighet for å øke 
antallet årlige ynglinger for Norge. 
 

3. Målet må gå på antallet årlig ynglende flokker, og telles for det enkelte år. Ulv medfører en 
så utfordrende forvaltning at nødvendig tett oppfølging bør gi årlige sikre nok bestandstall 
om påvist yngling. 
 

4. Bestandsmålet for antallet rovdyr, årlige ynglinger eller familiegrupper, må fortsatt 
formuleres eksakt slik det gjøres nå; tidligere erfaringer har vist at når målet var formulert 
som «minimum», åpnet det for en diskusjon om «i verste fall» og føre var. 
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5. Konsekvenser og framtidige utfordringer for utmarksbeitebruken (bufe og tamrein) må 
konkretiseres noe mer, og særlig for en mulig økt rovdyrbelastning. Hedmark har alle de fire 
store rovdyrene inne i målet, samt kongeørn i et betydelig antall.  
 
Vi beklager på det aller sterkeste den reduksjon i utmarksbeite og nedgang i sauehold som 
har skjedd innenfor dagens ulvesone. Det ble gjentatte ganger i den perioden rovdyr startet 
oppsvinget i Norge sagt at husdyrholdere ikke skulle lide tap, og husdyrholdere i dette 
området har derfor all grunn til å føle seg "lurt". Skaden i dette området har skjedd, og med 
nærheten til Sverige og den rovdyrpolitikk som der blir ført, betyr det at man ikke kan 
påregne å slippe rovdyrproblematikk uansett hva som skjer med ulvesona. Det vil ikke 
reparere på denne situasjonen at man flytter problemet også til andre områder. Derfor 
ønsker ikke rovviltnemnda å bidra til yngleområder i større deler av Norge/hele Norge. En 
utvidelse eller opphevelse av dagens ulvesone vil bryte med Stortingets vedtak om en todelt 
målsetning. 
 

6. Vi har pekt på hva som skjer med utmarksbeite i de områder det etableres 
ulveflokker/familiegrupper, og vi kan ikke risikere at utmarksbeite blir borte også i resten av 
landet. Nemnda minner i denne sammenheng om Stortingets målsetting for økt 
matproduksjon - og den betydning nettopp utmarksbeite har for produksjon på ressurser 
som ellers ikke blir utnyttet. Reindriftsnæringa er i samme situasjon, og større utbredelse av 
yngleflokker vil i tillegg ha en negativ effekt på en villreinstamme som Norge har et særskilt 
ansvar for å ta vare på. 
 

7. Nemnda vil påpeke nødvendigheten av radiomerking for å bidra til avklaring av antall, 
tilstedeværelse, revirbruk for særskilt verneverdige individer, revirområde, utvandring og 
mulighet for varsling for å gi sikrere vern for jakthunder under løshundjakt. 
 

8. Det må fastsettes som hovedregel at ulv utenfor sonen, innenfor «rovdyrsikkert» gjerde og i 
særskilte og prioriterte beiteområder, skal tas ut. 
 

9. Det må etableres en økonomisk kompensasjonsordning av betydning for kommuner med 
arealer som inngår i et revirområde så lenge forvaltningen skjer innenfor ei sone. 
 

 

Særskilt for sørsamisk reindrift i Svahken Sijte 
 

1. Faggrunnlaget vurderer ikke ulvens påvirkning på sørsamisk reindrift og kultur. En utvidelse 
eller oppheving av dagens ulvesone vil ha store konsekvenser for sørsamisk reindrift. 
 

2. Faggrunnlaget for bestandsmål for ulv og ulvesonen mangler også en vurdering av samisk 

tradisjonell kunnskap knyttet til forvaltning av ulv i nærheten av samiske tamreinområder, jf. 

blant annet naturmangfoldlovens paragraf 8 annet ledd. 
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3. I henhold til de rettslige forpliktelsene som Norge har overfor sørsamisk kultur, jf. ILO- 
konvensjonen om urfolk og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, skal staten 
avstå fra å gjøre handlinger som umuliggjør eller i vesentlig grad forverrer situasjonen for 
tradisjonell samisk reindrift. Menneskerettigheter må gå foran miljørett om vern av rovdyr. 
 

4. Rovviltnemnda har i sin forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark sagt: 
- Ulv kan ikke sameksistere med småfe og tamrein. 
- Det må søkes å få til en størst mulig buffersone mellom forvaltningsområde for ulv 

og tamrein. 
 

 
 

 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Arnfinn Nergård 
Leder (sign) 
 
 
Vedlegg: Protokoll fra møtet i rovviltnemnda i region 5 den 16.12.2014 


