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Uttalelse til faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone

Rovviltnemnda i region 6 viser til Klima- og miljødepartementet hjemmeside der
faggrunnlaget for bestandsmål for ulv og ulvesonen ble publisert den 31. oktober 2014.
Departementet åpnet samtidig for at alle kan komme med skriftlige innspill frem til den 15.
desember d.å.

I 2013 sendte daværende Miljøverndepartementet (MD) endring i rovviltforskriften
vedrørende forvaltningsområdet for ynglende ulv ut på offentlig høring. Rovviltnemnda i
region 6 viser også til vår uttalelse i brev datert 10. september 2013.

Forvaltningsområdet for ynglende ulv går ikke inn i region 6, og grenser heller ikke opp mot
region 6. Deler ev region 6 har i de senere årene hatt betydelig aktivitet av ulv, ikke bare i
beitesesongen, men også resten av året. Det er derfor viktig for rovviltnemnda i region 6 at
grensen for forvaltningsområdet ikke flyttes nordover, noe som trolig vil medføre økt aktivitet
av ulv i region 6. Rovviltnemnda i region 6 ønsker derfor å videreføre en modell med en
nærmere avgrenset sone for å forvalte en norsk ulvestamme. Sonen bør ikke utvides nordover
på grunn av at dette trolig vil medføre en økning i skader på sau og tamrein forvoldt av ulv.
Spesielt med tanke på sørsamisk tamreindrift er det svært viktig at grensen ikke flyttes
nordover.

For at forvaltningen av ulv skal få større troverdighet er det viktig at grenserevirene/flokkene
tas med i bestandsmålet for Norge. All logikk tilsier at grenserevier bør telle 0,5 i
bestandsmålet. Hvordan det nasjonale bestandsmålet skal justeres hvis grenserevirene skal
inngå har ikke rovviltnemnda i region 6 noen kommentarer til, ut over at antall ulv i Norge
ikke må øke.
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