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ULVEFORVALTNING – INNSPILL FRA SØLENDALEN HAMNELAG 
 
 

Det vises til invitasjon til innspill til Klima- og miljødepartementet i forbindelse med at 
regjeringen skal legge frem sak for Stortinget om ulvesonen og bestandsmål for ulv. 
 
Dagens forvaltning skaper usikkerhet 
Gjennom vårt beitelag samarbeider 16 beitebrukere om felles oppsyn, sanking, transport, 
sankeanlegg etc. for både storfe og sau i den nord-østre delen av Rendalen kommune.  Vi er nå 
det siste aktive beitelaget i Rendalen. Beiteområdet ligger i prioritert beiteområde i den såkalte 
blå sonen i Hedmark, en sone som er definert som viktig både for rovdyr og beitedyr. Dette skaper 
stadig usikkerhet for hvordan beitesesongen vil bli med hensyn til rovdyrangrep og tap av husdyr.  
I fremtiden må forvaltningen skille enda klarere mellom beiteområder og rovdyrområder, slik at 
den todelte forvaltningsmodellen virkelig blir gjennomført. 
 
Bruk av utmarksbeiteressurser 
Grovforbasert husdyrproduksjon er en stor del av landbrukets verdiskapning i denne delen av 
Hedmark, og bruk av utmarka til beite i sommersesongen står helt sentralt i å gjøre denne 
produksjonen økonomisk mulig. I tillegg er utmarksbeite klimavennlig matproduksjon, det er et 
viktig bidrag til landets selvforsyning av mat og det er også en type husdyrproduksjon med lavt 
smittepress og liten bruk av antibiotika. Dyr på utmarksbeite produserer mat av ressurser som 
ellers ikke ville blitt utnyttet til matproduksjon. 
 
Konsekvenser av ulvesone 
En eventuell utvidelse av ulvesonen vil føre til at en mindre del av landets beiteressurser blir 
utnyttet.  Det viser den nær fullstendige avviklingen av utmarksbeite innenfor eksisterende 
ulvesone. En videre utvidelse av ulvesonen inn i Rendalen vil følgelig også være ødeleggende for 
beitenæringen i kommunen, og dermed redusere matproduksjonen i kommunen.  
 
Denne eventuelle nedgangen i matproduksjonen vil være et paradoks da det er et uttalt mål fra 
Stortinget og landbruksmyndighetene å opprettholde og øke norsk matproduksjon.  
 
Ulvesone og grenserevir 
Vi er imot en eventuell opphevelse av ulvesonen da dette vil føre til at en mye større del av landet 
vil få de samme problemene som oppleves innenfor dagens ulvesone. Uten en ulvesone vil det 
også bli en stadig pågående, intens politisk dragkamp om hvor ulv skal tas ut den dagen 
bestandsmålet er nådd, med all den usikkerhet det vil medføre for beite- og utmarksnæring. 
 
Vi innser at bestandsmålet på 3 ynglinger er vanskelig å redusere. Men vi mener at grenserevirene 
må telles med i ulvebestanden, f.eks. med en faktor på 0,5. Dette vil gi et mer realistisk bilde av 
ulvebestanden og føre til en større forståelse for gjeldende rovdyrforvaltning.  
 
 

mailto:postmottak@kld.dep.no


Vi mener:  
 
-Ulvesonen må opprettholdes med samme utstrekning som i dag.  
- Såkalte buffersoner må fjernes, enten må rovdyr prioriteres eller så må beitedyr prioriteres. 
- Grenserevirene må telles med i den norske ulvebestanden, f.eks. med en faktor på 0,5.  
- Dyr på utmarksbeite produserer mat med liten bruk av antibiotika, det er en klimavennlig 
matproduksjon og det produseres mat av ressurser som ellers ikke vil bli utnyttet.  
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