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”Hva mener ”næringen” om ulven?

Husdyrnæringens syn på ulv og ulveforvaltning



Syn på ulv – kan sees på bildene...



Beitenæringa

Forpliktende konvensjoner

Bernkonvensjonen

ILO-konvensjonen

Den europeiske 
landskapskonvensjonen

Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon



Rovvilt-konflikten dreier seg mye om 

ulven, men vi er alle glade i naturen….

Verneorganisasjonene:

Selvsagt et godt grunnsyn ved å ta 

vare på naturen og naturmangfoldet.

Men veldig opptatt av de 4 store 

rovdyra og ULV spesielt.

Hva med andre arter på rødlista?

Ja til ulv i norsk natur!

Beitebrukere kjemper distriktets sak i 

konflikten. Disse bor i ulvesonen og 

andre rovviltsoner og vet hva det 

innebærer for lokalsamfunnet.

Ulv er den verste fiende en 

beitebruker kan få inn i saueflokken 

sin.

Nei til ulv i norsk natur



Hva mener næringen om ulven?
 ”Næringen” som det er henvist til i programmet regner jeg som husdyrnæringen, 

beitenæringen, utmarksnæringen og da i hovedtrekk yrkesgruppen bønder og 
samer/reineiere

 Bøndene har fra og med 1950-60 – tallet spesialisert seg fra å ha ”alle” 
produksjonene på gården til å ha 1 eller 2 produksjoner, ofte omtalt som f. eks. 
kornbønder, melkebønder, sauebønder etc

 Næringen vil, når man snakker om bestandsmål av ulv i Norge, likevel omfatte 
de fleste gårdbrukere, da disse bruker, eier, forvalter og har rettigheter i store 
deler av både innmark og utmark i Norge, som etter hvert ulven oppsøker

 Herunder må allmenningsretten, selve grunneierretten m/bl.a. jaktretten på 
jaktbart vilt og ikke minst beiteretten spesielt nevnes

 Ulven i Norge ble fredet i 1971. Jeg tok over gården i 1975, som den 10 i rekken 
av generasjoner som har eid den etter kjøpet fra danskekongen i 1674. På 
gården er det forøvrig funnet jordbruksrelaterte oldfunn fra yngre steinalder for 
4800 år siden. Som en refleksjon eller en digresjon er jeg dermed 1. generasjon 
av minst 160 generasjoner gårdbrukere i området rundt gården der Staten og 
samfunnet i stedet for å hjelpe til med å holde ulvebestanden nede vil 
motarbeidet gårdens produksjonsevne og eksistensgrunnlag - det være seg all 
beitebruk i inn- og utmark og alle jaktbare verdier av småvilt og hjortevilt.



 Bønder er organisert i flere organisasjoner og organisasjonsformer

 De fleste er organisert i et av faglagene, Norges Bondelag eller Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag

 Videre er de ofte organisert i faglige organisasjoner som støtter deres 
produksjon, som NSG er et godt eksempel på

 Norsk Sau og Geit er en faglig medlemsorganisasjon for saue- og geiteholdere i 
Norge, og i tillegg er vi raselag for gjeterhundrasene border collie og working
kelpie på landsbasis

 Småfe og særlig saueholdet en produksjon som ennå utnytter naturens matfat, 
les beiteressurser, mest mulig. Her er både besetningen og produksjon lagt opp 
slik at an kan høste den økologiske, naturskapte og fornybare ressursen på en 
tid da både antall sauer og veksten er størst.

 Saueholdet høster både innmark og utmark, og er den husdyrproduksjonen i 
tillegg til geitehold som er helt avhengig av utmarka for lønnsomheten og for å 
holde en god dyrevelferd



Beitelag – Organisert Beitebruk

 Saueholdet har i tillegg organisert seg i beitelag, med geografiske 
områder lokalt i kommuner, grender eller sæterområder. I 1970 ble 
”Organisert Beitebruk” etablert for å arbeide for 1. For mere rasjonell 
utnytting av utmarksbeitene og 2. Redusere tap av dyr til et minimum.

 Framover på 80-tallet ble det en god fremgang, og tapene minket pga. 
god organisering og forebyggende helsearbeid.

 Fram til freda rovvilt v/bl.a. ulven etablerte seg utover på 90-tallet 
kunne man dermed dokumentere det såkalte ”normaltapet” av sau og 
lam i utmarka.

 Senere har statistikken fra Organisert Beitebruk vært et faglig godt 
hjelpemiddel både for beitenæringen og forvaltning på ulike nivå.

 Organisert Beitebruk oppnådde målet sitt. I dag har mange besetninger 
som ikke opplever tap til freda rovvilt/ulv 0 sauer og lam i tap, men 
bestandsmålene av freda rovvilt inkludert ulv har selvsagt snudd alt 
dette på hodet.



Hva mener næringen om ulven?

 Næringen sier i prinsippet nei til ulv

 Hovedgrunnen er at all erfaringskunnskap gjennom ”alle” generasjoner 
tilsier at husdyr/tamrein/jaktbart vilt og ulv må skilles i tid og rom for å 
unngå store tap både økonomisk, arbeidsmessig og etisk.

 Ulv er i besittelse av et enormt skadepotensiale både som flokk og 
enkeltdyr.

 Skaden av ulv på sau er erfaringsmessig oftest mange døde dyr, 
mange skada dyr, mange morløse lam og mange søyer uten lam hos 
noen få beitebrukere. Dette blir som et sjokk for disse, noen tåler ikke 
dette i det hele tatt, andre tåler 1 år og atter andre tåler noen år. 

 Derfor er ulvesonen i Hedmark i dag nesten fri for sau, og i randsonene 
og utover landet er det nok av eksempler på at ulven forårsaker at man 
slutter med beitedyr.

 Ulv gjør og kan gjøre stor skade i bestandene av f. eks. elg og rein, noe 
som medfører mindre jaktbare kvoter av hjortevilt og tap for tamrein-
og reinnæringa.



Tvil/diskusjon om ulvens opphav i forhold 

til krav/bestemmelser angående fredning

 Det er enighet om at den opprinnelige norsk-svenske ulvestammen er 
utdødd, og den eksisterende bygger på innførte individer av «østlig» 
avstamming

 Dette kan stride mot bl. Bernkonvensjonen da det er en «fremmed
organisme» eller en organisme som ikke hører til noen art eller bestand 
som forekommer naturlig på stedet»

 Det ble først gjort offentlig kjent at de opprinnelige dyrene stammer fra 
Estland (1996)

 Uppsala universitet 2001: To opprinnelige hanndyr høyst sannsynlig 
hverken finsk eller russisk. Av to hanndyr som ankommer 2007 er også 
kun 1 fra Finland/Russland

 Dette er senere endret til ”østlig” (2003), men referansematerialet i 
denne undersøkelsen kommer fra Tver og Smolensk – russiske områder 
på høyde med henholdsvis Latvia og Minsk . 

 Referansematerialet ble levert av en kjent ulveoppdretter

 Konklusjon: Ulv er ulv eller er ikke ulv ulv?



Ulveforvaltning, hvordan tenker 

Norsk Sau og Geit?

 Strategiplan 2012-2019 4. artikkel 8. kulepunkt:

 ”Arbeide for en styrking av beiteretten, herunder kjempe for effektivt 
uttak av rovvilt under ulike jaktforhold.”

 Handlingsplan rovvilt, delmål 2: Redusere tapet til rovvilt, strategier 

og tiltak, 1. 2. 5. og 8. kulepunkt:

 - Redusere rovviltbestandene til bestandsmålene.

- Effektivisere uttaket av skadedyr.

- Kreve at ulv utenfor ulvesonen (grønn sone) tas ut.

- Kreve at alt fredet rovvilt i inngjerdet utmarksareal tas ut. 



Hva sier NSG?

 NSG sier nei til ulv i norsk natur og ja til prioritering og vedlikehold av 
et bredt biologisk mangfold og matproduksjon i hele landet. 
Næringa er fullstendig avhengig av utmarksbeitene produksjonen er 
tuftet på, og vil ikke kunne overleve basert på vilkår hvor rovdyrene 
prioriteres.

 Nei til ulv er et kraftig, men svært gjennomtenkt og veloverveid, 
standpunkt. NSG vurderer Norges ansvarsrolle for ivaretakelse av en 
globalt stor og formeringsdyktig art som ulven, som liten. Særlig tatt i 
betraktning vår utkantposisjon, topografi, klima og vekstsesong, 
speiler dette et verdivalg for framtiden: Hva skal de neste 
generasjonene spise? Skal vi ha landbruk i hele landet? Ønsker vi 
bærekraftige distrikt med et mangfold av næringer?

 NSG velger sunn, trygg og næringsrik mat basert på god dyrevelferd 
og norske ressurser. 



Men i et demokrati handler det 

selvsagt om respekt for flertallet:

 NSG som organisasjon respekterer gjeldende rovviltforlik med 
dagens bestandsmål av ulv.

 Vi så likevel grunn til å ta avstand fra og protesterte mot den 
manglende forvaltningen som ble ulven til del i ulvesonen i forrige
lisensjaktperiode.

 Vi mener at bestanden av ulv skal holdes så lav som mulig utenfor
ulvesonen og forvaltes så nær bestandsmålet som råd er innenfor
sonen.

 Vi tar sterk avstand fra WWF`s søksmål mot Staten angående
lisenskvotene av ulv innefor og utenfor sonen og mener dette er et 
bidrag til mere konflikt i saken.

 Vi vil i overskuelig fremtid arbeide for at bestanden av ulv i Norge 
skal reduseres.



Stikkord og emner som økning eller manglende 

forvaltning av ulvebestanden vil rokke ved:

 Beitenæringa inkludert sau, geit, tamrein – storfe?

 Norsk industri – slakterier

 Dyrevelferd for husdyr – grovfôrbaserte husdyr inne?

 Kulturlandskap 

 Matproduksjon basert på norske ressurser – import av mat

 Utmark til villmark – nasjonalparker med beiting nevnt i tiltaksplanen

 Villrein-stamma

 Livskvalitet – allemannsretten

 Skognæring - fredning/oppkjøp

 Biologiske mangfold 

 Bosetting i distrikts-Norge - enda større urbanisering

 Befolkningsvekst i verden – selvforsyning



Husk hva 

rovviltforliket baserer 

seg på:

 Hilsen fra beitenæringa:

 Vi har tru på at matproduksjon på 
norske ressurser er en bærekraftig, 
miljøvennlig og svært nyttig næring i 
framtida!!

Komiteen vil understreke at den todelte 
ma ̊lsetningen skal opprettholdes, og 
mener at det fortsatt skal være mulig 
med levedyktig næringsvirksomhet i 
landbruket i omra ̊der med rovvilt. 
Komiteen mener livskvalitet og 
bosetning og næringsutviking i 
distriktene ma ̊ tas hensyn til ved 
forvaltningen av rovdyrene. 
Forvaltningen ma ̊ etter komiteens syn 
gjennomføres pa ̊ en ma ̊te som skaper 
tillit mellom lokalbefolkning og 
regionale og sentrale myndigheter. 

Komiteen mener det bør legges opp til 
en forvaltning av de fire store 
rovdyrene, som gjør det mulig fortsatt a ̊
drive med sma ̊fehold i omra ̊der med 
rovdyr.” 



Hvem skal vi velge som kosedyr?

Jeg velger sau og hund! Men husk 

båndtvangen! Takk for meg!


