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Høring om endringer i rovviltforskriften – forvaltningsområde for ynglende 

ulv 

 

 

Høringssvar fra Norsk Sau og Geit 
 

Norsk Sau og Geit (NSG) viser til høring om endringer i rovviltforskriften – 

forvaltningsområde for ynglende ulv, datert 6. juni 2013 og kommer med dette med våre 

merknader til høringen. 

 

NSG kommer med følgende innspill: 

 

1. «Utvalgets flertall (8 av 9 medlemmer) går inn for å videreføre en modell med ei 

nærmere avgrenset sone for å forvalte en norsk ulvestamme. Mindretallet (1 av 9 

medlemmer) går inn for modellen «ingen nasjonalt fastsatt sone».  

 

NSG støtter ikke flertallet i Utvalget om soneforvaltningen av ulv. NSG ønsker ingen 

nasjonal fastsatt sone eller ynglende ulv i Norge. Beitenæringens erfaring viser at det er 

viktig at beiteområder holdes fri for ulv for å sikre sauenæringens framtidige utmarksdrift.  

Stor innvandring fra svenske ulverevir representerer et såpass stort problem for beitenæringa 

i Norge at det ikke er rom for en egen norsk ulvestamme. 

 

2. «Utvalgets flertall (6 av 9 medlemmer) foreslår at dagens forvaltningsområde for 

ynglende ulv ikke får noen geografisk utvidelse. Dette flertallet mener at særlig 

hensynet til sørsamisk reindrift og prioriterte beiteområder for husdyr gjør dette 

vanskelig. Flertallet har også merket seg ordningen med at helnorske familiegrupper 

(ulverevir) som har inntil 49 prosent av reviret sitt utenfor forvaltningsområdet, 

defineres som innenfor. Ettersom ulverevir i Norge kan ha en betydelig utstrekning 

betyr dette at forvaltningsområdet i praktisk forvaltning i enkelte tilfeller kan være 

betydelig utvidet.  
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Et utvalgsmedlem tilhørende flertallet går inn for at 49-prosentregelen ikke gjøres 

gjeldende langs nordgrensa av forvaltningsområdet. Dette av hensyn til tydelig skille 

på forvaltning innenfor og utenfor forvaltningsområdet.  

 

Mindretallet (3 av 9 medlemmer) ønsker en utvidelse av forvaltningsområdet 

nordover. Det utvidede området avgrenses av Glomma, fylkesvei 30 og videre langs 

fylkesvei 217 til Trysil/Femund-vassdraget. Det samme mindretallet går inn for at den 

nevnte 49-prosentregelen ikke gjøres gjeldende langs nord- og østgrensa av utvidet 

forvaltningsområde. Dette av hensyn til sørsamisk reindrift».   

 

NSG ønsker ikke at beiteområder omgjøres til ulvesone. Beitebrukerne innefor disse sonene 

er fratatt sine rettigheter til beitebruk og blir slik sett «ofret» for at andre områder skal kunne 

fortsettes brukt til beite. Det ikke er forenelig med ynglende ulv i Norge og utmarksbeite. 

 

Beitenæringens erfaringer er at soneforvaltingen ikke fungerer og at de som beiter utenfor 

ikke holdes skadefri. Usikkerhet rundt potensielle rovviltskader gjør at drifta blir ustabil og 

gårdsbruk legges ned.   

 

 

 

3. «Utvalget anbefaler at disse områdene tas ut av dagens forvaltningsområde: 

Områdene vest for E6 i Østfold fylke og i Follo i Akershus. Vestmarka vest for E16 i 

Akershus, samt de deler av Kongsvinger, Grue og Sør-Odal kommuner som ligger vest 

for Glomma. Utvalget kan ikke se at verken størrelse eller beliggenhet gjør disse 

områdene aktuelle for familiegrupper eller revirhevdende ulvepar. Forslaget er i 

hovedsak i samsvar med innspill utvalget har fått fra faglig hold». 

 

Det poengteres at NSG ikke ønsker en nasjonal ulveforvaltingssone eller ynglende ulv i 

Norge.  
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Tone Våg         Lars Erik Wallin 

styreleder         generalsekretær

       
 

 

 


