
 
 
Til 
Klima- og miljødepartementet 
v/Statsråd Vidar Helgesen 
        Gudbrandsdalen 21.12.2016 
 
 
 
 

Forvaltningen av ulv er ute av kontroll 
 
 
Vi viser til beslutningen som statsråden har fattet angående lisensfelling av ulv. 
Klima- og miljødepartementet sier nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i Hedmark i de 
fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling. 
Bakgrunnen for beslutningen er at det etter Lovavdelingens syn ikke foreligger 
tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.  
 
Som ordførere i en region preget av høyt konfliktnivå mellom beitenæring og 
rovdyrforvaltningen reagerer vi sterkt på konklusjonen fra statsråden. Dette rammer i 
første rekke Hedmark, men det rammer også andre deler av Innlandet. Mer ulv i 
Hedmark vil også føre til mer ulv i vår del av regionen. 
 
Her mener vi at hele Innlandsregionen blir ført bak lyset. Grunnlaget for både 
bosetting, næring og utvikling svekkes betraktelig. Beslutninga er helt uakseptabel og 
etter vårt syn viser dette en regjering som viser en total mangel på forståelse for hva 
som skal til for at det skal bo folk i hele landet. 
 
Vi mener også at dette er et brudd på hva Stortinget sa tidligere i år og vi krever 
derfor at Stortinget går inn for å rydde opp. Stortinget har vedtatt et bestandsmål som 
er innenfor både Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Da blir det underlig at 
statsråden ikke finner juridisk grunnlag for å ta ut ulv når bestanden er langt over 
målet. Flere faginstanser har anbefalt uttak, men her har Statsråden kun lyttet til en 
tolkning i lovavdelinga som etter vårt syn kun tar hensyn til vern av ulv. 
 
Ulvemeldingen som ble lagt fram fra Regjeringen var etter vårt syn kun skrevet ut fra 
perspektivet om vern av ulv. En melding som så til de grader griper inn i 
eksistensgrunnlaget for distriktsnorge burde hatt en mye mer omfattende analyse av 
de som rammes. Dagens vedtak fortsetter i samme spor. Her er det kun hensynet til 
vern av ulv som er ivaretatt. Vi er skuffet over det vi opplever som et svakt skjønn fra 
statsråden, og vi er svært overraska over at rovviltnemdene ikke er hensyntatt i det 
hele tatt. 
 
Landbruk, reiseliv, jakt og fiske er viktige næringsveger i vår region. Statsråden har 
med dagens beslutning grepet rett inn og redusert lokalsamfunnets mulighet til å 
benytte seg av sine muligheter og rettigheter innenfor disse områdene. Det skuffer 
oss. 
 



Gudbrandsdalen er et definert beiteområde og her skal det ikke være ulv. I sommer 
hadde vi nok en ekstrem situasjon i starten på beitesesongen. Flere besetninger ble 
angrepet av ulv. Daglig var vi i kontakt med gardbrukere som gikk i konstant frykt. 
Enkelte turte ikke å slippe dyra ut på beite. Situasjonen var uholdbar – for 
gardbrukerne, for våre lokale fagfolk og for oss som folkevalgte. Vi opplevde 
situasjonen som svært vanskelig og vi følte at vi sto maktesløse.  
 
Vi sa fra til departementet og statsråden i sommer, og flere ganger ba vi om møte. I 
epost fra departementet den 16.6.2016 ble vi lovet et møte om rovdyrsituasjonen. 
Fortsatt har vi ikke hørt mer om det. Vi ber om at det tidlig i 2017 blir arrangert et 
møte der vi kan komme for å belyse vår situasjon og slik at vi alle kan forberede oss 
bedre til neste års beitesesong. 
 
Avslutningsvis vil vi på det sterkeste be om at statsråden gjør om på sin beslutning.  
 
Med dagens vedtak vet vi at det kommer mer ulv i vårt område. Det kan vi ikke 
akseptere fordi det er uholdbart for landbruket og det svekker hele samfunnet vårt. 
 
 
Med hilsen samtlige ordførere i Lillehammer og Gudbrandsdalen 
 
 

 

Mariann Skotte (sign) 
Ordfører i Lesja 
  

Rune Støstad (sign) 
Ordfører i Nord-Fron 
 
 

 

Bengt Fasteraune (sign) 
Ordfører i Dovre 
 
 

 Ole T Muriteigen (sign)  
Ordfører i Sør-Fron 

 
 

Dag Erik Pryhn (sign)  
Ordfører i Sel 

 

Arne Fossmo (sign)  
Ordfører i Ringebu 

 

Iselin Jonassen(sign)  
Ordfører i Vågå  

 

Bjarne Eiolf Holø (sign)  
Ordfører i Lom 

    

 
 

Elias Sperstad(sign)  
Ordfører i Skjåk 

 

Brit K. Lundgård (sign) 
Ordfører i Øyer 

 

Hans O. Høistad (sign) 
Ordfører i Gausdal 

 

Espen G. Johnsen (sign) 
Ordfører i Lillehammer 

    

Kopi: 
Stortingsrepresentanter i Oppland 
Oppland Fylkeskommune v Fylkesordfører Even Aleksander Hagen 
Media 


