
Til Opplands- og Hedmarks-benken på Stortinget. 

Forespørsel om møte. 

På bakgrunn av Klima og Miljødepartementets avgjørelse om å avlyse lisensjakta på 4 
familiegrupper av ulv, vil faglaga i Sau og Geit, Bondelaget og Bonde og Småbrukarlaget i 
Hedmark og Oppland be om møte med Stortingsbenkene fra Hedmark og Oppland så snart 
som mulig på nyåret. 

Ulveforvaltninga i Norge har tatt en helt ny og dramatisk  vending i og med at regjeringa v/ 
Klima og Miljøminister Vidar Helgesen i vedtak av 20.12. 2016 har overprøvd vedtak i 
rovviltnemndene i sone 4 og 5 av 21.06. 2016 og 16.09. 2016 om lisensjakt på ulv i 4 revirer i 
Hedmark. 

For oss er Stortingets behandling av rovviltpolitikken førende for forvaltninga av ulv i Norge 
og vil bl.a. peke på: 

1) Den todelte målsetting. 
Stortingets behandling av Meld. Nr. 15 fra 2003/2004 hvor det er nedfelt en todelt 
målsetting om både rovvilt og utnytting av utmarksressursene. I dag er 54% av 
landarealet i Norge prioriterte yngleområder for rovvilt i tillegg til at kongeørn er 
totalfreda i Norge. Følgelig kan kongeørn hekke og gjøre skade på beitedyr uten at det 
i praksis er mulig å ta ut skadegjørende individer. På den måten har hensynet til 
oppbygging av rovviltstammene skjedd på bekostning av aktiv beitebruk og 
næringsutøvelse i en betydelig del av landet. Eksempelvis er det flere kommuner øst i 
Hedmark hvor all utmarksbeite med husdyr er avvikla,  og vi vet at ca. 65% av 
saueholdet er avviklet de siste 15 år innenfor rovdyrsona i Hedmark. 

2) Regional rovviltforvaltning. 
I representantforslag nr 163 2010/2011 (rovviltforliket) hvor nåværende statsminister 
var en av forslagsstillerne, er den todelte målsetting om aktiv beitebruk gjentatt samt 
at det er lagt stor vekt på regional rovviltforvaltning. Det heter i ingressen bl.a: «Det er 
et mål at den regionale myndigheten skal styrkes» og «Videre skal det legges vekt på 
regional forvaltning, respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og 
lokalsamfunns livskvalitet.» Vi kan ikke se for oss at når rovviltnemnda finner det 
formålsløst å fortsette at styrking av regional rovviltforvaltning er gjennomført i tråd 
med rovviltforliket. Vi er alvorlig bekymra for hvordan en beskjeden folkevalgt 
medvirkning i rovviltforvaltninga kan videreføres og styrkes etter departementets 
overkjøring av nemndene i saken om ulveforvaltning innafor ulvesona. I 
høringsprosessen om regional rovviltforvaltning som departementet er i ferd med å 
gjennomføre vil det bli krevende å bygge opp tillit og på en troverdig måte gi 
nemndene noe som helst reell myndighet som en kan feste lit til. Hvem kan tenke seg 
å delta i slikt narrespill? Det er mulig at deler av miljøforvaltninga er tilfreds med at 
nemndstrukturen går i oppløsning? 

3) Konfliktdemping 
I Rovviltforliket fra 16.juni 2011 er det lagt stor vekt på konfliktdemping og punktene 
2.1.1. til og med punkt 2.1.5. beskriver grep for å bidra til konfliktdemping. En ting er 
i alle fall helt på det rene at en skal gå mange år tilbake i tid før en finner slikt 
konfliktomfang som vi nå opplever i kjølvannet at vedtaket om avlyst ulveforvaltning 
innafor sona. 



4) Soneavgrensing uten yngling utafor sona. 
I rovviltmeldinga Meld nr 15 fra 2004 er det nøye beskrevet et leveområde for ulv, 
såkalt ulvesone. I innstilling 330 S 2016 er departementets forslag om utviding 
nordover inn i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner avvist. På den måten yngler 
Osdalsflokken fortsatt i strid med avgrensinga av ulvesona fastsatt av et 
Stortingsflertall både i 2016 og i 2004. Vi reagerer spesielt sterkt på at Departementet 
avlyser også  uttak av denne familiegruppa med leveområde utafor ulvesona. Verd å 
merke seg er at en av ulvene som deltok i massakren av 500 sauer og lam i 
Spekedalen/Sølendalen i Rendalen kommune sommeren 2016, kom nettopp fra 
Osdalsflokken. En annen kom fra Julussaflokken. Da er det helt ubegripelig at 
vedtaket i departementet er fundamentert på at familiegruppene som nå fredes, ikke 
utgjør noe skadepotensiale på beitedyr! 

5) Bestandsmål for ulv i Norge. 
Behandlinga av Meld. St. 21 2015/2016 «Ulv i norsk natur» med innstilling nr. 330 
2016 ender opp med et bestandsmål på 4-6 ynglinger/år hvorav minst 3 skal være 
«helnorske». Vinteren 2015-2016 ble det dokumentert 7 «helnorske» ynglinger av ulv. 
På det grunnlag er det godt rom innafor bestandsmålet for den lisenskvota nemndene 
innstilte på. Videre har miljødirektoratet og sekretariatet for nemdene på faglig 
grunnlag konkludert med at lisensfelling i 4 revirer i Hedmark ikke truer overlevelsen 
av denne ulvebestanden. 

Betenkning utført av Landbruks og matdepartementet konkluderer slik: Etter LMDs 
vurdering er vilkårene i naturmangfoldloven (og Bernkonvensjonen) for at det kan tillates 
felling av ulv i revir innenfor ulvesonen oppfylt.  

Miljødirektoratet har gitt to faglige tilrådninger til Klima og Miljødepartementet (15.09 og 
25.11). Vi menet det er bekymringsfullt at disse tilrådningene ikke tar for seg helheten og kun 
gir vurderer innenfor skarpe geografiske områder som ulvesona eller Osdalsflokkens normale 
leveområde. Skal skadepotensialet vurderes må helheten vurderes. Vi mener derfor at 
vedtaket bygger på et ufullstendig beslutningsgrunnlag. 

Et møte med Stortingsrepresentantene fra Hedmark og Oppland kan hjelpe på forståelsen på 
hvem en skal feste lit til: -et fagdepartement som kan vurdere beitebruk og skadepotensiale 
eller jurister som ikke har kunnskap om hverken landbruk eller beitebruk? Dette trenger vi en 
dialog på. Vider vil det være nyttig for innlandets landbruksrepresentanter å formidle den uro 
som nå hersker på bygdene i etterkant av ulvevedtaket i departementet. 

Blæstad den 21.12. 2016 

Med hilsen og håp om et snarlig møte 

Martin Mostue, leder i Hedmark Sau og Geit    Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag 

Ståle Støen, leder i HBS                                      Trond Ellingsbø, leder i Oppland Bondelag 

Terje Holen, Oppland Bonde og Småbrukarlag   Arnfinn Beito, leder Oppland Sau og Geit 

	  


