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Østfold Bondelag sitt vedtak angående ulvesone
Østfold Bondelag er kjent med at Norges Bondelag vil ta opp ulvesoneproblematikken i
sitt styremøte den 25. september. Dette som et svar på misnøye blant annet fra medlemmer
i Østfold i forhold til standpunktet om å bevare ulvesona som et viktig grep i
ulveforvaltningen.
Østfold Bondelag deltok på møtet i NB i juni, og gikk der inn for å beholde ulvesona. Nå
har det kommet sterke reaksjoner på Bondelagets syn, og vi velger derfor, som Norges
Bondelag å ta saken opp til ny vurdering. Vi er også kjent med at Utmarksavdelingen, som
var for ulvesone på møtet i juni, etter en høringsrunde og et styrevedtak har endt på å være
mot ulvesone. Vi har videre satt oss inn i argumentasjonen fra Norges Bondelag og vi har
hørt tilbakemeldingene fra våre medlemmer og lokallag. Østfold Bondelag har mottatt 5
henvendelser fra lokallagene som er berørt av problematikken. Der kom det frem at 4
lokallag ønsker å fjerne ulvesonen og 1 lokallag synes det kunne være greit å beholde
ulvesonen.
Østfold Bondelag hadde saken opp på styremøte 18.september og følgende kom frem i
diskusjonen:
Østfold Bondelag har betenkeligheter med å fjerne ulvesonen, og vi stiller spørsmål
med hvordan ulvebestanden vil bli forvaltet dersom ulvesonen fjernes?
Målet til Østfold Bondelag er at det skal være minst mulig ulv i Norge altså ingen fast
stamme. Østfold Bondelag er klar over at vi må følge overordnet politikk og fra stortingets
side er det bestemt at det skal være ulv i Norge. Vi ønsker å presisere hva
prinsipprogrammet til Norges Bondelag sier om dette tema:



Det skal ikke være en fast stamme av ynglende ulv i Norge
Forvaltningen av rovdyrene må sees i sammenheng i grenseområdene og ulv, bjørn
og jerv som oppholder seg i grenseområdene må telle med i bestandsmålet.
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Det må ytes full erstatning for tap, sannsynlige tap og for følgeskader. Alle
kostnader skal dekkes av Miljøverndepartementet
Det er Miljøverndepartementet som skal ha det økonomiske ansvaret for
forebyggende tiltak i rov-viltforvaltningen, inkludert kostnader til uttak av skadedyr
Evt. omstillinger av enkeltbruk skal finansieres av midler utenfor jordbruksavtalen.

I tillegg til punktene i prinsipprogrammet er problematikken rundt forringelse av
livskvaliteten for den som bor i områdene med ulv en stor utfordring. Dette er noe som må
tas på alvor, derfor er det viktig at forvaltningen av ulvebestanden i Norge må skje på en
ansvarsfull, rettferdig og troverdig måte.
Vi oppfatter at det lokalt i Østfold er et krav om å fjerne ulvesonen, med andre ord at hele
Norge skal være en ulvesone. Vi er usikre på om dette er løsningen for å oppnå vårt felles
mål, som er minst mulig ulv. Østfold Bondelag tror ikke en oppnår større ulvemotstand (og
dermed får snudd oppfatningen om at det skal være ulv i Norge) ved å utvide ulvesonen til
å gjelde hele Norge. Vi er bekymret for at dersom ulvesonen blir større vil det bli politisk
aksept for å øke antall ynglende ulv (større ulvesone  flere dyr). Dette kan føre til et
enda større press i de områdene som allerede har ulv i dag. Vi har ikke tro på at ulven i
rakst tempo vil spre seg til hele landet, da vi i en årrekke har sett at den trives i
grenseområdene mot Sverige i Østlandsområdene.
Det er viktig at en har et godt samarbeid med Sverige på forvaltning av ulv. Den svenske
forvaltningen av ulv vil ha direkte innvirkning for ulveforvaltningen i Norge. Grenseulven
må telles også på norsk side.
Østfold Bondelag er opptatt av at det må være et sterkt fokus på byrdefordelingsprinsippet.
Ulv som beveger seg utenfor ulvesonen må tas ut. Antall registreringer og sportellinger må
være realistiske og troverdige. Det må gis en rettferdig kompensasjon for de som må legge
ned/om sin landbruksproduksjon fordi det kommer i konflikt med ulv.
Østfold Bondelag sin holdning oversendes styret i Norges Bondelag.
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