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Stor frustrasjon over dagens ulveforvaltning

• Ulvebestanden øker – mens rovdyrmyndighetene er passive

• Utmarksbeite i ulvesona er omtrent avviklet

• Tap av jaktinntekter

• Tilliten til ulveovervåkning og forvaltning er svært liten 

• Rovdyrmyndighetene praktiserer «føre var» til fordel for ulv 
også i beiteområdene utenfor ulvesona.

• Ulvemeldinga tar ikke tak i de reelle problemene.
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Utmarksbeite et fundament i norsk landbruk

2 mill sau, 250 000 storfe og 55 000
geiter på utmarksbeite hvert år

Høster fôr tilsvarende netto 
grasproduksjon på ca 1 mill. dekar 
innmark = 1000 Km2. 

Dette har en verdi på ca 1 Mrd 

Uten store rovdyr gir fri beiting i utmark 
stor dyrevelferd med små tap (4 %) og 
uten medisinering mot innvollssnyltere 

Utmarksbeite sikrer leveområdene til over 
300 arter på rødlista



Verifiserte ulveskader på sau og tamrein 2011 
– 2015 (kilde Meld. St. 21 ulv norsk natur).

11 000 sau erstattet med ulv som 

skadevolder (2011 – 2015).

Erstatningsoppgjøret viser at ulv 

står for ca 15 % av rovdyrtapene 

i Sør-Norge (kilde Rovbase).

Ulv er en betydelig skadevolder 

for sauenæringa i hele 

Sør-Norge.

Der skadene oppstår er tapene 

store og voldsomme.

Store dyrelidelser og stor psykisk 

belastning for dyreeier.

Store tap til ulv også utenfor ulvesona
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Historie om ulv i Agder i 2012

Ulv påvist på i Valle kommune i slutten av april på snødekket mark

I et prioritert beiteområde, 30 mil unna ulvesonen

Direktoratet avslo søknad om ekstraordinært uttak fordi: 

”observasjon av ulv i områder hvor det vil bli sluppet sau på 
beite om noen uker ikke utgjør et skadepotensial” 

Da sauene ble sluppet på beite begynte rovdyrtapene

Statens naturoppsyn påviste minst 2 ulver i Agder

Fylkesmannen gav skadefelling i flere omganger – uten resultat
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Historie om ulv i Agder i 2012

• Kommunale fellingslag jaktet på ulvene for 

kr 250 000,- uten resultat.

• Over 80 sau ble dokumentert drept av ulv

• 451 sau ble erstattet med ulv som skadevolder

Utbetalt over 1 mill i erstatning

• Etter endt beitesesong gav rovviltnemnda jaktlisens på 

2 ulv

Spørsmål:

Hvorfor si nei til uttak av ulv før beitesesong for så å gi 
jaktlisens på de samme ulvene etter endt beitesesong?
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Norges Bondelag krever

• Bestandsmålet må være eksakt og det må gi færre ulv

• Sonegrensen må praktiseres tydelig

• Ingen randsoner – i prioriterte beiteområder som ligger inntil 
sona må ulven fjernes.

• Skadeuttak og lisensjakt innenfor sona

• Effektive uttak av ulv utenfor sona før beitesesong

• Full erstatning for beiterett og jaktrett i ulvesona.

• NIBIO-rapport om beitenæringa må legges til grunn


