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Oslo, 1. mars 2018 

 

Klima- og miljødepartementet 

Postboks 8013 Dep 

0030 Oslo 

 

 

Høring – jakttider for ulv innenfor og utenfor ulvesona 

 

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter den foreslåtte 

utvidelsen av lisensfellingsperioden for ulv, men mener at det ikke er framlagt gode 

argumenter for at ikke deler av de foreslåtte endringene også skal gjelde innenfor ulvesona.  

Det er fornuftig å vurdere ytterligere utvidelse av lisensjaktperioden, slik departementet også 

ber om innspill på. 

  

Vi viser til følgende sitat fra Stortinget i Innst. 330 S (2016-2017) om Ulv i norsk natur: 

 

«Komiteens flertall vil understreke at når bestandsmålet er nådd skal 

bestandsregulering iverksettes, og da primært gjennom lisensjakt. Lisensjakt 

gir lokalsamfunn og rettighetshavere/jegere både et ansvar og en rolle i reguleringen 

av bestandene som er positiv. Kravet om bestandsregulering gjelder også innenfor 

sona og uavhengig av at det må foreligge skadepotensial på husdyr og tamrein. 

Komiteens flertall vil understreke at bestandsmål fastsatt av Stortinget er det klart 

overordnede vedtak.» 

 

Vi viser videre til sitat fra Stortinget i Innst. 257 L (2016–2017) om Endringer i 

naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.):  

 

«Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og 

Kristelig Folkeparte, vil peke på at selv om ulv skal ha et sterkere vern i enn utenfor 

ulvesonen, skal det fortsatt være rom for lokal næringsutvikling, bosetting, alminnelige 

sosiale aktiviteter og fritids- og friluftsaktiviteter innenfor ulvesonen, på samme måte 

som i andre distrikter. Dette flertallet vil understreke at flertallet bak ulveforliket i 

Stortinget ikke ønsker at ulvesonen utvikles til et ulvereservat.» 

 

 

Forvaltningen har følgende hovedutfordring;    
 

 Stortinget er svært tydelig på at bestandsmålet for ulv skal følges og at ulvesona 

ikke skal utvikle seg til å bli et ulvereservat. Vi er nå langt over bestandsmålet. 

Det at man nå ikke endrer lisensjaktperioden for ulv innenfor sona forsterker, som 
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KLD selv uttaler, forskjellen innenfor vs. utenfor og vil forsterke reservatfølelse 

og konflikt. 

  

 Enkeltulv som streifer innenfor sona vil meget raskt bli et problem utenfor sona. 

De argumentene departementet oppgir som grunn for restriktiv praksis innenfor 

sona er i stor grad knyttet til sporing/registrerings-utfordringer. Vi tror disse 

overdrives mht. sporing av enkeltulv på vinteren, men underkommuniseres når det 

gjelder bestandsutvikling. 

 

 Utvidet lisensjaktperiode innenfor ulvesona vil motivere til sporing og 

bestandsregistrering. Dette bør departementet stimulere til slik at man kan utvikle 

metoder som gjør det mulig å forvalte bestanden innenfor Stortingets bestandsmål.  

 

Vi har nå en ulvebestand som ifølge Rovdatas tall er langt over Stortingets vedtatte 

bestandsmål, selv etter vinterens uttak. Økt bestand tilsier at antall ulv som forlater revir 

(streifulv) og søker å opprette nytt revir, vil øke. I lys av dette savner vi at departementet 

retter fokus mot å regulere ulvebestanden ned på bestandsmålet og legge til rette for en 

revirbasert forvaltning. Da bør de geografiske områdene som omfattes av ulv i revir, og som 

skal videreføres det året fredes, mens det åpnes for jakt utenfor disse revirene.  

 

Vi mener det er positivt at departementet følger opp Stortingets flertallsvedtak om lik jakttid 

ved å utelukke innskrenket jakttid utenfor ulvesona som et aktuelt alternativ. Vi kan imidlertid 

ikke se at departementet har lagt fram gode argumenter for at ulvesona skal behandles så 

forskjellig fra områdene utenfor ulvesona. 

 

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter den 

foreslåtte utvidelsen av lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesona til perioden 25. 

september – 30. april. 

 

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener 

jakttidsbestemmelsene må legge til rette for en revirbasert ulveforvaltning når 

Stortingets bestandsmål er nådd. Dette må innebære at jakttid for enkeltulv inne i 

ulvesona settes lik jakttid utenfor ulvesona til perioden 25. september – 30. april.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Norges Bondelag  Norsk Sau og Geit  Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

 

  __    __    __ 

Per Skorge   Lars Erik Wallin  Olaf Godli 

generalsekretær (s)  generalsekretær (s)  generalsekretær (s) 


