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Innledning ved Svend Arild Uvaag, 
fylkesleder i Østfold Bondelag



Ulveforliket mai 2016

Tellinger gjøres på sporsnø!

I følge www.rovdata.no er 
det per 5. mars 2018 
registrert:

– påvist 108-110 ulver i 
landet
• 70-72 norske ulver, hvorav 

23 er skutt på lisensjakt og 
ytterligere 3 tatt ut på 
ekstraordinær felling

• I tillegg lever 38 ulver 
begge sider av riksgrensen 
mot Sverige.

Stortinget, dvs. Ap, KrF, 
Høyre og FrP blei 19. mai 
2016 enige om 

• Endringer i ulvesona

• Bestandsmålet på 4-6 
ynglinger per år, 
hvorav tre helnorske

• Grenseulv skal telle 
med en faktor 0,5

http://www.rovdata.no/


Status etter beitesesongen 2017



Tap til ulv etter kommune 2017



Virkeligheten sauebønder i Østfold 
lever med…

Foto: Rune Sandklev



Hva gjør Østfold Bondelag?

• Følger opp og støtter enkeltbønder

• Søker skadefelling

– 2 søknader i 2017 (Halden/Degernes og Trøgstad)

– Begge er avvist, og klage ligger hos Miljødirektoratet

• Arrangerte oppsummeringsmøte med forvaltninga 2. 
november

• Deltok på rettsforhandlingene i saken der WWF har 
saksøkt staten 14. november

• Tatt opp saken med Stortingsbenken 12. januar 2018

• Arrangerer møte om rovdyr og beiting 19. mars 2018



Beredskapsplan for Østfold Bondelag

Har plan for fylkesledd og lokallag (under revisjon):

– Fylkesleder og organisasjonssjef avgjør raskt om saken skal 
defineres som «krise»

– Håndteringsteam: fylkesleder, organisasjonssjef og 
representant for varemottaker (hvis relevant)

Krise = en større, alvorlig og uheldig hendelse, 
som medfører problemer som ikke kan løses 
gjennom ordinær organisering og handlekraft



Beredskapsplan forts…

• Følger samme mal, uansett 
hendelse

• Ikke gå i veien for de som eier 
saken (MT, politiet, SNO…)

• For å ta vare på bonden:

– NLR  HMS-rådgivere

– Ringvoll Bedriftshelsetjeneste

Bondelagets prioritet ved kriser og alvorlige hendelser 
er å ta seg av de berørte, deres familie og de ansatte.

Laila Torp

Randi Finstad Sand og Annlaug Wennewold



• Hva skal til for å felle ulv innenfor ulvesona?

– Det er fastsatt at det er ei todelt målsetning i 
ulvesona, der det skal være plass til både rovdyr 
og beitedyr

– Skadedyr MÅ tas raskt ut etter skade 

– Stortingets bestandsmål for ulv med 4-6 ynglende 
par er overoppfylt, og fører til et stort trykk på 
beitedyra. Det må derfor lisensfelles ulv både 
innenfor og utenfor sona for å holde bestanden 
etter Stortingets mål, og ikke øke trykket på 
beitedyr ytterligere

Hva mener vi kan forbedres?



Hva mener vi kan forbedres?

• # 1: Ta vare på bøndene som står oppi dette!

• SNO må rykke ut raskere etter observasjoner 
og skader

– Spor, inkl. DNA, må sikres ved skade

– Redusere uttrykningstida

• Satsene for rovviltavvisende gjerder må økes 
ytterligere, og det må gis støtte til vedlikehold

• Arrangere informasjonsmøte i forkant av 
beitesesongen (forebyggende)
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