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Hva gjør Østfold Bondelag når 
skaden oppstår?

• Følger opp og støtter enkeltbønder

– Ta vare på bonden og hennes familie

– Koble på HMS-tjenesten ved behov

– Kan ta mediakontakten (være 
talsperson)

• Søker skadefelling

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

– 1 søknad i 2018 (Våler)



Ulveforliket mai 2016 må følges opp!

Vedtak i de regionale 
rovviltnemndene 4 og 5 den 
19. juni 2018: ta ut 3 flokker 
innenfor ulvesona (Slettås 
(Hedm.), Mangen (Ahus) og 
Hobøl (Øf.)

Etter klage reduserte Klima-
og miljøministeren uttaket til 
ett ulverevir innenfor 
ulvesona (Slettås i Hedmark)

Har ikke fått svar på 
skadefellingssøknadene fra 
Miljøverndirektoratet, 
verken i 2017 eller 2018

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

Tellinger gjøres på sporsnø!



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

• 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

• Skadedyr MÅ tas raskt ut etter skade, 
både innenfor og utenfor sona

Todelt målsetning innen ulvesona

Ulv angriper saueflokk i Trysil. 

Foto: Bjørn Vidar Teppen



Det er stor forskjell på forvaltninga 
innenfor og utenfor sona

Utenfor ulvesona

• Det gis lisensfellingskvoter

• Det gis skadefellingsløyve 
(Hadeland, Nord-Østerdalen 
m.fl)

• Har i stor grad organisert 
beiting gjennom beitelag

• Beiter i utmark 

Innenfor ulvesona

• Lisensfelling av kun Slettåsreviret
(2019)

• Skadefelling gis ikke, til tross for 
store og/eller gjentakende tap og 
til tross for at bestandsmålet er 
oppnådd

• Enkeltbeitebrukere, som ikke er 
organisert

• Beiter på innmark nær tunet 
(etter 2000)



• Rask felling innenfor rovdyrsona når denne 
gjør skade

• SNO må rykke ut raskere etter observasjoner 
og skader

– Spor, inkl. DNA, må sikres ved skade

– Redusere uttrykningstida

Hva mener vi kan forbedres?



- rapport 18.6.2019
Riksrevisjonen er 
kritiske til flere sider 
av rovdyrforvaltningen
i Norge. Det gjelder 
bl.a.:
– soneforvaltningen

– bruken av skadefelling 

– uenigheten mellom 
departementet og 
nemndene om sentrale 
deler av 
rovdyrpolitikken og 
regelverket

Riksrevisjonen anbefaler KLD bl.a. å:
• vurdere tiltak for å sikre mer funksjonelle 

forvaltningssoner, som ivaretar både rovvilt og 
beitenæringene

• vurdere fordelingen av de nasjonale bestandsmålene 
mellom forvaltningsregionene for rovvilt

• vurdere hvordan skadefellingen kan bli iverksatt så 
effektivt som mulig

• sørge for nødvendige avklaringer når det oppstår 
uenighet mellom miljømyndighetene og 
rovviltnemndene, for eksempel i arbeidet med å 
utforme forvaltningsplaner

• fortsette å utvikle et godt kunnskapsgrunnlag om 
rovviltbestandene, og forsterke arbeidet med å bygge 
kunnskap om både årsaker til tap av beitedyr og 
effekten av forebyggende og konfliktdempende tiltak



Endringer i rovviltforvaltninga på høring

Regjeringa har sendt ut høring om 7 endringer i naturmangfoldloven:
1. Endringer i nødvergebestemmelsen

2. Innføring av klagenemnd (i stedet for KLD)

3. Reduksjon av antall rovviltnemnder (fra 8 til 4 eller 5)
• Forskjellen er om Østlandet skal være 1 eller 2 regioner (Vestfold/Telemark og Agder, 

og/eller Viken, Oslo og Innlandet)

4. Bestandsmål nord og sør for Stjørdal 
• ingen endringer i de nasjonale målene, men 3 flere ynglinger av gaupe sør for Stjørdal)

5. Landbruksdirektoratet skal få rett til å uttale seg til regionale rovviltplaner

6. Kommunene gis klageadgang på alle vedtak om felling etter 
rovviltforskriften

7. Endringer i fangstmetoder for jerv (kunstig lys og elektronisk overvåking 
av jervebås)

Høringsfrist 1. oktober
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