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Innspill til behandling av lisensfelling i og utenfor ulvesona vinteren 2021 

  
Sak 8/20 – Utenfor sona 
Hedmark vil poengtere at det er viktig å gjøre tiltak før beitesesongen, slik at behovet for 
skadefelling minimeres. Da blir konfliktene lavere og skadene mindre.  
 
Vi støtter forslag til vedtak i sak 8/20 
 
 
 
Sak 9/20 – Innenfor sona 

 
Prioritering: 

1. Bestanden må ned på bestandsmålet, også gjennom aktiv forvaltning rettet mot 
revirhevdende par. Vi foreslår uttak av familiegruppene Kynna, Hernes og Aurskog.  I 

tillegg må det revirhevdende paret i Hornmoen tas ut.  
2. Nye revir kan ikke etableres i beiteprioritert område. Deisjøreviret må fjernes.  
3. Man må tynne ut etableringene nord i ulvesona, fordi de i størst grad truer beitenæring 

innenfor sau, storfe og reindrift/villrein. Dette gjelder både innenfor og utenfor sona. 

Etablering i nord skaper også problemer ved lisensfelling utenfor sona, og ved vurdering 
av skadefelling i beitesesongen. 

Bestandsmålet for ulv i Norge er 4-6 ynglende par. Det skal være 3 helnorske par. Grenserevir 
regnes som halvt norske, og telles som 0,5. 
 
Gjeldende tall for ulvebestanden er 8,5 ynglinger. Av disse, er det 6 helnorske revirer og 5 
grenserevirer. Videre er det 7 revirmarkerende par i Norge, hvor av 5 i Norge og 4 på grensen.  
Tellingen viser at bestandsmålet er overoppfylt. Tallene viser videre at det er 
potensiale for 11 helnorske ynglinger og yngling i 9 grenserevirer.  
 
Modellberegninger viser at det kan felles 20-29 individer i Norge dersom målet er å opprettholde 
den norske delen av bestanden på samme nivå i 2021.   
 
Det må derfor fattes et vedtak på mer enn 29 dyr for å redusere bestanden. Hedmark Bondelag 
mener at bestanden må tas ned til nedre del av bestandsmålet, og dermed må flere individer tas 
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ut. Samlet lisenskvote er foreslått satt til 16 (innafor sona) + 12 (utafor sona) dyr. Dette utgjør til 
sammen 28 dyr, og vil bevare bestanden på nåværende nivå. Erfaringen fra tidligere år viser at 
dette forvaltningsregimet har ført til at ulvebestanden har økt. Vi mener Rovviltnemnda i region 4 
og 5 nå må ta grep, og bringe bestanden ned på vedtatt nivå.  
 
Todelt målsetting: 
Vi vil også minne om at den todelte målsettingen som ble vedtatt 2004 og stadfestet i 2011 fortsatt 
gjelder – og vi presiserer at det er gjeldende innenfor sona. I denne perioden (2004-2019) har 
antall sau på utmark innenfor sona gått ned fra 8.958 til 1.143 i Hedmark.   
 
Familiegrupper: 
Hedmark Bondelag støtter innstillingen på å ta ut Kynna og Aurskog. Vi har i dag 6 helnorske 
revirer og det gir handlingsrom til å redusere skadeomfanget og konfliktnivået ytterligere. 
Hernesflokken er ikke omtalt spesifikt innstillingen, men det har vært mye konflikter rundt denne 
flokken i Åmot og Elverum, og den ligger tett opp mot beiteprioriterte områder.  Vi ønsker at 
denne flokken også skal tas ut.  
 
Grenseflokker:  
Hedmark Bondelag støtter Naturbruksalliansens argumentasjon.  
 
Revirmarkerende par:  
 
Deisjø-reviret: 
Vi er kjent med at det finnes avtale med Sverige om å flytte genetisk viktige individer til Sverige 
om det er nødvendig.  Vi vet fra tidligere etableringer i dette området (Julussa-flokken) at avkom 
herifra har lett for å vandre nordover inn i beiteprioriterte områder. Vi ønsker å unngå at det vil 
oppstå store skader, konflikter og dilemmaer pga at dette er individer med viktige gener på feil 
område.  Det har vi mulighet for å unngå om rovviltnemndene tar grep nå.  Bondelaget ser det 
som veldig problematisk at denne ulven etablerer seg i beiteområder.  Plott fra ulvens bevegelser i 
sommer viser at den er ca 50% innenfor beiteprioriterte områder. Vi mener at Deisjø-reviret bør 
fjernes, enten ved at det felles, eller ved at det flyttes, fortrinnsvis til Sverige. 
 
Hornmoen-reviret:  
Vi mener at det er riktig å ta ut Hornmoen, når Kynna-flokken tas ut. Sekretariatet mener at det 
vil være sannsynlig at Hornmoen-reviret relativt raskt utvider sitt område inn i det gamle Kynna-
reviret, dersom Kynna-reviret tas ut under vinterens lisensjakt. Vi viser også til Fylkesmannens 
vurdering av at Hornmoen stiller relativt likt med Aurskog og Kynna (side 18 i saksframlegget). Ut 
fra en vurdering av at ulvebestanden er for tett nord i ulvesona, og at disse ulvene vil fylle Kynna-
reviret, og dermed ikke gi befolkningen her et pusterom slik man ønsker (byrdefordeling), bør 
man ta ut Hornmoen-reviret.  Her er det også sannsynlig at det har vært yngling i 2020, så det må 
derfor tas høyde for at det er ungulver, som også må tas ut.  Vi ber forvaltningen gjøre en 
vurdering av antallet.  
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Forslag til vedtak sak 9/20: 
 Lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområde for ulv 

 Rovviltnemnda ønsker å oppfylle Stortingets vedtak om å nå et bestandsmål for ulv på 4-6 
ynglinger/år. For å senke bestanden må det tas ut mer enn 20-29 individer innenfor sona. 

Rovviltnemnda mener derfor at det må tas ut 35 ulver innenfor sona med hensikt om å ta 
ut alle individer i angitte familiegrupper /revir.  

Det fattes vedtak om følgende kvoter:  
 En kvote på inntil 21 med hensikt å ta ut alle individene familiegruppene i Kynna, Hernes 

og Aurskog 

 En aktiv forvaltning av de revirhevdende parene, slik at konfliktnivået reduseres og en 

hindrer etablering av familiegrupper i beiteprioriterte områder/ og i randsonen av 
beiteprioriterte områder. Deisjøreviret vedtas flyttet ut av gamle Hedmark eller tas ut og 
det gis en kvote på inntil 6 ulver med hensikt å ta ut alle individene i Hornmoenreviret.  

 En kvote på inntil (16 ulver *0,5) 8 med hensikt å ta ut 3 grenserevir.  

 
 

Med vennlig hilsen 
 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Elisabeth Gjems 
 fylkesleder Hedmark Bondelag 
 
          
Vedlegg: Notat om antall sau på utmarksbeite i Hedmark fylke fra NIBIO.  
 


