
Forvaltning av ulv – behov for nye grep 
 
Situasjonsbeskrivelse 

Siden Stortinget i 2011 la rammene for dagens rovviltpolitikk, har vi høstet erfaringer med å 

leve med ulv. Disse organisasjonene vil fremheve følgende punkter: 

 Mange som lever i områder med ulv, opplever dette som utfordrende. Konfliktnivået 

er høyt, noe som medfører redusert livskvalitet for mange. 

 Mulighetene for utmarksbeite er sterkt forringet i ulvens utbredelsesområde. Store 

tap av husdyr og beitenekt i deler av ulvesonen oppleves av mange som en psykisk 

påkjenning. Situasjonen har bidratt til kraftig nedgang i saueholdet i disse områdene.  

 Elgbestanden i deler av ulveområdene er sterkt redusert, og ulven er en viktig årsak 

til denne utviklingen. En utvikling som påvirker både jegernes tilbud om 

jaktmuligheter og inntektsgrunnlaget til berørte grunneierne 

 Mange som bor i ulvesonen opplever at mulighetene til utøvelse av friluftsliv, 

herunder jakt og annen høsting, er redusert. 

 Ulvesonen er også avsatt til yngleområde for andre store rovdyr, spesielt i Hedmark, 

noe som forsterker følelsen av å bo i et reservat, og bidrar til at den totale 

rovviltbelastningen blir stor. 

 Jakt med løs hund er nærmest borte, og gamle, rike jakttradisjoner er i ferd med å dø 

ut.  

 Det er så langt ikke åpnet for regulering av ulvebestanden gjennom lisensfelling 

innenfor ulvesonen, selv om det nasjonale bestandsmålet er nådd gjennom flere år. 

 Mange innenfor ulvesonen opplever at de må bære belastningen av den nasjonale 

ulvepolitikken alene. 

 

Felles krav til ulveforvaltningen 

Det må være et mål for en fremtidig ulveforvaltning at den har en større aksept og 

legitimitet i berørte lokalsamfunn enn hva som er tilfellet i dag, og dermed bidrar til et 

redusert konfliktnivå. Organisasjonene er enige om at følgende elementer må være en del av 

morgendagens ulveforvaltning: 

 Bestanden av ulv må reduseres fra dagens nivå. 

 Bestandsmålet må telles i familiegrupper og grenseflokkene skal inngå i 

bestandsmålet. 

 Bestandsregulering av ulv, må som for andre viltarter, skje gjennom lisensfelling i 

hele ulvens utbredelsesområde med ens jakttid. 



 Det må etableres gode rammebetingelser for å sikre effektiv skadefelling i hele 

ulvens utbredelsesområde. 

 Lokal involvering må vektlegges. Innenfor rammene av Stortingets vedtak om 

ulvepolitikken og gjeldende regelverk, må rovviltnemndene ha handlingsrom og reell 

mulighet til å vektlegge og balansere ulike hensyn for å bidra til konfliktdemping. 

Lokal deltakelse i bestandsregistreringer må vektlegges. 

 Det må åpnes for uttak av hele familiegrupper av ulv for å redusere den totale 

rovviltbelastningen i områder der denne er høy, og dermed også bidra til en bedre 

byrdefordeling. 

 Det må etableres kompensasjonsordninger for berørte 

lokalsamfunn/kommuner/grunneiere og andre berørte interesser.  

 
 

Leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning 
 

Leder i Norges Skogeierforbund 

 
 

Leder i Norskog 

 

 
Leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

 
Leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund 

 

 

 

 

   

 
 

   


