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Flytting av ulveparet i Deisjøreviret 
 
Naturbruksalliansen setter store spørsmålstegn ved både nytten og ressursbruken knyttet til 
flyttingen av Deisjø-reviret. Gjennom yngling i det såkalte Boksjø-reviret i 2020, hvor en av ulvene 
er tredjegenerasjons etterkommer (F2) av den genetisk viktige Tiveden-tispa, tilføres allerede den 
skandinaviske ulvebestanden nye gener i 2020.  
 
Flyttingen er i tillegg en komplisert og risikofylt operasjon, som en ikke har noen garanti for vil 
lykkes, slik Miljødirektoratet også skriver i sin vurdering. Naturbruksalliansen etterspør derfor 
bedre dokumentasjon faglig og empirisk rundt konsekvensene av flytting av ulv.  
 
Det er viktig at myndighetene er åpne omkring flyttingen og at posisjonen til ulvene gjøres 
offentlig kjent. Uten denne informasjonen vil flytting av Deisjø-paret medføre ei svært krevende 
lisensfelling innenfor sona, der paret vil kunne bli en vandrende unntakstilstand som forvansker 
jakta. 
 
Den 7. desember ba Stortinget regjeringen om stoppe enhver utvidelse av ulvesonen. Det gjaldt også 
midlertidig utvidelse med vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert 
område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøves lisensfelling. Eksisterende utvidelse av sonen 
ble opphevet 15. desember 2020. 
 
Dette innebærer at den genetisk viktige Elgåa-ulven som igjen har etablert seg utenfor ulvesona, må 
flyttes enda en gang. Dersom denne ulven ikke hadde vært genetisk viktig, ville den trolig blitt felt. 
Men den anses altså som viktig for bestandens overlevelse og skal dermed flyttes. Vi stiller spørsmål 
ved begrepet «genetisk viktig» og om stammens overlevelse og genetiske variasjon er så avhengig av 
denne ulven som det påstås. Politiske vedtak må bygges på vitenskapelig kunnskap og gode faglige 
vurderinger.  
 
 
 



Bestandens overlevelse 
Naturbruksalliansen etterspør en større faglig diskusjon om genetikkens betydning i spørsmålet om 
bestandens overlevelse. Genetikk har ikke vært en del av Stortingets diskusjon og vedtak og alliansen 
er kritisk til hvordan dette nå brukes i forvaltningsøyemed.   
 
Den skandinaviske ulvepopulasjonen har inneværende år fått tilført ny genetikk gjennom ynglingen i 
Boksjø-reviret.  Det betyr at det er seks, og ikke fem, ulver som danner det genetiske basen til den 
skandinaviske populasjonen per i dag.  
 
Dette burde gi grunnlag for et større uttak av ulv i 2021, og likevel sikre bestandens levedyktighet. 
Det setter også den store ressursbruken knyttet til bevaring av Elgå-ulven i et noe underlig lys. 
 
Retningslinjene for hva som er en levedyktig bestand, er imidlertid vage og det gir grunnlag for svakt 
begrunnede påstander om bestandens størrelse og overlevelse. I tillegg brukes ofte Rovdatas 
foreløpige desember-data over bestandstall feil. Det reelle bestandstallet får vi først neste sommer 
når antall ynglinger er regnet med. Uttaket av ulv regnes likevel som andel av bestanden basert på 
desember-tall og da blir prosentsatsen både høy og feil.  
 
Det hersker stor usikkerhet omkring hvilke konsekvenser flytting vil få for det aktuelle ulveparet. 
Miljødirektoratet peker i brev, datert 9. desember, på mange utfordringer ved flytting knyttet til 
sannsynlighet for at ulven vandrer tilbake til Deisjø-området, sannsynlighet for at ulven ikke vil yngle 
i 2021 som følge av flyttingen og sannsynlighet for at denne ulven dør under vandring eller i 
forbindelse med merking og oppvåkning.   
 
Åpenhet og forutsigbarhet fra myndighetene 
Ulveparet skal forvaltningsmerkes og flyttes til et foreløpig ukjent sted innenfor ulvesona. 
Naturbruksalliansen vil henstille myndighetene om å være åpne om hvor ulvene flyttes og befinner 
seg til enhver tid, ved at deres posisjoner gjøres offentlig tilgjengelig. Dette for å blant annet kunne 
hindre felling av disse to ulvene i forbindelse med lisensjakt og også for å unngå «stop-and-go» av 
lisensjakta. En ytterligere utfordring er at det er få områder innenfor ulvesona, hvor det ikke er 
revirhevdende par per i dag. Det gir dermed liten mulighet for Elgåa-ulven til å etablere seg innenfor 
ulvesona. Igjen taler dette for et større uttak av ulv i ulvesona.  
 
Bestandsmål og bestandstall 
Bestanden har ligget høyt over Stortingets vedtatte bestandsmål på 4-6 årlige ynglinger, hvorav 3 
helnorske, over lang tid. Dette medfører tunge belastninger for beitebrukere, jegere, friluftsfolk og 
innbyggerne generelt i ulvesonen. Målet for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2021 er derfor å 
redusere ulvebestanden slik at den er i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål, for på denne 
måten å dempe konfliktnivået og redusere belastningen i ulvesona. Rovviltnemndenes vedtak om å 
ta ut 32 ulver innebærer en aktiv forvaltning og følger opp Stortingets vedtak. 
 
Miljødirektoratets faglige vurdering av rovviltnemndenes vedtak sår tvil om vi får 3 helnorske 
ynglinger i 2021 dersom nemndenes vedtak iverksettes og anbefaler at kun 2-3 flokker tas ut.  
 
Rovdatas foreløpige bestandstall viser at det i 2020 er valper i de fire helnorske revirene Ulvåa, 
Hornmoen, Kynna og Mangen, samt to kull i grenserevirene Varåa og Juvberget, og ett kull i det 
antatte grensereviret Boksjø. I tillegg til disse sju kullene, ble det fra valpebilder og observasjoner før 
registreringssesongen påvist ulvekull i det helnorske Aurskogreviret, samt i de to antatte 
grenserevirene Bograngen og Rømskog. 
 



Dette viser en god tilvekst i ulvebestanden i 2020 og at vi igjen blir liggende over bestandsmål, slik vi 
har gjort de siste årene. Derfor er det avgjørende at lisensfellingen i 2021 bidrar til en reduksjon av 
bestanden. 
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