
 

 

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og 

distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at 

den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende 

organisasjoner: 

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, 

Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og 

Akershus. 

 

Rovviltnemnd i region 5 

c/o Statsforvalteren i Innlandet 

Postboks 987 
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Høringssvar til revidert Regional forvaltningsplan for rovvilt, region 5 

Naturbruksalliansen viser til revidert Regional forvaltningsplan for rovvilt i region 5 og vil med dette 

gi sitt høringssvar.  

Naturbruksalliansen mener den reviderte planen har noen mangler som bør utbedres.   

I kapittel 1 henvises det til sentrale styringsdokumenter med betydning for forvaltning av rovvilt. 

Innst 330S (2015-2016) er utelatt og det må henvises til denne, da denne Innstillingen står over 

Stortingsmeldingen. 

Kapittel 3 framstilles kart som er utydelig på nordlig grense for ulvesona. Ulvesona bør være tydelig 

framstilt i kartet.  

Kapittel 4 beskriver rovviltartene og bestandene av disse og kunne med fordel inneholdt grafiske 

framstillinger og statistikk over bestandsstørrelse og fellinger fra for eksempel de siste 10 årene.  

Kapittel 5.1 påpeker at rovviltnemnda anbefaler kvote for uttak overfor Miljødirektoratet så lenge 

bestandsmålet ikke er nådd. De siste 6 årene har vi ligget over bestandsmålet for ulv og det er viktig 

at rovviltnemndene gjennom planen gis det spillerommet de er tiltenkt i tråd med Stortingets 

intensjoner. Som ledd i dette, bør Rovviltnemndene hvert år få presentert en grundig gjennomgang 

av samtlige ulverevir, basert på kjent bestand fra siste år.  

Videre bør Rovviltnemndene få presentert dokumentasjon på forhold knyttet til allmenne helse- og 

sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, i tråd med § 18c i 

Naturmangfoldloven, herunder tap av jakt, tap av hunder, livskvalitet og nærgående dyr. 

Sekretariatet bør strukturere innsamling av dokumentasjon fra SNO, kommuner og andre relevante 

kilder.  

En revidert forvaltningsplan må sørge for at rovviltnemndene gis anledning til å følge opp Stortingets 

vedtatte bestandsmål og som ledd i dette, må et bedre kunnskapsgrunnlag på plass.  



Naturbruksalliansen mener også at det er behov for presiseringer i planen rundt dokumentasjon av 

bestandsdata og konsekvenser ved å ha ulv i norsk fauna. Det er altså kunnskapshull når det gjelder 

bestandsdata og effektene av gjeldene ulvepolitikk. 

Kapittel 8.1. omtaler om psykososiale forhold rundt rovdyr. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 

(HUNT 3, 2006-2008) dokumenterte store forskjeller når det gjelder frykt for rovdyr, 

næringsvirksomhet, glede ved bruk av utmark, livskvalitet og trivsel blant innbyggere som lever i 

områder med rovdyr versus innbyggere som lever i områder uten rovdyr. Fire ganger så mange i 

rovdyrområder har endret sin bruk av utmarka og dobbelt så mange rapporterte om redusert 

livskvalitet, redusert helse og redusert trivsel på grunn av rovdyrene. Forvaltningsplanen bør 

reflektere disse erkjennelsene.  

Forvaltningsplanen tar ikke opp økonomiske forhold rundt det å leve med rovdyr og det er en 

generell svakhet ved planen. Dette perspektivet mangler også i kapittel 8.2 der nytteverdien og 

inntekt av jakt er sterkt redusert fordi det er betydelig reduserte populasjoner å jakte på, som følge 

av å leve med rovdyr. Det er konfliktdrivende at dette bare skal ramme noen uten at man verken får 

anerkjennelse for tapet eller kompensasjon. 

I kapittel 9 kunne forvaltningsplanen med fordel gitt en oversikt over forrige periodes 

konfliktdempende tiltak og dokumentert effekten av disse. Det er sentralt at de konfliktdemmende 

tiltakene treffer godt når det gjelder skader, tap og belastning for beitebrukere, jegere og innbyggere 

generelt i ulvesona. 

 

Generelt kunne planen hatt bedre framstillinger av faktagrunnlag, samt en tydeligere presentasjon av 

strategier og tiltak.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Erling Aas-Eng       Gunnar Gundersen  

Norges bondelag      Glommen-Mjøsen Skog SA 

Leder i Naturbruksalliansen     Nestleder i Naturbruksalliansen 

(sign.)        (sign.) 

Arne Rørå       Hans Asbjørn K. Sørlie 

Norskog       Norges Skogeierforbund 

(sign.)        (sign.) 

 

 

Pål Kjorstad       Kjell Erik Brandstadmoen 

Norsk sau og geit      Norges bonde- og småbrukarlag 

(sign.)        (sign.) 

 



Per Steinar Slang      Tormod Pedersen 

NJFF Akershus       NJFF Oppland 

(Sign.)        (Sign.) 

 

Nils Solberg       Ole Petter Kleiven 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk    Norsk Allmenningsforbund 

(sign.)        (sign.) 

 

 

 

     Elin Kollerud 

    Sekretær Naturbruksalliansen 

          (sign.) 

 

 

 


