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.

Til Rovviltnemndene i region 4 og 5 møte den 12. november 2020

Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp?
Rovviltnemndene møtes den 12. november for blant annet å behandle innsendte klager på vedtaket
om lisensfelling av 32 ulver i revirene Hornmoen, Hernes, Kynna, Aurskog og Rømskog.
Nemndene var kjent med forutsetningen om at det også måtte regnes med et visst uttak av ulv på
svensk side, men var på vedtakstidspunktet den 8. oktober ikke orientert om den endelige
beslutningen om uttak av fire revir. Sekretariatene anbefaler at nemndene drøfter om det er nye
opplysninger som ville påvirket utfallet av behandlingen dersom det var kjent på vedtakstidspunktet.
Naturbruksalliansen vil minne om at ulvebestanden har ligget høyt over bestandsmålet de siste fem
årene og den har hatt en tilvekst på 48% i perioden. Vi understreker at det må tas grep som bringer
oss ned på vedtatt bestandsmål. Ved vurdering av uttak av rovvilt skal det i henhold til
Naturmangfoldloves § 18c, legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget er nådd.
Stortingets bestandsmål legger til grunn hva som er vurdert som en levedyktig bestand, samt Norges
internasjonale forpliktelser gjennom Bern-konvensjonen til å bevare arten. Bestanden referer ikke
kun til den norske, men til den sør-skandinaviske bestanden, jf. Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 130 og
388.
Bestanden har i lang tid også ligget over det svenske bestandsmålet på 300 ulver, vedtatt av
Riksdagen. Siste års vurdering av den svenske bestanden beregnes til 365 ulver i Sverige
(Naturvårdsverket). Sverige foreslår et uttak 24 ulver og da er ikke årets ynglinger regnet med. Det er
derfor sannsynlig at selv med uttak i både Sverige og Norge, vil den sør-skandinaviske stammen ha en
vekst også i sesongen 2020-2021.
Forvaltning skal legge en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling til grunn, slik
at det sannsynliggjøres at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte
bestandsmålet på 4-6 ynglinger per år.
Naturbruksalliansen støtter rovviltnemndens vedtak fra 8. oktober om uttak av 32 ulver innenfor
ulvesona, og mener at uttaket vil bidra til å følge på Stortingets bestandsmål.
Kontaktpersoner for Naturbruksalliansen:
Elin Kollerud, sekretær: elin@ufas.no, mob 92 04 72 34
Erling Aas-Eng, leder: erling@radhusetvingelen.no, mob. 40 23 28 37

