
 

 

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. 
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Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2021 
 
Naturbruksalliansen ønsker med dette å uttrykke sin støtte til vedtak gjort av rovviltnemndene i 
region 4 og 5 om lisensfelling av 32 ulv innenfor revirene Hornmoen, Hernes, Kynna, Aurskog og 
Rømskog. Alliansen ønsker å påpeke at det er svært viktig at Stortingets vedtatte bestandsmål blir 
fulgt opp. En samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling skal legges til grunn, slik 
at det sannsynliggjøres at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte 
bestandsmålet. 
 
Naturbruksalliansen viser til vedtak i rovviltnemndene i region 4 og 5 fra 8. oktober 2020, der 
nemndene vedtok lisensfelling av 32 ulv innenfor revirene Hornmoen, Hernes, Kynna, Aurskog og 
Rømskog. Nemndene plikter å oppfylle Stortingets vedtak om å nå et bestandsmål for ulv på 4-6 
ynglinger/år og har lagt til grunn at Stortinget har tydeliggjort bestandsmålets betydning for norsk 
rovviltforvaltning med lovendringen av nml § 18 i juni 2020. Nemndene påpeker at aktiv forvaltning 
av de revirhevdende parene er sentralt for at konfliktnivået skal reduseres og at man hindrer 
etablering av familiegrupper i beiteprioriterte områder/og i randsonen av beiteprioriterte områder. 
 
I sitt innspill til rovviltnemndenes fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor 
ulvesonen, la Naturbruksalliansen vekt på at bestanden har ligget høyt over bestandsmålet over lang 
tid. Dette medfører tunge belastninger for beitebrukere, jegere, friluftsfolk og innbyggerne generelt i 
ulvesonen. Det er derfor på tide å ta grep som bringer oss ned på vedtatt bestandsmål. 
Naturbruksalliansen mener at rovviltnemndenes vedtak om å ta ut 32 ulver vil bidra til dette.   
 
Bestandsmål og bestandstall 
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. Stortinget har vedtatt et bestandsmål for ulv i 
Norge på 4-6 ynglinger pr. år, hvorav 3 skal være helnorske ynglinger, og der grenseflokker teller med 
en faktor på 0,5.  
 
Pr. juni 2020 viser bestandsdata at vi vinteren 2019/2020 hadde 6 helnorske ynglinger og 5 
grenseflokker, som til sammen gir 8,5 ynglinger (https://rovdata.no/Ulv/Ulveteller.aspx). Dette er 
altså godt over bestandsmålet på 4-6 ynglinger per år.  

https://rovdata.no/Ulv/Ulveteller.aspx


 
Forvaltningens oppgave er å sikte seg inn på at bestandsmålet blir nådd neste år. I henhold til 
Forskrift om forvaltning av rovvilt (§7) skal rovviltnemndene gjøre en samlet vurdering av bestandens 
status og forventede utvikling og sannsynliggjøre at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle 
det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen.  Mye tyder på at fjorårets uttak har vært for lavt 
og at vi det siste året har fått mange pardannelser. I alt ble det registrert 7 pardannelser i 2020. Dette 
sannsynliggjør mange ynglinger i kommende år.  
 
Aksept for statlig forvaltning 
Naturbruksalliansen vil også påpeke at et uttak av revirene Hornmoen, Hernes, Kynna, Aurskog og 
Rømskog uttrykker en anerkjennelse av den tunge belastningen for beitebrukere, jegere, friluftsfolk 
og innbyggerne generelt i ulvesonen. Dette bidrar til en aksept blant befolkningen for statlig 
forvaltning, ikke bare når det gjelder ulv, men også andre arter. Villsvin er vedtatt å ikke tilhøre norsk 
fauna, men Naturbruksalliansen erfarer motvilje mot å begrense villsvinets antall og 
utbredelsesområde, så lenge belastningen med ulv er stor. Ulven tar annet vilt, særlig hjortevilt, og 
interessen for å bevare villsvinet både som alternativt byttedyr for ulvens predasjon og som en 
jaktbar art vil dermed øke. Et uttak av ulv som ikke gjør det mulig å komme ned på Stortingets 
bestandsmål vil skape motstand mot bekjempelse av villsvin og kan ødelegge for en helt nødvendig 
strategi for å stoppe innvandring av en uønsket art i Norge. 
 
Konklusjon 
Målet for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2021 er 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. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Erling Aas-Eng       Gunnar Gundersen  
Norges bondelag      Glommen-Mjøsen Skog SA 
Leder i Naturbruksalliansen     Nestleder i Natubruksalliansen 
(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       Trygve Brandrud 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk    Norsk Allmenningsforbund 
(sign.)        (sign.) 
 
 
 
     Elin Kollerud 
    Sekretær Naturbruksalliansen 
          (sign.) 
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