
 

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 Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og 

Akershus. 
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Klage på avslag på søknad om skadefelling av ulv 

Vi viser til avslag på søknad om skadefelling datert 12.07.20, og klager med dette på avslaget.  

Naturbruksalliansen (NBA) ønsker å påpeke følgende punkter: 

De store rovdyra som ulv og bjørn forvaltes i økende grad i de områdene hvor beitedyra skal ha 

prioritet, og skal kunne beite fritt og trygt. Dette utvider i praksis rovviltsonene på bekostning av 

beitedyra. Aktivitet av fredet rovvilt i beiteprioritert område, er et brudd på rovviltforliket. 

Stortingets rovviltforlik framhever viktigheten av å gjennomføre en streng soneforvaltning. Vi kan 

ikke se at Fylkesmannen i Innlandet oppfyller rovviltforliket med sitt avslag på skadefellingssøknaden. 

Sauebønder i eller inntil ulvesona har ved flere anledninger blitt oppfordret til å starte med storfe 

grunnet rovdyra. De tapene og uroen i beiteområdet til storfe som ulven representerer i dette 

tilfellet, viser at dette ikke er noen løsning i områder hvor ulven oppholder seg mere eller mindre 

permanent.  

 

Terskelen for å ta ut ulv som viser unormalt stor aggressivitet mot husdyr bør være særskilt lav i 

beiteprioritert område. NBA forventer at ulv som er en direkte trussel mot beitedyra i beiteprioritert 

område tas ut eller flyttes umiddelbart av hensyn til dyrevelferden hos beitedyra og belastningen 

dette medfører for beitebrukeren. 

Elgå-ulven har radioklave. Vi ber derfor om at SNO varsler beitebrukeren om hvor ulven oppholder 

seg og når den nærmer seg beitedyra, slik at beitedyras sikkerhet kan ivaretas gjennom intensivert 

ettersyn i området, inntil en får fjernet trusselen som denne ulven representerer. 

NBA mener at Fylkesmannen i Innlandet ikke i tilstrekkelig grad har vurdert hensynene nevnt i 

punktene over i sin saksbehandling og vi ber om at søknaden om skadefelling vurderes på nytt.  

 



Med hilsen  
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