
 

 

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: 

Arbeiderpartiet 

Pb 8743 Youngstorget 

0028 Oslo 

Senterpartiet 

Akersgata 51 

0180 OSLO 

 

           01.10.21 

 

Innspill til regjeringsforhandlingene:  

Nå må bestandsmålet for ulv følges opp!  
 
Naturbruksalliansen 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. Rovviltnemndene må gis det spillerommet de er 
tiltenkt i henhold til Stortingets intensjon.  
 
Ulvebestanden har ligget høyt over Stortingets vedtatte bestandsmål på 4-6 ynglinger per år de siste 
fem årene, og den har hatt en tilvekst på 48% i perioden.  Det har vært en økning av den 
skandinaviske ulvebestanden med 30 individer siden forrige vinter. Bestanden er beregnet til å bestå 
av rundt 480 individer for sesongen 2020-2021 (Statsforvalteren 28.08.21). Den norske bestanden er 
stabil med 83-86 ulver siste kartlegningsperiode og består av 8,5 ynglinger, hvorav 5 av disse tilhører 
helnorske revir.  
 
Det er på høy tid at det tas grep som bringer oss ned i det nedre sjiktet av bestandsmålet. 
Naturbruksalliansen forventer at dette blir en del av regjeringserklæringen, og at Rovviltnemndenes 
vedtak om uttak av alle ulvene i Hornmoen, Rømskog, Mangen og Slettås-revirene, blir stående i den 
videre behandlingen av fastsetting av kvote for lisensfelling av ulv i ulvesonen i 2022.   
 
 
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. 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 2021 viser bestandsdata at vi vinteren 2020/2021 hadde 5 helnorske ynglinger og 7 
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 og potensialet for ynglinger kommende sesong 
er stort. I tillegg viser bestandsdata økt genetisk variasjon ved at Deisjøparet har dokumentert 
yngling med et nytt F0-individ. Finsk ulveovervåking viser også en økning i den finske bestanden og 
prognoser peker på økt sannsynlighet for at flere finske ulver vandrer til Norge og Sverige i tiden 
framover (www.Rovdata.no/nyheter). En lavere innavlsgrad i den norske ulvebestanden kan tillate 
færre individer totalt sett. 
 
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.   
 
Grenserevir 
Uttak i grenseflokker krever dialog og samordning med svenske forvaltningsmyndigheter. Norge 
forvalter en mindre del av den sør-skandinaviske ulvebestanden og i forvaltningen av felles 
bestander som beveger seg på tvers av grenser, er det avgjørende å ha en aktiv forvaltning av 
ulvebestanden i tråd med vedtatte bestandsmål. Naturbruksalliansen mener at grenseområdene kan 
stå i fare for en passiv forvaltning av ulvebestanden, hvis man ikke lykkes i den svensk-norsk 
samordningen. 
 
Naturbruksalliansen forventer dermed at norske forvaltningsmyndigheter følger opp Värmland lens 
vedtak om uttak av ulv i, blant annet, Rømskogreviret (https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-
oss/nyheter-och-press/nyheter---varmland/2021-09-30-lansstyrelsen-varmland-har-fattat-beslut-om-
licensjakt-pa-varg.html)  
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Erling Aas-Eng        
Norges bondelag      
Leder i Naturbruksalliansen      
(sign.)         
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