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Ulvebestanden i Akershus må reduseres– Stortingets bestandsmål må gjelde!
Etter vinterens uttak av ulv kan vi nok en gang slå fast at Stortingets intensjoner ikke følges opp i
dagens rovdyrforvaltning. Dagens regjering gjør et halvhjertet forsøk på å bringe den norske
delbestanden ned mot bestandsmålet, samtidig som at Regjeringen elegant overser tallmaterialet fra
forskning og Rovdata.
Dagens bestandsmål er et faktisk mål og den norske delbestanden skal ligge innenfor denne
målsettingen. Vi er nå inne i det femte året hvor bestanden ligger over Stortingets bestandsmål, og vi
kan registrere at bestanden har hatt en vekst på 48 % i denne perioden.
Den skandinaviske ulvestammen er levedyktig etter vitenskapelige MVP (minste levedyktige
populasjon) og stammen ligger langt over hva som er akseptabelt. Det norske bestandsmålet er på
tre helnorske ynglinger, og fire til seks ynglinger når vi regner grenseflokkene langs svenskegrensa
med. Grenserevir teller kun som et halvt revir i norsk sammenheng.
Det er gjort beregninger for den norske delbestanden som tilsier at en stamme på seks ynglinger gir
rom for uttak av 30 ulver i året. I sesongen 2019-2020 dokumenterte vi 8,5 ynglinger. Dette tilsvarer
et uttak av 42 dyr om vi ønsker nullvekst i stammen.
I en situasjon hvor bestandsmålet er oversteget, skal derimot stammen reduseres – og nullvekst er
ikke nok. Skal vi følge opp Stortingets bestandsmål om fire til seks ynglinger, må stammen reduseres
ytterligere.
Rovviltnemdene vedtok i 2020 et uttak av 32 ulver 1. januar 2021, men departementet reduserte
kvoten til 10 dyr. I rovviltforvaltningen må de lokale rovviltnemdenes rolle bli tydeliggjort slik at de
blir brukt og lyttet til.
Det uakseptabelt at Stortingets intensjoner ikke følges opp.
Rovviltpolitikken må derfor endres slik at vi får kontroll på den norske delbestanden av ulv.
Akershus Senterparti krever derfor at:
– Departementet og forvaltningen følger opp Stortingets bestandsmål på en effektiv måte.
– Det neste fellingsperiode (vinteren 2021/2022) legges opp til et uttak som bringer ulvebestanden
innenfor et nivå som samsvarer med vedtatt bestandsmål.
– Retningslinjene for forvaltning og bestandsregistrering må endres slik at uttaket baserer seg på et
korrekt faktagrunnlag og slik at intensjonene i vedtak og politikk følges opp.
– Uttak neste vinter skal bygge på prinsippet om at hele revir skal tas ut, og alle individene innenfor
revirets grenser må kunne felles i lisensperioden. Her må det nå legges klare føringer for
forvaltningen.

