
Rovviltnemdenes vedtak må følges opp! 1 

Det er en stor provokasjon at den nye klima- og miljøvernministeren fra Venstre, Sveinung Rotevatn, 2 

gikk ut i januar og hevdet at norsk rovviltpolitikk er en suksess og at den har stor folkelig oppslutning. 3 

Den store markeringen mot Ola Elvestuen (V) vedtak om å nekte uttak av ulv i Mangen- og Rømskog-4 

revirene i 2020 viste med all tydelighet at motstanden mot dagens rovviltforvaltning er massiv. Det 5 

samme så vi da Vidar Helgesen (H) forpurret ulvejakta i 2016/2017 og da Elvestuen nektet uttak av 6 

ulveflokkene i Mangen og Hobøl i 2018/2019. I Trøndelag og Nordland er det på samme måte stor 7 

motstand mot regjeringens bjørnepolitikk, Sametinget/reindrifta kritiserer det samlede rovvilttrykket 8 

i nord og selv ikke i beiteprioriterte områder har man trygghet for at rovviltstammene håndteres 9 

effektivt. Alt dette viser at norsk rovviltforvaltning er i krise. 10 

 11 

Stortingets bestandsmål på 4–6 ulveynglinger respekteres ikke, og ulvebestanden er langt større enn 12 

den skal være. Dette har store konsekvenser for de lokalsamfunnene som rammes, både når det 13 

gjelder befolkningens trygghetsfølelse i hverdagen og tradisjonell utmarksbruk som jakt, 14 

utmarksbeite og friluftsliv. Regjeringen legger med sin manglende forvaltning av ulv grunnen for en 15 

politikk som overkjører lokalsamfunn, rammer folks hverdag og fritid og hemmer næringsvirksomhet 16 

i distriktskommuner. 17 

Nye Aurskog-Høland kommune har vel 17 300 innbyggere og er en middelstor norsk kommune i 18 

areal. Kommunen er nå berørt av ulveflokkene Aurskog, Mangen, Sotsjøen, Kjölviken, Brännan og 19 

Rømskog. Det nasjonale bestandsmålet for ulv oppfylles godt og vel i denne kommunen alene. Dette 20 

illustrerer at ulvesonen mer og mer antar form av et ulvereservat, noe som aldri var tanken. 21 

 22 

Akershus Senterparti krever derfor: 23 

– At rovviltnemdenes vedtak om lisensfelling av ulv følges opp, og at ulveflokkene Mangen og 24 

Rømskog felles denne sesongen. Fellingsperioden må om nødvendig forlenges. 25 

– At regjeringen respekterer Stortingets vedtatte rovviltpolitikk, og at bestandsmålet for ulv på 4-6 26 

ynglinger følges opp. Seks ynglinger skal være et makstall for bestanden.  27 

– At det I fremtiden legges klare føringer med instruks for forvaltningen knyttet opp mot 28 

forvaltningsloven. Dette med tanke på frister, ansvarsområder og klare rammer for saksgangen for 29 

en samlet rovdyrforvaltning. 30 

– At det gis klare føringer for klagebehandlingen knyttet til rovviltnemdenes vedtak hos Klima og 31 

Miljødepartementet. Endelig vedtak om forvaltning fra Klima- og miljødepartementet må foreligge 32 

senest 1. desember.  33 

– At regjeringens endringer i rovviltnemdenes struktur avvises, og at forslaget om å flytte den 34 

endelige beslutningsmakta i klagesaker på rovviltfeltet til en uavhengig, nasjonal klagenemd avvises. 35 

– At høy innavlsgrad bør være et selvstendig kriterium for uttak av ulv og at adgangen til å skjerme 36 

ulv fra forvaltning på grunn av «genetisk viktighet» strammes kraftig inn.  37 

– At regjeringen avklarer i hvilket omfang den norske delbestanden av ulv består av avkom fra ulv 38 

som er satt ut av mennesker.  39 

– At det blir sett på mulighet for endring i rovviltforskriften med tanke på ordinær kvotejakt på ulv 40 

når bestandsmålet er nådd og stammen er levedyktig.  41 

– At bestandsmålet for ulv endres slik at enkeltindivider, par og familiegrupper av ulv som ikke har 42 

ynglet inkluderes, slik at samlede predasjonstrykket kommer fram og det settes et tak. 43 


