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Viktige skritt mot en fornuftig forvaltning av ulvebestanden 

 

Ap/Sp-regjeringen la før jul til rette for uttak i fire ulverevir innenfor ulvesonen (Helnorske Slettås og 

Hornmoen og grenserevirene Rømskog og Bograngen). Regjeringen tok ut Mangenreviret fra det 

fellingsopplegget som rovviltnemdene hadde gått inn for, og erstattet det med uttak i Slettåsreviret.  

 

Vernekreftene greide imidlertid ved hjelp av en avgjørelse i tingretten i Oslo å redusere 

fellingsperioden fra 46 til fire dager. Fellingsarbeidet kom først i gang 12/2 da Borgarting 

lagmannsrett satte til side avgjørelsen i tingretten til side og ga staten medhold.  

 

15/2 kom det så en avgjørelse om at regjeringen forlenger uttaksperioden til 1/3 og at uttak av ulv i 

Rømskog og Bograngen skulle gjøres av Statens naturoppsyn (SNO). Slettåsflokken og 

Hornmoenflokken ble felt i løpet av de fire dagene som lisensfellingen varte.  

 

Akershus Senterparti er tilfreds med at vi for første gang siden 2013 får en lisensfelling av ulv i tråd 

med Stortingets bestandsmål. Men det er også grunn til å peke på at vinterens erfaringer viser at det 

er et klart rom for forbedringer slik at uttak kan skje mer planmessig enn det vi har sett i år. 

Hurdalsplattformen gir regjeringen et godt grunnlag for å jobbe videre med rovviltpolitikken, men 

det er nødvendig at regjeringen raskt sørger for å følge opp de intensjoner som er nedfelt her og 

dessuten ser på mulighetene for å få til en mer effektiv forvaltning.   

 

Akershus Senterparti krever at:  

– Fellingsopplegget blir klart tidligere, og at omkamper i rettsapparatet så vidt det er mulig, blir 

avklart før fellingsperioden starter 1. januar. Dette innebærer at staten må behandle 

rovviltnemdenes innstilling tidligere – og med et mål om at klagebehandling skal være sluttbehandlet 

senest 30/11.  Videre saksgang inn i rettsapparatet skal eventuelt skje etter gjennomført jakt. 

– Regjeringen gjennomgår rettsbeskyttelsen for fellingsmannskapene og legger fram forslag om 

hvordan disse kan få bedre beskyttelse når de effektuerer statlige vedtak. Det må utredes om lokale 

forvaltningslag kan få status som «offentlig tjenesteperson» når de deltar i fellingsarbeider.  

– I dag er det for stort rom til at verneaktivister kan forpurre det fellingsarbeidet som skal gjøres i 

felt. Det bør utredes om sabotasje av lovlig forvaltning skal gjøres straffbart ved lov.  

– Regjeringen gjennomgår hvordan staten støtter opp om lisensfellingsarbeidet. I dag drives dette på 

dugnad. Det bør utredes en modell for statlig støtte til lisensfellingslag knyttet til en egen post på 

statsbudsjettet.  

– Regjeringen raskt legger fram forslag om metodebruk ved forvaltning av ulvebestanden. Særlig i de 

sydlige delene av ulvesonen kan sporingsarbeid være veldig krevende pga. dårlig eller ingen sporsnø. 

Dette taler for en evaluering av metodebruken særlig for disse områdenes vedkommende. Åpning for 

løs, halsende hund må vurderes, på linje med bruk av åte, nattoptikk, kameraovervåking osv. I dette 

forslaget bør muligheten for uttak av ulv i løpet av elgjakta i dialog med aktuelle lokale elgjaktlag tas 

inn slik at man sikrer en mer målrettet og effektiv jakt i tråd forvaltningsplanen. 


