Klage på vedtak i Fellessak 3/17, fastsetting av kvote og fellingsområde for lisensfelling av
ulv utenfor etablerte revir 2017-2018.

Vi viser til vedtak i fellesmøte den 26.06.2017 i rovviltnemndene for region 4 og region 5.
1) Kvotestørrelse.
HBS klager på antall dyr, 12 ulver, som skal tas ut og viser til punkt 2.2.19 i rovviltforliket
2011 om fravær av ulv/rovvilt i beiteprioriterte områder. På bakgrunn av ulvemassakre flere
steder i år, på Hadeland, på nytt i Akershus, i Tolga og i Rendalen i 2016 samt tidligere år i
beitetette områder som Lesja, Skåbu, Kvam m fl hvor forvaltningen i hovedsak ble maktesløs
overfor langvarige og massive ulveangrep.
Så lenge miljøforvaltningen ikke blir bedre forberedt og bedre i stand til å handtere
ulveangrep på beitedyr på barmark i beitesesongen ved å foreta raske uttak av skadegjørere,
må uttak av enkeltdyr ved lisensfelling i beiteprioriterte områder ikke hindres av for lav
kvote. Derfor vil vi be om ei lisenskvote på 20 ulver utenfor ulvesona.
Når miljøforvaltninga i tillegg strammer inn på erstatningsoppgjøret ved et flytende
normaltap og uklok praksis/uklar forskrift som gir manglende godtgjøring for tilsyn og
kadaversøk for beitelagsmedlemmer uten tap, er det også grunner til å redusere
ulvestammen og antall streifende ungulver i Norge. Ynglepotensialet for ulv i Norge er stort
og økende med betydelig innvandring fra Sverige og ikke minst pr dato et stort antall
revirhevdende par/familier, minst 20. En sviktende og mangelfull ulveforvaltning kan på
svært kort tid resultere i en situasjon helt ute av kontroll i tillegg til at mange må øke
dugnadsinnsatsen i beitenæringa, rettighetshavere til viltressursene får betydelige tapte
inntektsmuligheter og livskvaliteten for folk i ulveområdene reduseres stadig.
Antall ulver i Norge har gjennom mange år vist en årlig økning. Nå er tida inne til å snu denne
utviklinga for en degenerert viltart som er reetablert i Norge.
2) Fellingsområde.
HBS reagerer på formuleringa på saken hvor det er etablert et nytt begrep for
forvaltningsområde for ulv i Hedmark: «fellingsområde for lisensfelling av ulv utenfor
etablerte revir». Dette oppfatter HBS som en omkamp på Stortingets ulvesoneavgrensning
hvor dep ikke fikk medhold av Stortinget i å utvide ulvesona inn i Rendalen og Stor-Elvdal
kommuner. Etter vårt skjønn er det ikke grunnlag i Stortingets behandling av ulvemeldinga
den 6. juni 2016 til å innlemme områder i Rendalen og Stor-Elvdal i ulvesoneforvaltning.
Derfor må det åpnes for lisensfelling på ulv i alle områder utafor ulvesona i Hedmark fra
1.10.2017.
3) Tidsavgrensning.
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Folldal den 17.07.2017 For HBS, Ståle Støen, styreleder

