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Klage på vedtak
etablerte

Vår ref: AR

om fastsetting

ulverevir

av kvote og fellingsområde

av rovviltnemdene

for lisensfelling

2017—2018. NORSKOG fremmer
NORSKOG er tilfreds

som antakelig

av ulv innenfor
med dette

Etter vår vurdering

Vi er også tilfreds

og utenfor

forvaltningsområdet

for ynglende

av
ulv i

klage på vedtaket.
har vedtatt

felling

av ulv innenfor

er dette en riktig og nødvendig

med at byrdefordelingsprinsippet

har hatt fast etablering

NORSKOG mener at det vedtatte
forjakt

av ulv i og utenfor

i region 4 og region 5 den 26. juni 2017 om fastsetting

med at rovviltnemdene

og av ulv i grenserevir.
ulveforvaltningen.

for lisensfelling

i 2017-2018.

Vi viser til vedtak fattet
kvote og områder

Deres ref:

forvaltningsområdet

videreutvikling

vektlegges

av

slik at den flokken

lengst nå tas ut.

uttaket

av ulv er for lavt og at jakttiden

må synkroniseres

med tiden

på elg.

Bakgrunn
NORSKOG representerer
ulvesonen.

ulvebestanden

inntekter

til jakten.

har hatt stadig større negative
redusert

Jakt med løshund

norske ressurser»,

reduserte

elgbestand

et betydelig

01.06.2016,

fra elgjakt

ettersom

betydning

dokumentert

geografisk

De dokumenterer
ulvesonen.

i elgbestanden.

Sid-: i av 3

Mange har
knyttet

stadig forekommer.

og matproduksjon

nedgang i elgbestandene

innenfor

Ved siden av til

og annen tjenesteyting

tap av jakthunder

ligger i områder der jaktkvotene har vært stabile/nedadgående,
som årsak til nedgangen

av elgjakt.

blitt vanskeliggjort.

for landbruk

med ulvesonen.

hos grunneiere

for utøvelsen

harjakten

innenfor

at den sterkt økende

salg av kjøtt, guiding

har blitt for risikabelt

som sammenfaller
inntekter

overnatting,

«Rovviltbestandens

datert

kvoter

skog—og utmarksareal

opplevd

konsekvenser

og reduserte

fra utleie av elgjakt,

NlBlO har i sin rapport

et område

som forvalter

De senere årene har mange av våre medlemmer

dels betydelig
tapte

grunneiere

basert på

i perioden

2006—2015 i

også til dels betydelig

De undersøkte

eiendommene

slik at økte elgkvoter kan utelukkes

!

Fastsettelse

av uttak av ulv:

Vi har nå 8 revirmarkerende
disse er nyetableringer,

noe som viser hvor fort bestanden vokser.

kommer i tillegg til familiegruppene,
men det er overveiende

De revirmarkerende

sannsynlig at noen av dem har fått valper. Som følge av dette er det derfor

fellingen er gjennomført.

Med det høye bestandstallet

mål selv etter at den

vi nå har, er det også meget

sannsynlig at det finnes individer av ulv som ikke fanges opp av bestandsovervåkingen.
av den eksplosive utviklingen i bestanden, det høye antallet revirhevdende
utviklingen i elgbestandene,
del av målintervallet,

parene

det er ikke kjent hvor mange av disse som har fått valper i år,

stor sannsynlighet for at bestanden vil være større enn Stortingets vedtatte
vedtatte

5 av

par, dette er etter at Spekedalen paret er tatt ut ved skadefelling.

mener NORSKOG at utfordringen

men å greie

å holde

den kraftige

kan klare å holde seg nede på bestandsmålet
NORSKOG mener at rovviltnemdene

nå ikke er å sikre måloppnåelse

bestandsveksten

også kommende

På bakgrunn

par og den negative

under

kontroll,

i øvre

slik at man

år.

derfor må vedta et uttak som reflekterer

bestands intervall Stortinget har vedtok, ikke det øvre slik rovviltnemdene

den nedre del av det

nå har vedtatt.

NORSKOGmener at bestandsmålet for sesongen 2017-18 må være 4 flokker etter uttak, noe som
innebærer

at ytterligere

NORSKOG

at jaktinteressene

de områder
vedtas

uttak

ulv må tas ut innenfor

som lider store
av ytterligere

må vektleggesg

forvaltningsområdet.
at ytterligere

tap i sin iaktbaserte

uttak

utmarksnæring.

Ved valg av flokker
må foretas
NORSKOG

mener

lengre

sør og innenfor

ber derfor

om at det

to grenseflokker.

Tidsavgrensning:
NORSKOG mener at lisensfelling i og utenfor forvaltningsområdet
samordnes med tiden for elgjakt, men at tidsrammen

for ulv i størst mulig grad må

for lisensfelling også bør gå ut mars for å sikre

en periode med sporsnø 0g større mulighet for felling i samsvar med vedtatt uttak.
Jakt på ulv under elgjakten vil være et effektivt og kostnadsbesparende

tiltak for å ta ut ulv. Men, det

viktigste er at dette vil være et viktig tiltak for å redusere konfliktnivået

mellom jaktinteressene

rovdyrforvaltningen.

Vi kan ikke se at det er tilstrekkelig tungtveiende

ulv i og utenfor forvaltningsområdet

og

biologiske årsaker til atjakt

på

ikke kan starte samtidig med elgjakta. Dette er tross alt individer

som det er vedtatt at skal tas ut.
NORSKOG er kjent med atjakttidsrammen

i rovviltforskriften

ikke tillater at jakt på ulv starter

samtidig med elgjakta. ! Stortings innstilling 3305 (2015—2016) fra Stortingets energi— og miljøkomite,
om Ulv i norsk natur, fattet komiteens flertall følgende vedtak: «Stortinget
tillate Iikjakttid

i og utenfor ulvesonen».

ber regjeringen vurdere å

NORSKOG er enig med komiteens flertall om at dette ville

vært en hensiktsmessig løsning.
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Rovviltnemdenes
1. okt.2017

vedtak av 26.06.17 fastsetter

—31.mars.2018

utenfor

en tidsramme

forvaltningsområdet

for lisensjakt

på ulv til:

og

1. jan.2018 —15.febr. 2018 innenfor forvaltningsområdet.
Den korte jakttidsrammen
forholdene

mener

jakt

både

den

31. mars.

og utenfor

på ulv i størst
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forvaltningsområdet

mener NORSKOG at for sesongen
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Arne Rørå
direktør

grad

bør samordnes

må starte

2017-18

den

med

1. oktober

og vare

må tidsavgrensningen

forjakt

utenfor

elgjakta

for at

fram

og mener

at

til og med

for jakt på ulv i de to

forvaltningsområdet,

dvs 1.10.17 —

med at Out—"*-”'
i")

en w.!f'ä'igz sv *ovv' Kiowa—<.

Adm.

mulig

Osdalen og Julussa settes lik tidsrammen

31.03.18.
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at all Iisensjakt

innenfor

Sekundært

-

forvaltningsområdet

ikke legges til rette for at uttak skal lykkes;

NORSKOG

revirene
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