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Behov for en kompensasjonsordning for tap av
utmarksinntekter i områder med ulv
Bakgrunn
Stortinget vedtok i 2004 nasjonale bestandsmål for ulv (Innst. St.nr 174 (2003-2004)). Målet er 3
ynglinger pr. år. Etter at ulven begynte å etablere revir har tilveksten av hjortedyr i disse områdene
gått merkbart ned. Ulv innenfor et revir dreper likt antall hjortevilt uavhengig av antall ulv i reviret og
ulv i et ulverevir tar ca 120- 160 elg pr. år (Høyskolen i Hedemark Oppdragsrapport nr. 1 2008). Kjøttverdien
pr. elg er beregnet til kroner 10 000,-.
Denne utviklingen har ført til at høsting av hjortevilt og småvilt som rekreasjon og næring har falt bort.
Rettighetshavere er påført betydelig økonomisk tap gjennom tapt kjøttverdi og for inntekter knyttet til
utleie av jakt og husvære m.m. Jegeres frykt for tap av jakthunder forsterker denne utviklingen
ytterligere. Et viktig mål i landbrukspolitikken har lenge vært å skape nye næringer med basis i
utmarksressursene. I områder med ulv er dette vanskelig.
NORSKOG mener at den enkelte rettighetshaver ikke skal bære kostnaden ved vedtatt nasjonal
rovviltpolitikk. NORSKOG vil at staten skal kompensere tap i utmarksnæring som følge av ulv og i
områder med etablerte ulverevir.
Formål
Målet med en slik ordning er å kompensere den enkelte jaktrettshavers økonomiske tap forårsaket av
ulv. En slik ordning vil bidra til å lette byrden for de som har ulverevir på sin eiendom og som et tiltak
for å senke konfliktnivået mellom ulike hensyn.
Virkeområde
En slik ordning avgrenses til å gjelde områder innenfor etablerte ulverevir.
Organisering og finansiering
En slik ordning kan forvaltes av de regionale rovviltnemdene og finansieres gjennom
miljøvernmyndighetenes tilskuddsordning for forebyggende- og konfliktdempende tiltak.
Eksempel på omfang av tap
Fra 1997 til 2005 hevdet ulv revir på Koppangkjølen i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner, Hedemark fylke.
Høyskolen i Hedemark har beregnet det økonomiske tapet for jaktrettshaverne ved ulvens uttak av elg og
analysert utviklingen av både reelle og potensielle inntekter fra småviltjakt og hytteutleie i tilknytning til
dette ulvereviret. Høyskolen konkluderer med at ulveflokken i denne perioden sannsynligvis reduserte
inntektene fra elgjakt opp mot 13 millioner kroner og et potensielt verditap på minst 3 millioner på
småviltjakt og hytteutleie. I alt et tap på 16 millioner kroner over en periode på 8 år for rettighetshaverne
i regionen (Høyskolen i Hedemark Oppdragsrapport nr. 1-2008).
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