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Evaluering av ulvesona
Av:

Arne Rørå, adm. dir. NORSKOG
Mari Gjølstad, Næringspolitisk sjef, NORSKOG

NORSKOGs innspill til Ulvesoneutvalgets evaluering av forvaltningssona for ulv.
-

NORSKOG ønsker ikke at forvaltningssona for ulv opprettholdes.
Tap i utmarksnæring som følge av ulv skal kompenseres.

-

Det eksisterer ikke noen egen skandinavisk ulvestamme. Den ulvepopulasjonen vi nå har i
Norge er av finsk/russisk avstamming, den har en stor geografisk utbredelse og Norge befinner
seg i periferien av dette området. Populasjonen er ikke truet og Norge har ikke noe ansvar for å
ta vare på den finsk/russiske ulvestammen. De negative konsekvensene for utmarksnæringen
og distriktsbefolkningen er vesentlig større enn de positive følger av en ulvepopulasjon.
NORSKOG mener derfor at vi ikke skal ha ynglende ulv i Norge.

-

Bestandsregulering av ulvebestanden må skje i hele leveområdet på norsk side.

-

Soneforvaltningen har ikke fungert. Bestandsmålet er nådd, likevel gis det ikke fellingstillatelser
innenfor sona. Det er også svært vanskelig å få fellingstillatelse på dyr som befinner seg utenfor
sona, dvs. dyr som er i et område hvor det ikke skal være ulv.

-

En liten del av landet bærer alle ulemper for nasjonens ulvepolitikk. Det har ikke kommet på
plass noen form for erstatningsordning for tapte utmarksinntekter slik at grunneierne innenfor
sona bærer store økonomiske tap som følge av rovdyrpolitikken. Det vil si at enkeltindivider
bærer kostnadene for storsamfunnets ønsker. Det må nå komme på plass en reell
kompensasjon for de tap grunneierne lider i utmarksnæring.

-

Man har heller ikke klart å få til noen reell form for byrdefordeling over tid innenfor sona.
NORSKOG mener det vil være et konfliktdempende tiltak å fjerne sona.

-

Det må oppgis korrekt informasjon om det antall ulv som befinner seg i Norge og dette må
inkludere grenseoverskridende dyr.
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