Ulv og verdiskaping

Til tross for sterke motargumenter har staten Et alfa-par eller en liten ulveflokk dreper rundt
200 elg i løpet av et år. Kjøttverdien av dette er på rundt to millioner kroner. Som grunnlag
for opplevelsesreiser er imidlertid verdien mangedobbelt. Denne næringen driver uten
tilskudd og gir et betydelig netto bidrag til samfunnsøkonomien.
Problemet
Dagens sterke regulering av landbruksnæringen gjør at produksjonen har løpt fra eiendomsstrukturen. Det betyr stadig økt avkastningskrav pr arealenhet for å sysselsette en profesjonell eier. Landbruket trenger derfor i høyeste grad å utvikle flere inntektskilder for å bidra til
å holde antallet heltidseiendommer oppe. Utmarksnæring er et nærliggende felt å utvikle, og
det lettest salgbare er jakt på storvilt. I forvaltningsområdet for de to rovviltnemdene som har
fått det tunge ansvaret for ulven, er forutsetningene for slik næring sterkt begrenset. Uten
noe verktøy for å håndtere tapte inntekter dersom man plutselig får ulv inn i sitt område, er
det ikke grunnlag for å investere i denne typen nærinsliv. For å kompensere for usikkerheten
må leieordningen for ulvebelastet jaktterreng bli satt ut i livet.
Leieordningen
I 2000 utarbeidet NORSKOG sammen med Miljøverndepartementet et system for å kompensere tapte utmarksinntekter. Ordningen gikk ut på at Staten skulle leie ulvebelastet jaktterreng på åremål for en pris som tilsvarte normal viltsituasjon. Jakten skulle deretter leies ut
av Staten, slik at fellesskapet måtte bære mellomlaget. Dokumenterte tilleggstjenester og utleie av småviltjakt inngikk også i ordningen. En prøveordning ble etablert i liten skala, men
fikk kort levetid. Den ble avskaffet da Bondevik-regjeringen kom til makten ett år senere. Da
Rovviltmeldingen ble behandlet av Stortinget ble det et krav fra opposisjonen at leieordningen
skulle gjeninnføres. Selv om forliket rundt meldingen forutsatte en videreføring, har vi så
langt ikke sett noe resultat. Miljøverndepartementet skjøv ansvaret over på rovviltnemdene,
men fulgte ikke opp med bevilgninger. Nå går vi den tredje jaktsesongen i møte uten at det
foreligger klare indikasjoner på at leieordningen blir iverksatt til høsten.
Det som nå må skje
Hvis rovviltforliket hadde blitt fulgt opp, slik man burde kunne forutsette, ville prøveperioden
sannsynligvis vært gjennomført i løpet av de to sesongene vi har lagt bak oss. På bakgrunn av
dette er det et rimelig krav at en prøveordning nå må gjennomføres i full skala. Det betyr at
alle vald som opplever ulven som et så stort problem for jakten at de ønsker å la Staten overta
for en periode, gis anledning til dette. NORSKOG frykter at forvaltningen nå vil gå for en
småskala modell, der enkelte kommuner tas inn i forsøket med en begrenset pott penger. Med
den sendrektigheten vi har sett vil en slik løsning være uakseptabel. Nå har mange levd med
problemet så lenge under tro på at ordningen skal komme, at vi må kunne forutsette at forsøket omfatter alle kommuner i begge regionene.
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