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Hva er Naturbruksalliansen?



«Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å 
samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til 
felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av 
ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets 
vedtak og intensjoner»



Viktige fundament i rovviltpolitikken

1996-97 2003-2004 2010-2011 2015-2016

Innst. 330 S (2016-2017)Innst. S nr 174  (2003-2004)Innst. S nr 301  (1996-1997)



Forbehold ved Stortingets samtykke til ratifikasjon av Bern:
(Innst St.nr 92(1985-86)) 



Oppsummert 40 år rovviltpolitikk

• En studie
• De gode politiske intensjoner
• I lite politisk realisme og innsyn i virkeligheten
• I de muligheter dette gir for et byråkrati med en agenda
• I hvordan politikerne tar belastningen for mål flertallet enten aldri har satt 

eller skjønt konsekvensene av

Når er nok nok, også for politikken?



5 sentrale prinsipper i rovviltforlikene
Todelt målsetting:
Både rovvilt og beitedyr skal ivaretas uten at konflikten blir større enn nødvendig.

Geografisk differensiert forvaltning:
Det skilles mellom forvaltningssoner for rovvilt og beiteprioriterte områder. I rovviltsonene skal rovviltet prioriteres, beiteprioriterte 
områder skal beitenæringene ha forrang.
Kjerneområde ble innført som begrep i st.meld.nr 27(1991-1992) uten konsekvensutredning eller tanke om erstatning.

Regional myndighet i rovviltspørsmål:
Den regionale myndigheten i rovviltspørsmål skal styrkes og overta ansvar når bestandsmål er nådd

Bestandsmål
Stortinget vedtar mål for hvor mange ynglinger vi skal ha av hver art

Konfliktdemping : Regional forvaltning, effektiv skadefelling, erstatninger og avbøtende tiltak



Ulv Ulv + Bjørn Ulv + Bjørn 
+ Jerv



23. Desember 2016:



Ulv på Stortinget vinteren 2016/2017 –kort oppsummering





Vedtak 589 (Innst. 257S (2016-2017)) 
Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften, slik at naturmangfoldloven § 18 
første ledd bokstav b inngår som del av hjemmelsgrunnlaget for betinget skadefelling 
og lisensfelling av ulv, og at naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c inngår som 
del av hjemmelsgrunnlaget for lisensfelling av ulv. 

Vedtak 441 (som over)
Stortinget ber regjeringen om å endre Forskrift om forvaltning av rovvilt 
(FOR-2005-03-18-242) slik at denne er tilpasset Stortingets vedtak i Innst. 330 
S (2015-2016). Stortinget ber regjeringen om spesielt å gjennomgå omtalen 
av naturmangfoldloven i kommentarene til forskriften for å sikre at disse er i 
tråd med intensjonene i Innst. 330 S (2015-2016). 

Vedtak 440  (Ifb. med Vidar Helgesens redegjørelse for Stortinget 17.01.17)
Stortinget ber regjeringen så snart som mulig, og senest innen 10. mars d.å., 
fremme en sak om hvordan forvaltningen av ulv, herunder adgangen til lisensjakt, 
kan gjennomføres i samsvar med Stortingets vedtak i Innst. 330 S (2015-2016), 
gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner. 



Hva har skjedd etter dette?

• Ingen lisensjakt våren 2017

• Lisensjakt på to familiegrupper januar 2018. 

• KLD avslo felling av ytterligere én flokk som rovviltnemda vedtok 
lisensfelling av. Begrunnelse: Den befinner seg innenfor ulvesonen.

• Nye bestandstall pr. 1. juni viste at antall familiegrupper har økt. 



Ny skadesommer 2018 – 1795 beitedyr tatt av rovvilt så langt



Større geografisk spredning av 
ulveskader i 2018:

• Naustdal og Guddal i Sogn og 
Fjordane

• Tinn i Telemark
• Hallingdalen
• Valdres
• Gudbrabdsdalen
• Jevnaker
• Engerdal
• Nord-Østerdalen
• Selbu, Holtålen, Midtre Gauldal i 

Trøndelag
• Eidsvoll
• Aurskog-Høland





Innst 330 S (2015-2016)

• Komiteens flertall vil understreke at når bestandsmålet er nådd skal 
bestandsregulering iverksettes, og da primært gjennom lisensjakt. 
Lisensjakt gir lokalsamfunn og rettighetshavere/jegere både et ansvar 
og en rolle i reguleringen av bestandene som er positiv. Kravet om 
bestandsregulering gjelder også innenfor sona og uavhengig av at det 
må foreligge skadepotensial på husdyr og tamrein. Komiteens flertall 
vil understreke at bestandsmål fastsatt av Stortinget er det klart 
overordnede vedtak.



Ola Elvestuen om ulv i spørretimen 9. august 2018 og det gjentas titt 
og ofte fra pol ledelse i KLD:

«Det er ikke et tilstrekkelig rettslig grunnlag for felling at bestanden er 
større enn det nasjonalt fastsatte bestandsmålet. Fastsetting av kvote 
for lisensfelling lar seg dermed ikke gjøre som en rent matematisk 
øvelse. Det må foretas en konkret vurdering av om lovens og 
konvensjonens vilkår for felling er oppfylt..[]»



Hvordan går det med de sentrale prinsippene i 
rovviltforvaltningen?

Todelt målsetting:
• Det går bra med rovviltbestandene. Ulv vokser kraftig.
• Beitenæringene er fortrengt fra rovviltsonene og har store tap i 

beiteprioriterte områder.
• I beiteprioriterte områder nær rovdyrsonene legger beitebrukere ned 

og får tilskudd til avvikling pga rovdyr
Geografisk differensiert forvaltning:
• Forvaltningssonene utvikles til rovviltreservat
• Store tap og høy belastning i beiteprioriterte områder



Regional myndighet i rovviltspørsmål:
• Rovviltnemdene overprøves av KLD ved klager
• Miljødirektoratet gir føringer som minner om instruksjon
• Sekretariatene fremmer forslag basert på statlig politikk
• I 2017 la rovviltnemdene midlertidig ned sine verv i protest

Bestandsmålene  (ynglinger våren 2017)
• Oppfylt for jerv (40 av 39)
• Ikke oppfylt for bjørn (7 av 13) - skadene allikevel rekordstore i 

2018
• Litt under for gaupe (55 av 65)
• Overoppfylt for ulv (10,5 av 4-6)



Konfliktdemping

• Store demonstrasjoner vinteren 2017
• Ordføreropprop sommeren 2018
• Fakkeltog januar 2019 – mer enn 10.000



• Når dyr ikke kan slippes på beite 
mister beiterettighetene sitt 
innhold

• I praksis er det ikke mulig å 
utnytte utmarksbeite i hardt 
belastede deler av ulvesonen og  
forvaltningsområde for bjørn

• Rovdyrsonene kan være i 
konflikt med EMK

Tap av beiterettigheter



Tap av rettigheter
• Rettighetstapet er bredt og 

alvorlig.
• Befolkningen endrer sin 

utmarksbruk, frykten er reell
• Beitebruk og rettigheter går tapt.
• Jaktrettighetene mister sitt 

innhold når viltbestandene går 
ned, hunder tas og utryggheten 
øker.

• Jaktrettighetene er et vesentlig 
element distriktenes attraktivitet 
og i eiendomsverdien.



Vedtak 770/771 (Til Meld. St 21 (2016-2017) Ulv i Norsk natur)

• Stortinget ber regjeringen utrede mulige økonomiske ordninger for 
tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen 
og viser til ulvesoneutvalgets forslag knyttet til dette spørsmålet.

• Stortinget ber regjeringen legge frem en sak hvor man vurderer 
mulige ordninger for midler til kommuner med ynglinger innenfor 
ulvesonen.

• I stedet kom en kompensasjonsordning til kommunene, der man kan 
søke kommunen om tilskudd til konfliktdempende tiltak

• Kommunene har IKKE lidd tap av rettigheter. Det er ikke foretatt 
noen utredning



Konklusjon

• De 5 sentrale prinsippene  blir ikke fulgt opp etter intensjonen
• Ulveforliket fra 2016 følges ikke opp i tråd med intensjonene.

• Konflikten eskalerer fortsatt





Nå-situasjonen.

• Elvestuen åpnet ikke uttak i tråd med rovviltnemndenes vedtak, men 
kun 1 flokk

• Nytt «storopprør» mot rovviltpolitikken?

VÅRE KRAV
• Det samlede rovdyrtrykket må ned – følge rovviltnemndene, uttak av 

3 flokker, ulvesona skal ikke bli reservat.
• Ulvebestanden ned på bestandsmålet. Lisensfelling i ulvesonen.
• De harde frontene forsterkes gjennom V’s åpenbare neglisjering av 

Stortingets intensjoner.


	Mot nytt storopprør i rovviltpolitikken?
	Hva er Naturbruksalliansen?
	Slide Number 3
	Viktige fundament i rovviltpolitikken
	Forbehold ved Stortingets samtykke til ratifikasjon av Bern:�(Innst St.nr 92(1985-86)) 
	Oppsummert 40 år rovviltpolitikk
	 5 sentrale prinsipper i rovviltforlikene
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Hva har skjedd etter dette?
	Ny skadesommer 2018 – 1795 beitedyr tatt av rovvilt så langt
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Innst 330 S (2015-2016)
	Slide Number 18
	Hvordan går det med de sentrale prinsippene i rovviltforvaltningen?
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Tap av rettigheter
	Slide Number 24
	Konklusjon
	Slide Number 26
	Nå-situasjonen.

