
  

Oslo, 10.01. 2011 
 

Til 
Rovdyrnemnd 4 v/leder Eirik Milde (eirmil@ostfoldfk.no) 
Rovdyrnemnd 5 v/leder Arnfinn Nergård (arnfinn.nergard@hedmark.org) 
Sekretariatet region 4 v/Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
(postmottak@fmoa.no)  
Sekretariatet i region 5 v/Fylkesmannen i Hedmark (postmottak@fmhe.no) 
 
Kopi: 
Direktoratet for naturforvaltning (Postmottak@dirnat.no) 
Miljøverndepartementet (postmottak@md.dep.no)  
 
 

Dagens ulvebestand tåler ikke jakt! 
 
 
 
Norges Naturvernforbund mener det er faglig uforsvarlig å åpne for 
lisensjakt på ulv i ulvesona.  
 
Vi oppfordrer derfor på det sterkeste rovviltnemndene i region 4 og 5 til 
ikke å åpne for ulvejakt i 2011. 
  
 
Det var gledelig at vi i naturmangfoldåret 2010 fikk dokumentert tre helnorske 
ynglinger innenfor ulvesona i 2010. Dermed er det Stortingsvedtatte 
bestandsmålet for første gang oppnådd etter sju sesonger! Naturvernforbundet 
understreker at bestanden fortsatt er så liten at den knapt kan kalles å være 
levedyktig. Med en totalbestand på tre tisper med unger og mellom 27 og 32 dyr 
totalt , er ulven fremdeles en av våre aller mest trua arter. 
 
Når bestandsmålet for ulv er nådd får rovviltnemndene i region 4 og 5 det meget 
store ansvaret med å ta vare på den norske ulvebestanden. Vi minner om at 
Naturmangfoldloven slår fast at alle arter, også ulven, skal ivaretas i levedyktige 
bestander, i et langsiktig perspektiv. Alt må derfor gjøres for at vi ikke havner 
under bestandsmålet. Dette er nå nemndene i rovviltregion 4 og 5 sitt ansvar. 

Med bakgrunn i et tillyst møte for nemndene på Hamar den 12. januar, der 
lisensjakt på ul i ulvesona er en hovedsak, ønsker Naturvernforbundet å minne 
om følgende:  

• Den norske ulvebestanden ligger per i dag nøyaktig på bestandsmålet. Lite 
skal til for at selv tilfeldige hendelser raskt kan senke bestanden under 
målet igjen. Derfor finnes det ikke fleksibilitet nok i en lite robust bestand 
til å forsvare lisensjakt på ulv i region 4 og 5.  
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• Åtte ulver er, i følge Rovbasen, døde av ulike årsaker i 2010. Ett dyr er 
allerede drept i 2011, og det anslås at det kun finnes mellom 27 og 32 
helnorske ulver.  

• Gjennom de foreløpige registreringene er det dessverre ikke dokumentert 
intakte foreldrepar i noen av de tre helnorske ulverevirene med yngling. 
Det samme gjelder de to resterende helnorske revirene (Osdalen- og 
Julussa-reviret). Dersom alfadyr har forsvunnet i så stort omfang er det 
svært bekymringsfullt. Sporinger tyder på at det kan være et intakt 
foreldrepar i Slettåsreviret. Nye sporinger vil vise om det er intakte par 
også i de andre revirene.  

• Det er registrert tre revirmarkerende par. I Osdalen og Julussa (Hedmark) 
har det tidligere vært yngling, senest i 2009 i Osdalen og sist i 2008 i 
Julussa. I Osdalen er det trolig to nye dyr som nå har overtatt reviret. I 
Julussa revirmarkerer hannen fra 2009 med et nytt hunndyr. I tillegg er et 
nytt revirmarkerende par registrert i Mangen, Akershus. 

• Ulveflokker reproduserer ikke hvert år. I 2010 ynglet en ny flokk i 
Slettåsreviret i Hedmark. Reviret ble første gang registrert i 2009. I 
Linnekleppen i Østfold har det vært yngling to år på rad etter at reviret ble 
registrert etablert i 2008. I Kynnareviret har det vært yngling tre år på rad 
etter at nye dyr overtok et revir som var benyttet av andre ulver tidligere. 
I Osdalreviret var det yngling i 2009 men her var det ingen yngling i 2010. 

 
• Skyting av alfadyr i etablerte flokker vil både ødelegge flokkene og 

betydelig redusere muligheten for at ynglingsmålet kan nås i 2011 og 
påfølgende år. I tillegg vil oppsplitting av flokker føre til flere streifdyr. Det 
vil igjen ofte føre til økt skade på husdyr og tamrein, siden streifdyr utgjør 
en potensielt større fare og de streifer over mye større arealer. Stabile 
flokker i etablerte revir er langt mer forutsigbare, er lettere å overvåke og 
gjør minst skade på sau. 

 
• Det er også viktig at revirmarkerende par spares siden de skal sikre 

framtidige ynglinger, som et nødvendig bidrag til at bestandsmålet 
opprettholdes. Siden flokkene ikke nødvendigvis yngler hvert år må det 
derfor være flere fungerende revir intakt over tid for at bestandsmålet skal 
nås hvert år framover.  
 

• Det er stor ungedødelighet i ulvekullene, opptil 50 prosent dør naturlig 
første leveår. Derfor er det svært viktig at alle individene av ulv i Norge 
holdes i live for å kunne ”overta” når enkeltdyr forsvinner. Særlig er det 
viktig når det er så få individer og ynglinger som det vi har i Norge og der 
flere alfadyr allerede er forsvunnet. 
 

 
Både yngleflokkene, de revirmarkerende parene samt de enkeltulvene som 
finnes i Norge har derfor meget stor verdi for å sikre at vi også i 2011 når 
bestandsmålet som Stortinget har vedtatt.  



 
Alt jaktuttak i ulvesona vil derfor kunne være en direkte trussel mot dagens 
marginale ulvebestand. Hvis nemndene åpner for lisensjakt vil det kunne bidra til 
at vi skyter oss under bestandsmålet, kun få dager etter at målet er dokumentert 
nådd. Om det skulle skje så vil heller ikke nemndene gjøre jobben sin på en 
faglig tilfredsstillende måte. De ville i så fall bli fratatt det ansvaret de nå har fått 
og mandatet vil da bli tilbakeført til Direktoratet for naturforvaltning.  
 
 
På bakgrunn av dette ber Norges Naturvernforbund om at 
rovviltnemndene i region 4 og 5 ikke åpner for lisensjakt på ulv i 2011.   
 
 
 
Mvh 
 
Norges Naturvernforbund 
 
 
 

                
 
 
Lars Haltbrekken      Arnodd Håpnes 
Leder        fagleder naturmangfold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


