
 

Oslo, 19. mai 2006

Lierne kommunes søknad av 11. mai om felling av ulv må selvsagt avslås!

Norges Naturvernforbund er kjent med søknaden av 11. mai fra Lierne kommune om fellingstillatelse 
for ulv.  
Vi er ganske  oppgitt over argumentasjonen fra kommunen om hvorfor fellingstillatelse bør gis - 
spesielt fordi samme argumentasjon grundig er blitt vurdert og imøtegått av Direktoratet så sent som i 
svarbrev av 28. oktober i fjor om en nærmest identisk søknad fra kommunen. Vi viser også til vårt 
brev til DN av 19. oktober i fjor i denne forbindelse.

Kommunen gjentar  og gjentar at "det ikke skal være ulv i Lierne". Som kommunen inderlig godt vet, 
skal det ikke tillates yngling av ulv i region 6, men dette "..innebærer ikke at ulv ikke skal kunne 
aksepteres innenfor regionen..", som det heter i DNs avslag av 28. 10. 05.
I kommunens søknad denne gangen er det ikke henvist til skader på husdyr, men frykt og "unormal 
oppførsel". Disse punkter er grundig drøftet og imøtegått i DNs nevnte svar fra oktober i fjor.

Vi har også registrert en kommentar  av seniorforsker Hans Chr. Pedersen ved NINA i Trønder-Avisa 
for 15. mai, der han antar at den ulven som er registrert i Lierne er et ungt individ uten erfaring med 
mennesker. Derfor er den  ikke redd, sier Pedersen - noe folk altså oppfatter som unormal adferd. 

Selv om den aktuelle søknaden fra kommunen ikke er begrunnet i en skadesituasjon,  finner vi  grunn 
til å sitere fra side 23 i regionnemndas forslag til forvaltningsplan for rovvilt der det om ulv heter:

"Det er ikke et nasjonalt mål å etablere ynglinger av ulv i region 6. En må imidlertid forvente  
streifende individ av ulv innenfor hele regionen. Individer på  streif fra østlig/nordlig  
utbredelse kan være av stor betydning for det genetiske mangfoldet i den sørskandinaviske  
ulvebestanden. Terskelen for skadeuttak av slike individer bør av den grunn ligge høyere enn 
for streifdyr fra den sørskandinaviske bestanden. Det kan bil viktig med raske DNA-analyser  
av streifende ulv." 

KONKLUSJON:
Norges Naturvernforbund ber om, og forventer, at  Direktoratet avslår søknaden av 11. mai fra Lierne 
kommune.  

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Lars Haltbrekken
leder

Gjenpart sendt: Lierne kommune
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