
Ulv i Norsk Natur 
 Høringsuttalelse, Indre Østfold Regionråd 



Bakgrunn 
• Stortingsmelding 21 omfatter ulv i norsk natur og omfatter bestandsmål for ulv og 

ulvesone. Den er utarbeidet av Klima og miljødepartementet den 18.mars 2016 og 
er en tilrådning til Stortinget.  
 

• Regjeringen er av den oppfatning at Norge har et selvstendig ansvar for å bidra til 
ulvebestandens overlevelse etter Bernkonvensjonen.  

 
• Ulvestammen skal bevares slik at det fortsatt skal være ulv i Norsk natur.  
 
• Det er lagt opp til noen mindre endringer i forhold til tidligere vedtatte 

soneinndeling og bestandsmål;  
 

1. Videreføre dagens bestandsmål på 3 helnorske familiegrupper, med mindre justeringer av 
sonen. 
 

2. Fastsette nytt bestandsmål på 5-8 familiegrupper. Dette omfatter også grenserevirene.  
 
I begge forslagene skal det minst være 3 helnorske familiegrupper.  

 
• EU har gjennom habitatdirektivet med Sverige stoppet et Skandinavisk samarbeid 

om ulveforvaltning med Norge.   
 



Skandinavisk ulveforvaltning 

• Genetisk mangfold 

• Felles forvaltning 

• Norge i dag;  
– 6 helnorske ulvekull 

– 61 helnorske individer 

– 25 grenseulv i revir 

– 6 – 7 uavklart på 
grensestatus. 

– Totalt 92-93 ulv 

• Ikke dokumenterte ? 



Ny statusoversikt 15 april 2016 



Forslag til beslutning 

1. En nasjonalt fastsatt ulvesone videreføres ikke. 
2. Dagens ulvesone oppheves.  
3. Bestandsmålet for ulv justeres til et intervallmål hvor grenseulvene teller med. 
4. Familiegrupper av ulv i grenserevir tas med i det nasjonale bestandsmålet for ulv 

med en faktor på 0,3.  
5. Det fastsettes nytt bestandsmål på 5 - 8 familiegrupper av ulv i Norge inklusiv 

grenserevir der det skal være 3 årlige helnorske ynglinger. 
6. Det ønskes ikke soner og at all ulv skal telles med. Blir det soneinndeling må 

bestandsmålet for ulv fastsettes slik at også eventuelle etableringer utenfor 
ulvesonen teller med ved vurdering av hvorvidt bestandsmålet er oppnådd eller 
ikke. 

7. Måloppnåelse baseres ikke på gjennomsnittet av siste tre års dokumenterte 
data, men på sist gjeldene vurdering eller dokumentasjon. 

8. Prinsippet videreføres om at regional forvaltning har myndighet til å fatte vedtak 
når bestandsmålet for ulv er nådd.  Miljødirektoratet kan vurdere felling også når 
bestanden er under bestandsmålet. 

9. Myndighet til å fatte vedtak som berører grenserevir flyttes fra Miljødirektoratet 
til rovviltnemndene, dersom et nytt bestandsmål fastsettes. Det vil da utarbeides 
retningslinjer for dialog/samarbeid med svenske myndigheter. 


