Nei til gråsoner i ulveforvaltningen
Jegernes Interesseorganisasjon har kommet med innspill til høringen om bestandsmål for ulv og
ulvesonen som Klima- og Miljødepartementet har invitert til.
Etter vårt syn må man gå vekk fra de tekniske gråsoner og smutthull som finnes i dagens
forvaltningsmodell. Modellen har ikke annen effekt en å hindre nødvendig bestandsregulerende jakt
på arten. Ved at enkelte ynglinger nå ikke behøver å bli tatt med i bestandsmålet og
grenseflokkene ikke regnes med gir det ett uriktig bilde som presenteres allmenheten og som arten
forvaltes etter. Riksgrenserevir og individer må telles med i den Norske bestanden med 50%.
Det må åpnes for lisensjakt i områdene i Østfold, Akershus og Hedmark. Ulvesone som
forvaltningsbegrep fjernes. Disse områdene bør redefineres til «lisensjaktområde 1 for ulv». De
som er tilknyttet grønne næringer i disse områdene har måttet ta en for stor del av belastningen
som tilbakeføringen av arten til Sør-Skandinavia har ført med seg. Ved å ha områder hvor revir og
individer av arten ikke forvaltes aktivt tilrettelegger man for at rovdyrene over tid mister sin
naturlige skyhet og opptrer på måter som er meget uheldig og belastende.
De enkeltindivider og familierevir som dreper og skader bufe og hund må det også åpnes for
skadefelling på i de områdene som har vært unntatt forvaltning frem til nå. Dette for å øke
aksepten for arten hos de som aktivt bruker utmark til næring og rekreasjon.
Ynglinger/paretabeleringer utenfor lisensjaktområde 1 må unngås. Enkeltindivider som streifer inn
prioriterte beiteområder må tas ut som potensiell skadvolder. Disse streifdyrene er i stor grad
individer fra den svenske delen av bestanden og uttak av disse vil ikke påvirke det norske
bestandsmålet.
Bestanden av ulv i Sør-Skandinavia skal forvaltes som en enhetlig populasjon. Norge har ikke et
selvstendig ansvar for å bygge opp en egen stamme av ulv. Den type forpliktelse har vi kun i
samarbeid med våre naboland, i følge Bern Konvensjonen. Antallet individer av arten er i dag langt
over det den må være for å sikre overlevelse som art i Norsk og Svensk natur i de neste 100 år. Tar
man utgangspunkt i tre norske ynglinger iberegnet 50 % av ynglingene i grenserevir og
bestandsnivået satt av det svenske Naturvärdsverket på 270 individer, er den totale bestanden for
høy. Jakt er eneste akseptable verktøy for å redusere bestanden til et nivå som gjør det å ha en
tilbakeført art uten å fortrenge de grønne næringene. Disse næringenes funksjon gjennom
utnyttelse av utmarksbeite, uttak av økosmart kjøtt under jakt samt turisme representerer viktige
verdier som livstil, tradisjon, dyrevelferd og verdiskapning må hensyn tas i større grad enn et
blindt vern av en art det er biologisk forsvarlig å forvalte smartere enn i dag.
Jegernes Interesseorganisasjon minner om at Norge har særegne nasjonale jakthund raser hvor
bruken av hundene i stor grad vil bli påvirket av Stortingets beslutning om nytt bestandsmål for ulv
og behandlingen av dagens ulvesone. Flere av våre nasjonale jakthund raser er i tilbakegang og
har i dag et smalere avlsgrunnlag en ønskelig. Stortingsrepresentantene vil gjennom sin
behandling i denne høringen aktivt synliggjøre hvor de står i forhold til den livstil, tradisjon og
nyttebruk disse rasene representerer.
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