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Klage på vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. 

 

Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at ulven i Rømskogreviret blir skutt under vinterens 

lisensjakt. Flokken har liten innavlskoeffisent. For å styrke en innavlsbelastet bestand av ulv er jakt 

på flokker med høy innavlskoeffisient løsningen såfremt det finnes nok ulv. 

 

Norges Miljøvernforbund (NMF) vil med dette påklage vedtak fattet på fellesmøtet mellom rovviltnemdene 

i region 4 og region 5, 8. oktober 2021. Fellesmøtet vedtok felling av ulvene i revirene Bograngen, 

Rømskog, Hornmoen og Mangen. Dette tilsvarer 28 dyr. 

 

Alle flokkene har revir innen ulvesonen, der Rømskogreviret forøvrig også forvaltes sammen med Sverige 

siden det er et grenseoverskridende revir. Ulven i Norge, som er en del av den sør-Skandinaviske 

ulvebestanden, er kritisk truet. Ordinær og ulovlig jakt/krypskyting har redusert antall ulv i Norge til et 

minimum.  

Den norske andelen av ulvebestanden er i dag høyere enn det Stortinget har bestemt m.h.t. ynglinger. Takket 

være innvandrende ulv fra Finland og Russland har det genetiske mangfoldet hos ulv i Norge blitt styrket. 

Men, bestanden er fortsatt sterkt preget av innavl. I denne situasjonen der man skal jakte på en bestand av 

ulv, som også er preget av innavl, må man også tenke på bestandens fremtid. Den beste og fornuftigste 

løsningen er å jakte på de mest innavlede flokkene. Da styrker man det genetiske mangfoldet i bestanden 

totalt. Så lenge Stortinget ha satt et tak på antall ynglinger innenfor ulvesonen er dette eneste veien å gå. 

 

Grad av innavl 

De fleste av ulvene i Norge er til en viss grad innavlet. Dette gjelder selvsagt ikke de innvandrende dyr fra 

Finland og Russland. Med bakgrunn fra faktagrunnlaget for rovviltnemdenes behandling og vedtak i denne 

sak, er det oppgitt en innavlsgradient for hvert revirmarkerende par og ynglende flokk i 2020/2021. 

Med mål om å styrke ulvebestanden for framtiden er det viktig at man da tar ut de mest innavlede flokkene 

om man ser seg nødt til å skyte ut flokker for å holde seg til bestandsmålet iht. Stortingets forlik. 

Rovviltnemdene har gjort et utvalg av ulverevir, som kan være en start på dette arbeidet med å styrke 

ulvebestanden gjennom jakt. 

 

Omsøkte ulveflokker har følgende innavlskoeffisient: 

• Mangen, 0,349 

• Hornmoen, 0,285 

• Bograngen, 0,274 

• Rømskog, 0,187 

 

Med bakgrunn i innavlskoeffisienten for de ulike utvalgte flokkene kan imidlertid ikke NMF akseptere at 

Rømskogflokken skal skytes ned. Flokken har lav innavlskoeffisient og representerer ingen belastning for 

husdyrholdet i regionen. Flokken har de siste årene fått redusert innavlen etter at 2. og 3. generasjons 

innvandrer har formert seg i flokken. Spar ulven i Rømskogreviret! 



Det er i Rovviltnemdenes saksframlegg ytret bekymring for tap av muligheten til jaktutøvelse ved 

tilstedeværelse av ulv. I Norge har vi det slik at man jakter på overskuddet naturen gir oss, etter at alle ledd i 

økosystemene har fått sitt.  

 

Norge er forøvrig forpliktet gjennom Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen til å opprettholde en 

bærekraftig bestand av ulv. 

 

Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at ulven i Rømskogreviret blir skutt under vinterens 

lisensjakt. Flokken har liten innavlskoeffisent. For å styrke en innavlsbelastet bestand av ulv er jakt 

på flokker med høy innavlskoeffisient løsningen såfremt det finnes nok ulv. 
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