
 

     
     
     

 

Høringssvar på Revisjon av forvaltningsplan for store 

rovdyr i rovviltregion 4 
 
 

Generelt 

Forvaltningsplanen for store rovdyr i rovviltregion 4 vil berøre kommunale interesser på mange 

måter. Kommunene er viktige samarbeidspartnere når de gjelder kunnskap om lokale forhold, 

behov for tiltak, vilt, brukergrupper, næring og annet som bør være av stor nytte for regional 

forvaltning av rovdyr.  

 

Følgende står nedfelt i §6 3 ledd første setning i Rovviltforskriften: "Rovviltnemnden skal ha nær 

kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen ved utformingen av 

forvaltningsplanen." Dette følges ikke tilstrekkelig opp. Kommunene og organisasjoner har fått 

muligheter til forhåndsinnspill og høringsuttalelse nå, men vi savner en møtearena for berørte 

kommuner hvor vi felles kan ytre og diskutere våre behov og ønsker. Indre Østfold kommune 

savner at Statsforvalteren og Rovviltnemndene fører en tydeligere dialog med kommunene i 

regionen ved utarbeidelse av forvaltningsplanen. 

 

Innspill 

Bestandsnivå og uttak av rovvilt 

Indre Østfold kommune ønsker at det kommer tydeligere frem at bestandstallene for antall rovdyr 

av de ulike artene er minimumstall. I avsnittet om bestandsstatus for ulv, på side 13, opereres det 

med eksakte tall for bestandsstørrelsen på ulv i Norge. Dette blir misvisende når metodene for 

bestandsregistreringene bygger på minimumstall. Dette fører til unødvendig misnøye og konflikt 

blant grupper som er negativt berørt av ulv.  Kommunen henstiller Statsforvalteren til å legge til 

minimum foran alle bestandstallene for norske registreringer av ulv for å tydeliggjøre usikkerheten 

på bestandsstørrelsen.  

 

I samme avsnitt mangler det en figur, da kun figurteksten er synlig. «Kilde Skandulv 2021. Antall 

dokumenterte familiegrupper (grå) og revirmarkerende par (oransje/gul) i henholdsvis Sverige og 

Norge for hele registreringsperioden 1. oktober – 31. mars, vintrene 1998/99 – 2020/21.» 

 

 



 

     
     
     

 

Gaupe 

Indre Østfold kommune ønsker å ha fokus på bevaring av gaupe i region 4, og ønsker med dette at 

rovviltnemnda stimulerer til økt kunnskap for å kartlegge årsaker til nedgangen av gaupe, samt 

bidra til tiltak for å oppnå bestandsmålet på seks ynglinger innenfor regionen.  

 

 

 

Rovvilt og andre samfunnsinteresser 

Indre Østfold kommune er påvirket av rovvilt. Påvirkningen er per i dag større i nabokommuner 

som Aurskog – Høland og Marker, men en må anta at også Indre Østfold kommune får en større 

påvirkning i fremtiden. Det er allerede dokumentert yngling i både Setten-reviret og Rømskog-

reviret, som begge går inn i Indre Østfold kommune. Det er nærliggende å anta at påvirkningene 

fra spesielt ulv vil øke i kommunen fremover, både på grunn av nærhet til store ulveflokker og 

bestandsnivået i ulvesonen generelt. Indre Østfold kommune ønsker derfor å være aktive i 

arbeidet med rovvilt og forvaltning – på ulike nivåer.  

 

Beitebruk 

Indre Østfold kommune er opptatt av at skadelidte grupper og interesser skal kompenseres for 

direkte tap og økte utgifter ved å bo i rovdyrområder. Dette gjelder gaupe og ulv i våre områder. 

Beitenæringen er spesielt berørt, og målsettingen i Region 4 fører til behov for økt fokus på 

utfordringer for beitenæringen.  Forvaltningsplanen har en strategi som sier: Det skal innenfor 

forvaltningsområdet jobbes mot et permanent skille mellom rovdyr og beitedyr med 

rovdyrbeskyttende gjerder for alle rovdyrutsatte besetninger. 

 

For å oppnå dette må det komme vesentlig bedre og mer omfattende finansieringsløsninger for 

rovviltavvisende gjerder enn i dag. Her bør Statsforvalteren bedre vurdere behovet for endrete 

satser per meter gjerde, krav til gjerdet samt benytte kunnskap fra næringen i større grad. Videre 

ønsker vi å peke på utfordringene med rovviltavvisende gjerder som er godkjent av 

Statsforvalteren, men likevel ikke holder ulven ute. Vi ønsker å sette søkelyset på hvordan en kan 

sørge for bedre gjerder samtidig som beitebrukeren ikke får ytterligere utgifter eller andre 

utfordringer med etablering, vedlikehold og ettersyn med gjerdene.  

 

Psykososiale forhold 

Indre Østfold kommune ønsker større fokus på kunnskapsbygging for å redusere de psykososiale 

utfordringene med rovdyr. Spesielt ulv fører med seg en del bekymring og frykt, og dette må tas 

alvorlig og forsøkes redusert. Kunnskapsbygging er et grep, men også mer konkrete tiltak mot ulv 

som opptrer og oppfattes som truende må vurderes i større grad enn i dag. Frykt er en subjektiv 



 

     
     
     

 

følelse, men når ulveindivider eller flokker opptrer på en slik måte at lokalbefolkningen opplever 

frykt, må det følges opp.  

 

Utmarksnæring og jakt 

Her viser Statsforvalteren til predasjonstrykket i etablerte revir, uten å beskrive predasjon fra 

enkeltulver og par. Slik predasjon har samlet sett stor påvirkning på spesielt elgbestanden i 

ulvesonen, i tillegg til predasjonen fra etablerte revir. Predasjonen på elg i områder hvor det er tett 

mellom revirene er svært omfattende, og i tillegg kommer predasjonen fra det relativt store 

antallet enkeltulver på vandring og under etablering. Kommunen ønsker at Statsforvalteren 

synliggjør de reelle påvirkningene ulven har på viltbestanden på en bedre måte, både i etablerte 

revir, men også enkeltulver og par.  

 

 

Mål for forvaltningen 

De foreslåtte målsettingene for rovviltnemdas arbeid er sammensatt og fornuftige, men vi ønsker 

å spille inn en forenkling av målene, ved å endre andre kulepunkt og fjerne fjerde kulepunkt:  

 

Rovviltnemnda ønsker å ha følgende målsetting for nemndas arbeid: 

• Rovviltnemnda vil søke å oppfylle de til enhver tid gjeldende bestandsmål, 

regler og sentralt fastsatte føringer for forvaltningen. 

• Rovviltnemnda ønsker at belastningen med rovvilt blir lavest mulig. 

• Rovviltnemnda i region 4 ønsker å ha en normalisert, konfliktdempende 

og forutsigbar forvaltning av rovvilt. 

 

 

På forhånd takk. 

 

For Indre Østfold kommune 

 

 

 

Pål Sindre Svae 

Vilt – og utmarksrådgiver 

Indre Østfold kommune 
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