
 

 

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og 

distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at 

den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende 

organisasjoner: 

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, 

Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og 

Akershus. 

 

Rovviltnemnda i region 4 

c/o Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Postboks 325, 1502 Moss.         
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Høringssvar til revidert Regional forvaltningsplan for rovvilt, region 4 

Naturbruksalliansen viser til revidert Regional forvaltningsplan for rovvilt i region 4 og vil med dette 

gi sitt høringssvar.  

Naturbruksalliansen mener den reviderte planen overordnet sett er god. Den gir en kortfattet og 

oversiktlig framstilling av norsk ulveforvaltning og beskriver felles strategier for forvaltning av ulv i 

region 4 og 5. 

Naturbruksalliansen mener likevel at det er behov for presiseringer i planen rundt dokumentasjon av 

bestandsdata og konsekvenser ved å ha ulv i norsk fauna. Det er altså kunnskapshull, ikke bare når 

det gjelder husdyr og beitebruk, men også når det gjelder bestandsdata og effektene av gjeldene 

ulvepolitikk. 

Det er sentralt at rovviltnemndene gjennom planen gis det spillerommet de er tiltenkt i tråd med 

Stortingets intensjoner. Som ledd i dette, bør Rovviltnemndene hvert år få presentert en grundig 

gjennomgang av samtlige ulverevir, basert på kjent bestand fra siste år. Videre bør Rovviltnemndene 

få presentert dokumentasjon på forhold knyttet til allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre 

offentlige interesser av vesentlig betydning, i tråd med § 18c i Naturmangfoldloven, herunder tap av 

jakt, tap av hunder, livskvalitet og nærgående dyr. Sekretariatet bør strukturere innsamling av 

dokumentasjon fra SNO, kommuner og andre relevante kilder.  

En revidert forvaltningsplan må sørge for at rovviltnemndene gis anledning til å følge opp Stortingets 

vedtatte bestandsmål og som ledd i dette, må et bedre kunnskapsgrunnlag på plass.  

Med hilsen  

 

 



Erling Aas-Eng       Gunnar Gundersen  

Norges bondelag      Glommen-Mjøsen Skog SA 

Leder i Naturbruksalliansen     Nestleder i Naturbruksalliansen 

(sign.)        (sign.) 

Arne Rørå       Hans Asbjørn K. Sørlie 

Norskog       Norges Skogeierforbund 

(sign.)        (sign.) 

 

 

Pål Kjorstad       Kjell Erik Brandstadmoen 

Norsk sau og geit      Norges bonde- og småbrukarlag 

(sign.)        (sign.) 

 

Per Steinar Slang      Tormod Pedersen 

NJFF Akershus       NJFF Oppland 

(Sign.)        (Sign.) 

 

Nils Solberg       Ole Petter Kleiven 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk    Norsk Allmenningsforbund 

(sign.)        (sign.) 

 

 

 

     Elin Kollerud 

    Sekretær Naturbruksalliansen 

          (sign.) 

 

 

 


