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Forvaltningsplan for store rovdyr – region 4, høringsinnspill fra 
NJFF Østfold 

 

Innledning 

Vi viser til høringen på forvaltningsplan for rovvilt (utkast datert november 2021) og har med dette 
noen innspill. 

Vi vil først få henvise til vårt tidligere innsendte innspill fra mars 2021, sammen med NJFF Akershus. 

Norges Jeger og Fiskerforbund har på sitt landsmøte (2015, sist bekreftet på landsmøtet 12.-
14.11.2021) vedtatt at vi maksimalt ønsker 2-3 familiegrupper av ulv i Norge, men aksepterer 
selvfølgelig det til enhver tid gjeldende bestandsmålet vedtatt av Stortinget. 

Vi legger merke til at forvaltningsplanen er solid omarbeidet fra forrige utgave. Dette er bra, da vi ved 
første høringsrunde så at behovet for oppdatering av både rammeverket og fakta var stort. Det som 
ikke er så bra er at den siste delen av planen er så komprimert at vi kun i liten grad kan se hvilke 
ambisjoner nemnda i region 4 har for egen del. 

 

Minimumstall 

Vi ønsker at det kommer tydeligere frem at bestandstallene for antall rovdyr av de ulike artene er 
minimumstall. Ordet «minimum» bør legges til foran alle bestandstallene som oppgis. 
Forskningsrapportene som ligger til grunn for tallene som brukes er alltid minimumstall. Vi ser at 
mange bruker disse tallene feil om de ikke angis på en presis måte. 

 

Side 26, løshundjakt 

Vi er ikke enige i at bortfallet av jaktformer med løshund KAN være konfliktfylt. Det ER konfliktfylt. 
Jegere blir tvunget til å slutte med en historisk jaktform, og hunderasene som er avlet frem for dette 
blir ikke lengre aktuelle og står i fare for å dø ut. Norge har sju nasjonale hunderaser. Seks av disse er 
regnet som nær truet. Det er alle raser som benyttes i løshundjakt, bortsett fra Buhund som er mest 
benyttet som gjeterhund. Men den kan også brukes som treskjeller (også løshund). De øvrige rasene 
det er snakk om er Lundehund, Norsk elghund sort, Haldenstøver, Dunker og Hygen. 
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Side 27, mål for forvaltningen 

I stedet for et eget punkt om landbruket, og så andre berørte i et litt «påslengt» punkt på slutten, bør 
det heller bare bli et punkt der det står følgende: Rovviltnemnda skal arbeide for at belastningen for 
brukerinteressene blir lavest mulig innenfor rammene satt av Stortinget. 

 

Side 36, lisensfelling av ulv 

Vi mener at det ikke er riktig at særlig genetisk viktige ulv er omtalt i planen som helt uaktuelle for 
uttak. Selv om terskelen for å ta ut slike individer skal være høyere enn for annen ulv, skal det fortsatt 
være mulig i gitte tilfeller. 

 

Side 36, kommunikasjon og nemndsarbeid 

Vi oppfordrer nemndene og sekretariatet til å sette seg et mål om årlige møter med forskjellige 
brukergrupper der det er satt av tid til dialog og innspill. Det er i dag for stor avstand mellom nemnda 
og sekretariatet og interesseorganisasjoner og brukerinteresser. Dette sto i den forrige planen, men ble 
knapt gjennomført. Vi mener at løsningen på dette ikke er å fjerne punktet fra planen, men faktisk 
arrangere møtene. 

Vi viser også til punkt 5 under «overordnede strategier» på side 28. 

Vi ønsker også at planen omfatter et punkt der det står at alle møtereferater og innlegg på møtene 
legges ut på nemndas hjemmesider så snart som mulig etter møtet. Siden sist forvaltningsplan ble 
vedtatt har det vært ekstremt variabel oppfølging av nemndas hjemmesider, og vi har ved flere 
anledninger påpekt at ingen ting er lagt ut på mange måneder. 

Utover dette mener vi det er på sin plass at det i planen står at nemndsmedlemmer gjennom sin rolle 
skal utøve det forvaltningsoppdraget Stortinget har gitt nemnda. Implisitt i dette ligger at medlemmer 
ikke skal forfekte egen partipolitikk som nemndsmedlemmer dersom denne ikke er den vedtatte 
politikken fra Stortinget. 

 

Side 37, kunnskapsbehov 

Vi er ikke uten videre enige i at kunnskapsgrunnlaget kan beskrives som godt, all den tid vi ved uttak 
har sett at det ved flere anledninger har vært langt flere ulv i et revir enn hva grunnlagstallene tilsier. 
Og dette er i områder der det faktisk er snø større deler av vinteren. I den sørlige delen av ulvesona er 
det kun kortere perioder med snødekke der ulv kan spores, eller man kan finne urin eller blod i snøen. 

Vi sliter med å motivere våre medlemmer til å registrere sporfunn, da de ikke får tilbakemeldinger på 
det de sender inn. Dermed går dessverre også forvaltningen glipp av mye data. 

 

 

For eventuelle spørsmål, kontakt 

Markus Nagele (styreleder NJFF Østfold). Epost: epost@majoren.no, tlf. 91750658. 

Roy Yven (leder rovviltutvalget NJFF Østfold). Epost: roy.yven@uco.no, tlf. 45869269. 

Ole-Håkon Heier (fylkessekretær NJFF Østfold). Epost: ostfold@njff.no, tlf. 69222206. 
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Mvh. 

For NJFF Østfold 

Ole-Håkon Heier, fylkessekretær


