Støtte til regjeringens forslag til bestandsmål på ulv
Jegernes Interesseorganisasjon støtter regjeringens forslag til bestandsmål på ulv som ble
offentligjort i Nationen den 5.3.14.
Forslaget er tilnærmet lik det vi som organisasjon har foreslått for to regjeringer og storting.
Vi i Jegernes Interesseorganisasjon er meget tilfredse med at dette nå er fremmet som et
forslag fra den sittende regjering.
Regjeringen har dekning i Bernkonvensjonen for modellen som man har lagt til grunn for
forslaget. Bernkonvensjonen krever kun at Norge forvalter ulv i samarbeid med våre
naboland. Dette er stadfestet i norsk rett og er et udiskutabelt faktum. Den Sør-Skandinaviske
ulvebestanden er fem ganger så stor som den må være for å overleve som art i 100 år i følge
Skandulv. At bestanden er truet av utryddelse er en påstand som ikke har rot i biologiske
fakta. Den har økt med ca. 15 % hvert år de siste 12 årene og er mer en vital og robust. Det
blir påstått at deler av bestanden lider av innavl. Ved aktivt å forvalte bestanden kan man ta ut
revir som ikke har blitt tilført nye gener de siste tiårene og på den måten enkelt løfte den
genetiske standarden og heller å ha en mindre men friskere bestand Etter vårt syn bør revir
hvor det er individer som har «spesialisert» seg på å ta jakthunder i tillegg til å ha en liten
generisk variasjon, tas ut først. Dette for å dempe konflikten rundt arten.
Modellen som regjeringen nå fremmer tar hensyn til at det skal være mulig å utøve næring i
utmark som beitebruk og jakt. Hvor mye verdiskapningen i utmark representerer i rene penger
er noe som tidligere har vært sterkt underkommunisert. Grønne næringer i norsk utmark
tilfører milliarder i verdiskapning av fornybare ressurser hvert eneste år. At enkelte
organisasjoner, som påberoper seg å arbeide for miljøinteresser, ikke ser hvilken miljøgevinst
det ligger i disse næringene er trist og tyder på at man velger symbolske kampsaker uten
miljøeffekt.
Fire av partiene på Stortinget har i sine partiprogrammer for stortingsperioden at de skal
arbeide for et Norge med en «levedyktig stamme av ulv». Hvorvidt de selv er klar over at
dette kan medføre at vi ender opp med 300 – 500 individer og svenske tilstander i vår egen
utmark er vi ikke helt sikre på. En så stor bestand vil ha store negative påvirkninger på de
grønne næringene i Norge. Vi håper at disse partiene moderer seg og slutter seg til
regjeringens forslag for å senke konfliktnivået rundt arten og vise at de tar like mye hensyn til
de grønne næringene som en enkelt rovviltart.
Utøvelsen av jakt med løs og drivende hund er sterkt redusert og i deler av Sør-Skandinavia
på grunn av faren for å miste hunden under jakt i ulverevir. Hundene som benyttes er her av
flere særegne nasjonale raser som det vies lite fokus på å bevare bruken av i debatten om
rovviltbestander. Norge har etter vårt syn en forpliktelse til å ivareta disse jakttradisjonene
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som en del av vår kulturarv. Regjerningens forslag ivaretar dette på en god måte. Dette til
ettertanke til de partiene som går inn i forhandlingene med regjeringen om et nytt
bestandsmål.
Jegernes Interesseorganisasjon oppfordrer til å støtte regjeringens forlag da vi er av
den oppfatning at det er til det beste for rovviltet, de grønne næringer, dyrevelferd samt
representerer en fornuftig modell som ivaretar begge sider av meningsskillet.

Rolf Larsen
Styreleder
Jegernes Interesseorganisasjon

Org.nr: 998 536 375

