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INNSPILL TIL REVISJON AV FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I REGION 4  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 12/287 /K47/ 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: OLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
16/12 Plan- og utviklingsutvalget 09.08.2012 
 
Innstilling: 
Aremark kommune spiller inn synspunktene som er listet opp under ”Vurdering” til revisjonsprosessen 
for forvaltningsplan for rovvilt i region 4. 
 
 
Vedlegg: 
Høringsnotat av 09.07.12. 
 
Saksopplysninger: 
Rovviltnemnda i region 4 ser behov for å revidere gjeldende rovviltplan. Nemnda ønsker at det blir satt 
fokus på oppdatering av lov og regelverk, rovviltsituasjonen, rovviltskader og erfaringer med 
arealdifferensiering. Da ulvesoneutvalget for tiden evaluerer erfaringene med sone, vil ikke den delen 
av forvaltningsplanen som omfatter ulv være gjenstand for revidering i denne omgang med unntak av 
oppdateringer i forhold til nytt lov- og regelverk samt oppdatering av bestandstall og lignende. 
 
Det ønskes innspill til sekretariatet om hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre bra. 
Spesielt ønskes det innspill i forhold til arealdifferensiering med tilhørende differensiert 
virkemiddelbruk.  
 
Vurdering: 
Aremark kommune vil spille inn følgende synspunkter: 
 
Innspillprosessen. 
Rovviltnemndas utsendelse er datert 9. juli og frist for innspill er 17. august. Med ferie for 
administrasjon og politikere er dette et opplegg som borger for begrenset respons fra kommunene. 
Fristen burde vært minimum en måned lenger fram. 
 
Forholdet til ulvesoneutvalget med sterkt begrenset ønske om innspill til den del av planen som 
omhandler ulv, vil snevre inn muligheten for å gi innspill der ulike sider sees i sammenheng. 
Saksbehandler velger å omtale ulv i relevante sammenhenger uten å komme inn på sonerelaterte 
emner. 
 
 
 
 
Forhold til lov- og regelverk. 
Revidering av nødvergeretten til også å gjelde angrep på hund oppleves positivt av hundeeierne. 
Endringen vil neppe føre til at flere tør å slippe sin hund i områder der muligheten for ulvekontakt er 
stor. 
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Når det gjelder nødverge for bufe innenfor godkjent rovviltgjerde må det snarest mulig avklares om 
gjerder godkjent etter tidligere standard også omfattes. 
 
Det er viktig at forvaltningsplanen sikrer at vedtatte tiltak kan iverksettes effektivt og ikke bli forsinket 
av forhold til tilstøtende lovverk. 
 
Gjerdetilskudd som forebyggende tiltak søkes nå direkte til FM. Administrasjonen i kommunen har 
ofte lokalkunnskap som burde registreres i søknadsprosessen for å sikre en optimal bruk av midlene. 
 
Rovviltsituasjonen. 
Det er viktig at myndighetene ser på den samla belastningen fra store rovdyr i et område. Forvaltninga 
må også ta høyde for at rovviltsituasjonen lokalt kan endre seg raskt. I situasjoner da det er nødvendig 
med raske tiltak er det avgjørende at forvaltningsplanen har rom for dette. 
 
I Aremark opplever en betydelig del av befolkningen en redusert livskvalitet etter at ulven tok 
kommunen i bruk. Mesteparten av kommunens areal har nå i en tid vært innenfor ulverevir. Det 
begrenser aktiviteter som turgåing, plukking av sopp og bær og jakt. Muligheten for å utøve jakt med 
løs hund, som har lange tradisjoner, oppleves nå som meget risikabel. 
 
Ulven har redusert elgstammen betraktelig. Elgjakt er for de fleste en sosial ressurs og for noen en 
økonomisk ressurs som nå er i ferd med å bli sterkt redusert eller forsvinne. For rådyrjakta betyr 
tilstedeværelse av gaupe og ulv at den også er i ferd med å bli marginalisert. 
 
En forvaltningsplan bør gi mulighet for bestandsregulerende jakt på alle rovdyr. Jakt forventes å føre 
til at rovdyra blir noe mer redd for mennesker, og vil samtidig kunne dempe konfliktnivået betydelig. 
 
Bestandsstørrelsen hos rovvilt må vurderes over tid og ikke gjøres avhengig av sporing på snø hver 
vinter. I Østfold er det ikke gode sporingsforhold hver vinter. Da må man kunne bruke 
beregningsmodeller som grunnlag for fastsetting av bestandsstørrelse. 
 
Lokalmiljøet opplever at prosessen for å bekrefte tilstedeværelsen av rovvilt ofte tar svært lang tid. 
 
Det bør utarbeides et system der grenseflokker og individer telles med i en forvaltningsmodell. Dagens 
ordning gir grunnlag for mye skepsis og motstand. 
 
Fylkesmannen har ansvaret for ettersøk etter store rovdyr. Her bør forvaltningsplanen sikre at et 
forberedt apparat er oppegående den dagen det er behov. 
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Rovviltskader. 
Erfaringen fra Aremark er at arealer med rovviltsikre gjerder, ordentlig oppsatt og vedlikeholdt har 
minimalt med skader. På arealer med noe lavere gjerdekvalitet er det tatt sau/lam av ulv og gaupe.  
 
Aremark har ikke beiting i utmark uten gjerde. 
 
Støtte til rovviltsikre gjerder er et godt tiltak. Det burde imidlertid vært tilskudd til vegetasjonskontroll 
i gjerdetraseen. Dette krever en betydelig arbeidsinnsats, særlig for de som driver økologisk. 
 
Det er registrert en frykt hos storfeholdere for panikk i ungdyrflokker når de lukter/ser ulv. De kan da 
bryte ut av innhegningen og bli vanskelig å samle igjen. 
 
Arealdifferensiering. 
Det anses riktig og viktig at arealdifferensieringen opprettholdes. Den forsøker å få til en 
byrdefordeling og gir mulighet for å tilpasse tiltak. Det bør fortsettes med arealdifferensiering mellom 
de ulike rovdyra. Differensiering mellom beitedyr og rovvilt bør også tilstrebes, men man ser at dette 
er en stor utfordring. I områder med stort, varig rovvilttrykk bør kanskje signalene om å opphøre med 
utmarksbeiting bli klarere. 
 
Det bør gis mulighet for å regulere totaltrykket fra rovvilt over tid i ulike områder.  
 
Arealdifferensiering gir mulighet for raskere behandling og iverksetting av tiltak. 
 
Generelt. 
En forvaltningsplan bør sikre en bedre dialog med lokalmiljøene. Mange føler i dag at alt er fjernstyrt 
og at deres hverdag og synspunkter ikke blir registret. 
 
 
 
 










