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Om rovviltforvaltning i Norge 

 

Kjære statsminister Erna Solberg,  

 

WWF Verdens naturfond viser til brev fra Foreningen Våre Rovdyr, WWF Verdens naturfond, 

Naturvernforbundet og NOAH – for dyrs rettigheter den 26. oktober der organisasjonene gir uttrykk 

for vår alvorlige bekymring over at regjeringen har opprettet en ny konsultasjonsordning i 

rovviltsaker uten at noen av miljøorganisasjonene har blitt innlemmet i denne. WWF Verdens 

naturfond ber deg med dette om et møte for å følge opp dette brevet og diskutere dagens 

gjennomføring av rovviltforvaltningen i Norge. 

 

Siden organisasjonene skrev det ovennevnte brevet har regjeringen for første gang åpnet for 

lisensjakt i ulvesonen, og således ytterligere senket terskelen for hva som skal være akseptabel 

ulveforvaltning.  Ved å tillate lisensjakt i ulvesonen har regjeringen samtidig unnlatt å ta hensyn til 

situasjonen i Sverige, hvor lisensjakta ble avlyst inneværende vinter fordi man med lisensjakt 

risikerer at ulvebestanden faller under det svenske minimumsmålet for ulv på 300 dyr.  

 

Norge er en selvutnevnt miljønasjon, og en stor pådriver av naturvern i andre land både gjennom 

REDD+ og flere andre prosjekter. Flere av disse prosjektene er rettet nettopp mot vern av store 

rovdyr. Da framstår det som uforståelig at regjeringen samtidig tillater omfattende jakt på en kritisk 

truet rovdyrart som er en naturlig del av norsk natur. Vi minner om at Norge er forpliktet til å ta 

vare på sin natur gjennom både vårt nasjonale lovverk og internasjonale avtaler. Vi minner også 

om at flertallet av den norske befolkningen er positiv til ulv i norsk natur.  

 

Etableringen av en konsultasjonsordning for forvaltning av norske rovdyr som ikke inkluderer en 

eneste miljøvernorganisasjon, samt flere uttalelser fra regjeringen i media om norske rovdyr den 

siste tiden bidrar i vårt syn i stor grad til å drive konflikten videre, og skape politisk støy.  Dagens 

ulveforvaltning er uforenlig med Norges selvutnevnte status som miljønasjon. Vi ønsker å finne en 

løsning som gagner både norsk natur og menneskene som bor her, og vil gjerne diskutere dette 

med deg. Vi ber derfor om et møte med deg for å finne gode løsninger på utfordringene norsk 

rovviltforvaltning står ovenfor.  Samtidig ber vi om at WWF eller en annen aktuell 

miljøvernorganisasjon inviteres til å delta i konsultasjonsordningen for rovvilt, slik at interesser på 

begge sider av den todelte målsetningen er representert i ordningen. Vi etterspør også svar på 

det ovennevnte brevet.  

 

Vi gleder oss til å snakke med deg. 

 

Til Statsminister Erna Solberg           

Oslo 05.02.2018 
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