
U5- Redd ulven i Norge!

Forslagsstillere: Kaja Meek Olsen og Hilde Boberg Andresen

Ulvepolitikken i Norge er en tragedie. Rovviltnemden startet 2021 med å gi ut 

fellingstillatelser av det sterkt truede dyret. I Norge ble det telt om lag 106 ulver totalt i 

2020. Dette inkluderer 56 «helnorske» ulver som bor i de isolerte revirene, kjent som 

ulvesoner. De resterende er svensk-norske og har revir på begge sider av 

svenskegrensen. Av disse er det i utgangspunktet gitt tillatelse til å felle 32 av ulvene 

utenfor sonen, og 27 innenfor sonen. Med den fellingstillatelsen som er gitt og jakten 

som er startet er situasjonen slik at 2/3 av den totale populasjonen skal utslettes. 

Jakten er i gang, og mens den pågår har fellingstillatelsene etter hvert økt til flere dyr 

enn det originalt var gitt tillatelse til å felle. Dette skjedde i flere revirer. Jakten er ikke 

over, og SV frykter at tillatelsen vil øke ytterligere. Denne skytingen av ulven i Norge 

gjør at det allerede truede arten trues for enda mer innavl. Dette er masseslakt av en 

truet art.

I 2020 tapte Norge mot WWF for vår ulvepolitikk. Nå er ny jakt allerede startet, selv 

om Norge skal inni rettsak på nytt i mars 2021. Dette til tross for at viktige juridiske 

spørsmål om ansvar og forvaltning av truede arter gjenstår.

Ulvesonen utgjør rundt 5 prosent av Norges landareal. Det er på dette lille arealet 

ulven skal få leve og ha forkjørsrett. Men nå skal den skytes, både i og utenfor sonen.

Hva står igjen av Norges ansvar for å beskytte en truet art? Bevaring av ulven og 

andre rovdyrarter i Norge må sees i sammenheng med det globale arbeidet for å 

bevare naturmangfoldet. Vi vet ikke sikkert hvor mange ulver vi trenger for å sikre en 

trygg rovdyrbestand, og all den tid det er usikkert er det totalt uakseptabelt å gå inn 

for felling av så mange dyr som Norge gjør nå. Det er i realiteten å legge opp til et 

Norge der ikke ulven skal få leve. 

Dyrevelferdsloven slår fast at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de 

måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare og unødige 

påkjenninger og belastninger, slår loven fast. Det er på tide at Norge lever opp til 

ordene om at dyr har egenverdi simpelthen fordi de lever. Ulven er en del av norsk 

natur. Vi har et ansvar for å ta vare på den. Dessverre er alle av våre store rovdyr; 
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bjørn, rev, gaupe, ulv, sterkt eller kritisk truet av utryddelse. Det ansvaret ligger på 

mennesket. 

Bergen SV fordømmer tillatelsen av felling av ulv som er gitt nå før rettsaken er ferdig.

Vi krever at det blir utarbeidet en vitenskapelig vurdering av hvor mange ulv vi trenger

for å ha en levedyktig bestand. Det må opparbeides strengere vern av ulvene som 

lever innad i sonen. 
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