FORENINGEN VÅRE ROVDY R

Postboks 195 * 2151 Årnes * Tlf. 22232389 * E-post: fvr@fvr.no * Web: http://www.fvr.no/ * Org.nr.: 981118839
The Norwegian Carnivore and Raptor Society * P. O. Box 195 * N-2151 Årnes * Norway

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

29.02.2012

Uttak av bjørn på vårsnø
Direktoratet for naturforvaltning har varslet at det kan bli aktuelt med ekstraordinære uttak av bjørn på
vårsnø fra og med 2012.
Foreningen Våre Rovdyr tar avstand fra etterstrebelse av bjørn i vårsesongen. Vi er selvsagt kjent med at
forvaltningsmyndigheten anser seg frikoblet fra allment aksepterte etiske normer hva gjelder håndtering av
våre ville medskapninger i deres yngleperiode til forskjell fra prinsippene i jaktlovgivningen. Det samme
gjelder et samlet storting dersom rovviltforlikets forslag om uttak etter lisensjaktperioden faktisk er ment
som en åpning for vårjakt på bjørn. Det blir likevel ikke mer akseptabelt av den grunn.
I 2010 ble det registrert kun 166 bjørner via DNA-analyse hvorav 53 binner. Ynglinger er knapt dokumentert
– teoretisk kan det ha vært 6,2 ynglinger i 2010 i henhold til beregningsmodell. På snart 8 år har man
hverken maktet å øke antall ynglinger nevneverdig, og heller ikke gjennomført konstruktive tiltak for å
oppnå et mikroskopisk bestandsmål. På bakgrunn av myndighetenes bestrebelser over tid for snarere å senke
målet for en norsk bestand (regjeringsforslag 2003: 20 ynglinger, stortingsvedtak 2004: 15 ynglinger og
stortingsvedtak 2011: 13 ynglinger) i stedet for å øke bestanden nærer vi da heller ikke store forhåpninger
om noen reell vilje for ivaretagelse av denne arten som i henhold til den norske rødlisten er klassifisert som
sterkt truet. Som kjent er svært mange av bjørnene påvist helt inntil riksgrensene mot øst og lever deler av
året i våre naboland. Grunnlaget for uttak av bjørn i Norge baserer seg dermed på et bestandstall som
omfatter mange individer i andre land og som faktisk allerede kan være skutt – eksempelvis under den
svenske bjørnejakten. Artens ekstreme fåtallighet bekreftes ytterligere gjennom det faktum at tillatt kvote på
langt nær oppnås i lisensfellingsperioden (2 individer felt av en kvote på 27 i 2011) til forskjell fra Sverige
der bestanden ligger på over 3000 individer og kvoten fylles på få dager.
Vi viser dessuten til forvaltningsmyndighetenes egne begrunnelser i forbindelse med avslag på
skadefellingssøknader av bjørn på vårsnø. Det gis her uttrykk for at med den kunnskap som foreligger om
bjørnens adferd og vandringskapasitet, anser direktoratet at en felling av bjørn på våren ofte vil ha svært
usikker effekt med hensyn på å redusere tap i beitesesongen innenfor det aktuelle området.
Ekstraordinæreuttak av bjørn på vårsnø blir dermed prinsipielt sett kun et avlivningsprosjekt uten annen mål
og mening (utover å utrydde en dyreart fra norsk territorium slik de politiske signaler dessverre i praksis er
uttrykk for). Etter vår oppfatning er dette i strid med vanlig rettsoppfatning, eksisterende lovverk og ikke
minst internasjonale avtaler som Bernkonvensjonen.

