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Til 

Miljøverndepartementet v/statsråd Helen Bjørnøy

Fellesbrev fra miljøvernorganisasjonene - Snu i rovviltpolitikken! 

Organisasjonene som står bak dette brevet, skriver til det fagdepartementet som ved be-
handling av St.meld. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur fikk det øverste ansvar for rov-
viltforvaltningen i Norge. Vi skriver dette brevet som en reaksjon på en uheldig og skjev 
utvikling i rovviltforvaltningen i Norge, særlig etter at den sittende regjeringen tiltrådte. 

Norge er et av verdens rikeste land og burde gå foran som et godt eksempel i vern av sine 
arter, også de som måtte være i konflikt med interessegrupper i samfunnet. Ved behandling 
av den siste stortingsmeldingen om rovvilt og rovviltforvaltning ble det lagt vesentlig vekt 
på interesseavveining og at konfliktene skulle reduseres. Vi kan ikke se at intensjonen hos 
Stortingets klare og brede flertall har blitt fulgt opp i den praktiske rovviltforvaltningen. Vi 
ser at virkemidlene for å redusere konfliktene ikke brukes eller prioriteres lavt. Vi beklager 
at den nye erstatningsordningen, som skulle utbetales i forkant av eventuelle tap av beite-
dyr på bakgrunn av rovdyrtetthet, for å forebygge tap og konflikter, er lagt på is. 

Vi savner positive utsagn om gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn fra vår miljøvernminister. 
Vi etterlyser en mer balansert rovviltpolitikk, og at regjeringen og aktuelle statsråder også 
taler rovdyras sak. Dagens regjering viser etter vårt syn liten vilje og evne til å forsvare 
rovviltartenes eksistens.

Store rovdyr er for mange forbundet med positive naturopplevelser og er viktig i vårt 
ansvar for å forvalte naturen. Rovvilt er viktige for å bevare opprinnelige økosystemer og 
næringskjeder. Store rovdyr spiser byttedyr i naturen, og det er også derfor de er verdifulle 
i økosystemene. Tilstedeværelse av store rovdyr i norsk natur er derfor viktig både for 
opplevelsesverdi, naturbasert reiseliv og opprettholdelse av naturlige økosystemer.

For å dempe konflikter mellom store rovdyr og beitedyr/beitedyreiere er det viktig med 
målrettede virkemidler som gjør at rovvilts eksistens er mest mulig konfliktfritt. Vi kan 
dessverre ikke se at dagens regjering følger opp dette. Vi liker ikke utviklingen og nevner 
noen eksempler på uheldig praksis:
- generelt svært lav terskel for skadefelling, også i tilfeller der bestandsmålet nasjonalt   
   og/eller regionalt ikke er nådd.
- stort antall dyr som kan tas ut ved kvote- og lisensfelling.
- ekstraordinære hiuttak har fått et omfang og en hyppighet som er ordinær og ikke ekstra-  
   ordinær. Selve metoden med hiuttak er uetisk, og bryter med en av grunnpilarene i   
   viltloven, nemlig yngletidsfredningen. Det samme gjelder forslaget om jakt på bjørn på 
   sporsnø om våren. Hiuttak brukes dessverre også i områder vernet etter naturvernloven. 
- regjeringen og MD arbeider ikke aktivt for at bestandsmålsettingene skal nås for alle 
   artene.

Vi ønsker at regjeringen snur og gir rovvilt en rett til å eksistere i Norge slik at bestands-



målene oppnås for hver art. Målet med rovviltforvaltningen er større forutsigbarhet for alle 
parter. Vi kan ikke se at dagens regjering gir forutsigbarhet for andre parter enn rovvilt-
motstandere. Det skaper på kort og lang sikt flere tapere enn vinnere, og regjeringen mister 
troverdighet i saken. Vi forventer at rovviltforvaltningen skal være upartisk, forutsigbar, 
tapsreduserende, konfliktdempende og målbevisst og lojal mot vedtatte mål. Vi ber der-
for regjeringen gi klare signaler til nemndene og andre deler av rovviltforvaltningen om å 
styrke rovviltvernet.
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