
FORVALTNINGENS BRUK AV LOVSTRIDIGE TILTAK FOR Å 
AVLIVE FREDEDE ROVDYR  
 

Naturvernforbundet oppfordrer miljømyndighetene til å avstå fra bruk av uetiske tiltak ved 

ekstraordinære uttak av jerv og bjørn. Vi ber spesielt om at alle søknader om vårsnøjakt på bjørn 

avvises.  

Naturvernforbundet finner at den metodebruk som dessverre ser ut til å feste seg og øke i omfang er 

helt uakseptabel. I de senere årene har fellingstallene for jerv ligget på omkring 100 individer. 

Omkring halvparten av disse er avlivet ved bruk av andre metoder enn ordinær jakt. Tisper og 

nyfødte jervunger er skutt i hiet, dyr forfølges og avlives fra snøscooter og helikopter.  

Naturvernforbundet mener dette er etisk uønsket forvaltning og en uakseptabel utvikling. 

Dyrene utsettes åpenbart for voldsomme stressituasjoner når de blir forfulgt på denne måten. Vi 

mener rovdyr, når bestandsmålene er nådd, kan jaktes på normalt vis, slik rovviltforliket på 

Stortinget i 2004 la opp til.  

Naturvernforbundet vil eksempelvis peke på vedtak fra Direktoratet for naturforvaltning den 

25.01. i år, hvor det skal iverksettes ekstraordinære uttak av 3 jerv i deler av Hedmark og Sør-

Trøndelag. Dette betyr i klartekst bruk av de nevnte metodene. Vedtaket er gjort til tross for at 

lisensjaktkvoten i regionen allerede er fylt. Et annet eksempel på hardhendt forvaltningen av jerv er i 

Oppland. Her ble det gjort vedtak om hiuttak av 2 jervtisper med unger før påske i 2011. Forsøkene 

på avlivning ble mislykket og det viste seg at de 2 ynglingene var de eneste som ble registrert i 

regionen i 2011. Det er nå registrert at bestanden er falt under målsetningen, som bare er fire årlige 

ynglinger som 3 års gjennomsnitt. 

Av viltlovens § 21 følger det forbud mot å lokalisere eller forfølge vilt fra motor- eller 

luftfartøy og det er også forbudt å løse skudd fra disse. I samme lovs § 9 sies det også at det ikke bør 

fastsettes jakttid i viltets yngletid. Det er da mer enn paradoksalt at slike metoder brukes av 

forvaltningen mot arter som jerv og bjørn, samtidig som disse bestandsmessig holdes på et slikt nivå 

at de har rødlistestatus ”sterkt truet”. Viltlovens regler er satt for å sikre en human standard i vårt 
forhold til ville dyr. Naturmangfoldloven sier at det er en målsetning at artene skal finnes i 

levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Det er da et tankekors at myndighetene 

likevel bruker ekstraordinære tiltak i stort omfang.  

DN viser i sitt nevnte vedtak til en formulering fra siste rovviltforlik hvor miljøforvaltningen 

skal sørge for at resterende kvote blir tatt ut hvis lisensjakten ikke har gitt tilfredsstillende resultat. 

Naturvernforbundet vil advare sterkt mot at dette eventuelt oppfattes som et pålegg om å sette 

gjeldende regler både i viltloven og naturmangfoldloven helt til side. Heller ikke Stortinget kan sette 

til side lov gjennom forliksdokumenter. Naturvernforbundet vil spesielt advare mot dette med tanke 

på den aktuelle forvaltning av bjørn. Gjeldende registreringer sier at bestandsmålsetningen for bjørn 

neppe er nådd 50 %. Til tross for dette ble det i høst fastsatt svært store lisensjaktkvoter. Med den 

meget beskjedne forekomst vi har av bjørn, var det ikke overraskende at kvoten langt fra ble fylt. 

Naturvernforbundet beklager sterkt at DN nå ønsker å ta i bruk ekstraordinære tiltak i enkelte 

områder til våren i den forbindelse. Naturvernforbundet har også registrert en søknad om bruk av 

ekstraordinære metoder for avlivning av bjørn kommende ettervinter og vår. Dette vil bryte med 

viltloven og naturmangfoldlovens etiske standard. Den normale reaksjon på at en jaktkvote i liten 

grad blir nådd, er å konstatere at kvoten var satt for høyt, ikke å sette inn helikopter for likevel å få 

avlivet de dyrene som måtte finnes.  

Naturvernforbundet oppfordrer Miljøverndepartementet sterkt til å avstå fra tiltak som 

strider mot viltloven og naturmangfoldloven når departementet utøver sitt ansvar for 

rovdyrforvaltningen.   


