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Innspill om miljøkriminalitet 
 

Foreningen Våre Rovdyr (FVR) ønsker med dette å gi innspill til Klima- og miljødepartementet 

angående ny strategi mot miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt.  

Det er liten tvil om at det er stor mangel på ressurser og initiativ til å etterforske alvorlig 

miljøkriminalitet på store rovdyr i Norge. Det bør heller ikke være noen tvil om at det foregår illegal 

jakt og miljøkriminalitet på store rovdyr. Det viser både tidligere domfellelser (Elverum-saken), siste 

kjente sak med giftåte i Kynna-reviret og anerkjent internasjonale publiserte forskningsartikler (bl.a. 

Liberg, Chapron og Wabakken m.fl. Shoot, shovel and shut up: cryptic poaching slows restoration og a 

large carnivore in Europe. 2011). 

Vi anbefaler at det prioriteres ressurser og at innsatsen økes på følgende områder: 

▪ Ansatte i politiet og Økokrim som kun er avsatt til arbeid med faunakriminalitet. Ansatte må 

fritas andre oppgaver og kun arbeide med alvorlig miljøkriminalitet. Dette gjelder både lokalt 

og sentralt. Tjenestelinjene må være klare, slik at alle ansatte lokalt vet nøyaktig hvem de 

skal henvende seg til sentralt. Kunnskapsinnhenting og opplæring må være kontinuerlig og 

fortløpende.  

▪ Det er avgjørende av anmeldte saker innenfor miljøkriminalitet blir oppklart. Dette vil ha 

sterk forebyggende effekt og tydeliggjøre at slike saker blir tatt på alvor og etterforsket nøye. 

▪ Strafferammene må økes. Med domfellelse i saker som omhandler ulovlig jakt på store 

rovdyr må våpen og jaktlisenser inndras. Personen må også fradømmes muligheten til å drive 

jakt på livstid. Dette vil ha en avskrekkende effekt og alvorlighetsgraden tydeliggjøres.  

▪ Informasjonsoppslag ved porten til store friluftsområder eller knutepunkt med konkret info 

om hvem man skal kontakte om man oppdager eller mistenker faunakriminalitet. Dette 

burde ikke være opp til små verneorganisasjoner, da miljøkriminalitet burde være av stor 

statlig interesse.  

▪ Forskning fra NINA viser også at aksepten for ulovlig jakt på store rovdyr er tilstede i visse 

miljøer og kan ikke ignoreres. Det er både legitimitetsproblemer og en motstands dimensjon 

som må tas på alvor av myndighetene. Her vil holdningskampanjer være svært aktuelt, som 

både vil kunne gi myndigheten mulighet til å informere om alvorlighetsgraden av ulovlig jakt 

på store rovdyr og at dette på ingen måte aksepteres, men heller er med å undergrave all 

forvaltning av store rovdyr i Norge.  

▪ Forskning viser også indisier på at statlig jakt kan være med på å legitimere ulovlig jakt på 

store rovdyr, «hvis staten kan – kan jeg også». Dette må understrekes av myndigheten i alle 

tilfeller at på ingen måte aksepteres. Forskning må tas aktivt i bruk og tas hensyn til i 

forvaltningsvedtak. Når forskning viser at ulovlig jakt er med på å redusere overlevelsen til 

bestander av store rovdyr i Norge og Skandinavia, kan ikke lisenskvoter på truede dyreartene 

i Norge vedtas. Vi krever at omfanget av lisenskvoter nå må ta hensyn til graden av ulovlig 

jakt og tydeliggjøre denne risikoen i et hvert lisensvedtak som gjøres.  

Vennlig hilsen, 
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