Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Arnodd Håpnes /Naturvernforbundet <ah@naturvernforbundet.no>
1. september 2022 21:55
Postmottak LMD
Innspill fra Naturvernforbundet til dyrevelferdsmelding

Finn vedlagte innspill fra Naturvernforbundet til departementets arbeid med ny

dyrevelferdsmelding
Beitedyr og rovdyr
De fire store rovpattedyrene er alle svært sjeldne arter i vår natur og de er sterkt truet eller
kritisk truet på rødlisten. Alle artene er fredet ved lov.
Vi understreker at Norge er forpliktet til å ivareta naturmangfoldet og forbedre forholdene
for de mest truede artene i Norge som del av verdensdugnaden om å stanse naturtapet.
Vi minner om at både konvensjonen for biologisk mangfold (CBD og Aichi-målene og en
kommende ny naturavtale som forventes å bli enda mer ambisiøs, må være premisser som
meldingen bygger på.
Vi minner også om at Bernkonvensjonen spesielt påpeker at skyting av rovdyr som gjør
skade alltid skal være aller siste utvei etter at alle andre tiltak er forsøkt i en skadesituasjon.
Derfor må dyreetiske hensyn til ville dyr også vektlegges i arbeidet.
For jerv vil vi trekke fram at Norge har et internasjonalt bevaringsansvar siden vi har
forvalteransvar for en større del av den Europeiske totalbestanden.
Naturvernforbundet mener at et opplagt mål, i tillegg til å redusere tap av beitedyr, er at
dette skal gjøres på måter der skyting av rovdyr skal reduseres til et minimum. Det betyr at
meldingen må legge mye vekt på bedre og klarere tiltak for å redusere tap av sau og rein til
rovdyr som ikke betyr skyting av rovdyr. Vi mener at f.eks metoder som tidlig nedsanking,
beredskapsbeiter, bedre oppsyn, krav om sterkere beredskap i områder der det er veldig
naturlig at det forekommer rovdyr, er elementer som må forsterkes som tiltak og som
meldingen må ha som et hovedfokus knyttet til dette temaet.
Slike tiltak vil også være mye mer konfliktdempende i en svært betent samfunnsdebatt.
Det er derfor avgjørende at det kommer opp flere og mer konkrete tiltak og metoder som
hindrer at utfallet i beiteområder er skyting av rovdyr. Dette er som nevnt også en
forpliktelse Norge har gjennom Bernkonvensjonen, som tydelig sier at skyting av rovdyr skal
være aller siste utvei når det oppstår stor skade på beitedyr og alle andre tiltak er utprøvd.
Vi minner også om at det er betydelig reduksjon i tap av beitedyr de siste årene (Nedgangen
i antall rovviltskader fortsetter - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no). Det er omtrent en
halvering av erstattede sau og lam på beite fra over 31 000 erstattet i 2013 til under 17 000 i
2021 . Dette viser at de tiltak virker og må forsterkes ytterligere og at det må legges vekt på
de virksomme tiltakene som ikke betyr skyting av rovdyr eller forsterking av dyreetisk
uakseptable metoder for å avlive rovdyr.
Vi mener følgende metoder er uakseptable i dyrevelferdsmessig sammenheng knyttet til
utfordring mellom rovdyr og beitedyr:
- Bruk av «løs på drevet halsende hund» i bjørnejakt. Dette er for bjørnen en
dyrevelferdsmessig uakseptabelt jaktmetode ut fra bjørnens biologi, siden bjørnen er

-

-

-

stor, kraftig og har mye pels og ikke har naturlige fiender. Det er derfor ikke naturlig
for bjørnen å jages slik løs på drevet halsende hund jager bjørn i
jaktsituasjoner. Meldingen må adressere at dette er en uakseptabel jaktmetode som
aldri kan tillates i Norge av dyrevelferdsmessige årsaker.
Vårjakt på bjørn som nettopp er kommet ut av hiet er dyrevelferdsmessig en helt
uakseptabel metode. Dyrene har ikke kommet ordentlig i gang etter 5-6 måneders
vinterdvale. De er svekket, magre og i en sårbar tilstand siden metabolisme og
livsfunksjoner er restartet etter å ha gått på sparebluss i lang tid. Dyrene må derfor
ikke jages unødvendig når de er i en slik forfatning.
Båsfangst av jerv og gaupe er dyrevelferdsmessig uakseptable metoder siden dyrene
blir desperate når de fanges i bur i mange, mange timer. Ofte forsøker de å komme
seg ut, biter og klorer seg til bods med ødelagte klør og tenner som resultat.
Dyreetisk kan dette overhodet ikke forsvares på noen som helst måte og
dyrevelferdsmeldingen skal ivareta også ville dyr og derfor må båsfangst av jerv og
gaupe avskaffes.
Selvfølgelig må også bruk av motoriserte kjøretøy som helikopter og snøskuter avskaffes
siden slik jakt ofte presser og jager dyrene svært mye og hardt før dyr eventuelt avlives. Slike
metoder er også fra et dyrevelferdssynspunkt ikke akseptable, og blir også oppfatte som
særdeles lite relevante av samfunnet for øvrig.

Vi mener dette er metoder som aldri må videreføres og som definitivt ikke kan anses å være innenfor
moderne og kunnskapsbasert naturforvaltning. Mange i samfunnet anser dette som uakseptabelt
både dyreetisk og i dyrevelferdssammenheng.

Vi mener det er helt avgjørende at Stortingsmeldingen må ta inn dyrevelferdsmessige
negative aspekter som ville arter utsettes for i forbindelse med utfordringer med dyr på
utmarksbeite.
Dette er ikke en uttømmende liste for våre saker, men et foreløpig innspill på viktige og relevante
problemstillinger som må tas inn i meldingen.
Vi ber om at våre innspill tas med i det videre arbeidet.
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