
Vedlegg til sak om rovdyrpolitikk – forslag videresendt fra landsmøtet 

 
Rovdyrpolitisk standpunkt 
 
 
 
 
I et samfunn med stadig høyere krav til fortjeneste, og en ekstremt lav avlønning av 
bønder -er det vanskelig å fremme konfliktdempende tiltak i rovdyrpolitikken. Partiets 
grunnfilosofi er ufravikelig. Alle skapninger har egenverdi. Menneskets intellekt og 
enorme ressurser som følge av dette, gir oss et spesielt stort og tyngende ansvar. Vi 
må tilpasse oss et liv i naturen, og utnytte ressursene med minst mulig påvirkning av 
den store økologien. I dag spiller vi en altfor stor rolle, og har påført flora og fauna 
en ubalanse som vi plikter å gjøre vårt ytterste for å rette opp i. Dette er Grønn 
Ungdoms rovdyrpolitiske standpunkt, og for oss en viktig del av vår annerkjennelse 
av naturen som øverste sjef. 
 
Grunnlag 
De fem store rovdyrene i Norge er Bjørn, Gaupe, Jerv, Kongeørn og Ulv. I dag drives 
det både lovlig og illegal felling av disse artene. De fleste fellingene er 
skademotiverte. Offisielle retningslinjer antyder at noen individer regelmessig går av 
skaftet og må skytes fordi de ikke passer inn i "vår" natur. Grønn Ungdom undres 
over at ville dyr med naturlig tilhørighet er gjenstand for politisk og byråkratisk 
behandling. Vi stiller oss spørsmålet: 
 
-Hvem er det som har gitt mennesket rett til å bestemme over andre ville arter? 
 
 
Konflikt 
Konflikten er i stor grad mellom bønder og naturvernere, men også forvaltningen.  
Det finnes flere frivillige organisisjoner som jobber med rovdyrpolitikk. På 
vernesiden kan vi nevne, ARR - Aksjonen Rovviltets Røst, Foreningen våre Rovdyr, 
Norges Miljøvernforbund, Greenpeace og Norges Naturvernforbund. På 
motstandssiden finner vi Foreningen ny Rovdyrpolitikk, Foreningen norsk Sau og 
Geit og Norges Bondelag. På den politiske siden finner vi lite konkret. 
Fremskrittspartiet er delt i synet, men generelt mot rovdyr. Høyre er motstander av 
rovdyr, men er forsiktig med å fronte dette. Høyres Hedmarksbenk er kraftig 
motstander og har tett tilknytning til Roviltnemdene som forvalter og beslutter. 
 
-Grønn Ungdom mener politiske partier bommer når de vil regulere eller 
utrydde bestander av rovdyr.  
-Grønn Ungdom mener konflikten i rovdyrsaken er ubegrunnet, og kan unngås 
dersom Naturmangfoldslova overholdes. 
 
 
Kritiske bestandstall 
 
Myndighetenes bestandsmål er: 



• 65 årlige ungekull av gaupe 
• 39 årlige ungekull av jerv 
• 15 årlige ungekull av bjørn 
• 3 årlige ungekull av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv 
• 850-1200 hekkende par av kongeørn 
 
Ingen forskere vil støtte disse tallene, av den enkle grunn at dette er så lave tall at 
bestandene ikke blir genetisk bærekraftg (med unntak av Kongeørn). Dette betyr 
enklest mulig sagt: INNAVL (spesielt ulv). Med andre ord er det politisk vedtatt i 
Norge at bestandene av rovdyr skal gå til grunne. 
 
Flere forskere og jurister mener rovdyrforliket er ulovlig. Forliket oppfyller ikke 
kravene i Bernkonvesjonen som sier helt tydelig at alle bestander skal være genetisk 
bærekraftig. Naturmangfoldsloven som angivelig er rettesnoren i rovdyrforliket sier 
følgende:  
Naturmangfoldslova § 5. (forvaltningsmål for arter) 
       Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene 
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det 
er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder 
og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. 

       Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. 

       Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det 
bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden. 

-Grønn Ungdom krever at Rovdyrforliket revideres og oppfølger kravene i 
Naturmangfoldslova og Bernkonvesjonen. 
-Grønn Ungdom krever at bestandsmålene for alle rovdyr økes til vesentlige 
høyere tall i påvente av nytt rovdyrforlik. 
 
Forvaltning 
Rovviltnemdene er et stort problem i forvaltningen. Disse synes sammensatt av uttalte 
rovdyrmotstandere. Norges Miljøvernforbund går langt i å antyde korrupsjon på dette 
området, vel merke seg at det ikke dreier seg om penger men interesser. Ulv har nært 
sagt vært fraværende i Norge de siste 100 år. Tall fra Rovdata (dirNat) viser at dette 
skyldes ulovlig jakt og liten politisk innblanding. Slikt sett har rovdyrpopulasjonen 
steget kraftig de siste 100 år. I dag ser vi imidlertidig en drastisk nedgang i blant annet 
ulve og jervebestanden. Samtidig er det en kraftig økning i antall fellingsløyver som 
følge av vedtatt politikk. Lisensjakter deles ut på måfå, og kompensasjon for 
rovdyrtap krever tilnærmet ingen dokumentasjon. I Troms og Finnmark (rovviltregion 
8) finnes den såkalte dødens korridor. Dette er en naturlig vandringskorridor for Ulv 
som vandrer til eller fra Norge. Disse individene har som følger av 
innavlsproblematikken stor betydning for dagens norske bestand. I region 8 er det 
vedtatt at det ikke skal være ulv i bestandsmålet. Dette vil i praksis si at det er lett å få 
skadefellingsløyve på Ulv i Troms og Finnmark. Bestanden får av denne grunn ingen 
tilførsel av nye gener.  
 
-Grønn Ungdom mener dagens rovdyrpolitikk er feilslått og ikke demper 
konflikt. I stedet for kompensasjon for tap, og statlig utført jakt bør Norge bruke 



alle dagens tildelte ressurser på forebyggende tiltak som gjerder, gjeting og 
overvåkning av bestandene. Mord er ikke forebyggende. 
-Grønn Ungdom mener det umiddelart må utføres habilitetsvurdering av alle 
verv i samtlige rovviltnemder i landet. Det bør stilles krav til minimum 2 
personer med naturvitenskaplig bakgrunn i hver av nemdene. En balanse 
mellom verne og motstandssiden er helt nødvendig. 
-Grønn Ungdom krever at bønder bør premieres for forebyggende tiltak heller, 
enn å betale erstatning for døde dyr. Bøndenes hovedoppgave må være å tilpasse 
driften til naturen rundt, ikke å tilpasse naturen til gårdsdrift. 
-Grønn Ungdom krever vernesone for Ulv i den naturlige vandringsveien 
mellom Øst og Vest i skandinavia. Dødens korridor må åpnes! 
 
Helhetlig økologi 
Rovdyr spiller en viktig rolle i økologien, og selv husdyrnæringen tar skade av 
rovdyrenes fravær. Det er gjennomført sammenligningsforskning, der det 
sammenlignes mellom skandinavisk og amerikansk elg, genetisk like arter. I Amerika 
åpner nasjonalparkpolitikken for et mylder av rovdyr. I Norge setter politikken 
begrensninger på antall ynglinger, samt territorium og regioner rovdyrene "får lov" til 
å oppholde seg i. Rapporten konkluderer med at Norsk elg etter 100 år nesten uten 
rovdyr ikke lenger har kunnskap og innstinkt til å takle angrep fra rovdyr. I Amerika 
observeres det derimot elg som går tydelig til motangrep, beskytter kalvene sine og 
ofte unngår det fatale. Rapporten går langt i å antyde at dette også gjelder husdyr. 
Rovdyr vil alltid gå etter de svakeste individene i flokken. Når til og med de svakeste 
individene overlever, forringer dette genene til husdyrarten, dette både på lang og kort 
sikt. I tillegg har rovdyrfelte individer også verdi for andre enn rovdyret selv. 
Kadaveretende arter som Kongeørn, Gaupe, Jerv, Rev, Fjellrev, noen gnagerarter og 
innstekter har stort utbytte av et kadaver. Dette fører igjen til naturlig begrensninger 
og avgrensinger innad i dyreriket, til eksempel kan vi nevne at en stor rødrevbestand 
får negative konsekvenser for fjellrev når jervebestanden er for liten. Jervens naturlige 
plass er i tregrensen, midt i mellom Rødrev og Fjellrev. Når dette barrieren 
forsvinner, vil kun den sterkeste av de to reveartene overleve. I dag brukes det store 
ressurser på å gjenninføre Fjellrev samtidig som Gaupen skytes og Jerven absurd nok 
røykes ut av hiene om vinteren og voksne som unger blir klubbet ihjel av Statens 
Naturoppsyn. Direktoratet for naturforvaltnings favorittjakt er helikopterjakt, det 
samme direktoratet som nekter andre å bruke helikopter i nasjonalparkene våre.. 
 
-Grønn Ungdom mener Rovdyr har en viktig innvirkning på den helhetlige 
økologien. 
-Grønn Ungdom mener at dagens skademotiverte fellinger ikke blir tilstrekkelig 
behovsprøvet, og at det må stilles krav til grundige forsøk på alternaltive, 
forebyggende metoder før fellingsløyve evt. gis. 
 
 
Konklusjon: 
Grønn Ungdom er sterkt kritiske til dagens rovdyrpolitikk og mener begge sider 
av konflikten lider under dagens forvaltning. Døde paragrafer og fortvilte 
forskere gir debatten et lite konstruktivt grunnlag. Mennesket og dets behov skal 
tilpasse seg naturens realiteter, ikke endre dem. 
 
 


