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Støtte til krav om bruk av løs, på drevet halsende hund ved rovviltuttak
I 2008 startet et interkommunalt prosjekt kalt ”Effektiv skadefelling av bjørn i SørTrøndelag”. Bakgrunnen var en økning i tapstall i sauenæringa kombinert med dårlig resultat
på skadefellingsforsøkene. I 2012 ble prosjektet omorganisert med Holtålen som
vertskommune, samtidig som skadefelling av jerv, ulv og gaupe formelt ble tillagt prosjektet.
Hundeekvipasjer og mannskap deltar i trening og evaluering gjennom Scandinavian Working
Dog Institute, og testes etter en 4-trinns sertifiseringsstige hvert år.
Uttak av skadegjørende rovvilt i tilknytning til beitesesong er krevende arbeid. Effektivitet
og resultat begrenses av forutsetningen for å følge rovdyret. I situasjoner hvor skadefelling
gis er det, ifølge Rovviltforliket og forvaltning, ønskelig at skadegjører tas ut raskest mulig
for å hindre ytterligere angrep på beitende husdyr i samme område.
Bruk av drivende hund i skadefellingsforsøk vil kunne være et svært godt hjelpemiddel i
forbindelse med uttaket. Ettersom skadefelling er et tiltak som iverksettes der det ikke ansees
å foreligge annen tilfredsstillende løsning for å redusere tap av beitende husdyr til rovdyr, bør
det være i alles interesse at skadefelling gjennomføres på mest mulig effektiv måte med de
virkemidler som er tilgjengelig. Resultatløs skadefelling har et mye større skadepotensiale på
husdyr utover beitesesongen, enn man kan tilegne effekten av stress påført ett tilfelle av
skadegjørende rovvilt under innvilget skadefelling. Det presiseres at uttak av skadegjørende
rovvilt ikke er jakt, men innvilget fellingsløyve for å unngå skade på husdyr og tamrein.
I årets beitesesong er skadefellingsbudsjettet oppbrukt halvveis gjennom sesongen, noe som
taler for nye og mer effektive tiltak innen skadefelling. Norsk Sau og Geit støtter kravet om
bruk av løs på drevet halsende hund i skadefelling av rovvilt. Hundens arbeidskapasitet kan
bidra til høyere effektivitet i uttaket, lavere ressursbruk, færre husdyrskader i beiteprioriterte
områder, samt bedre dyrevelferd for beitende husdyr.
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