Fem krav i rovviltpolitikken
Rovviltpolitikken er ute av kontroll. Rovviltforliket forvaltes ikke etter Stortingets
intensjoner. Kommunene i Midt-Gudbrandsdal er særlig hardt ramma i år. Vi har alle de
fem freda rovdyrartene her. Det er mer ulv i området enn noen gang, og vi opplever at
sauen må tas ned fra fjellet i juli! Situasjonen er prekær. Bruken av utmarka til
matproduksjon er i ferd med å bli en umulighet.
Arbeiderpartia i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron og næringsorganisasjonene Oppland
Bonde- og Småbrukerlag, Oppland Bondelag og Oppland Sau og Geit mener nå at nok er
nok. Sammen presenterer vi et opprop med fem krav til rovviltpolitikken når den nå skal
gjennomgås av Stortinget.
Hovedlinjene i en ny og bedre rovviltforvaltning må være klare og presise. Det må
forutsettes at forvaltninga skjer i tråd med det som er vedtatt. Forvaltninga ved
Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet skal ikke utøve skjønn, men gjennomføre
vedtatt politikk.
Følgende fem tiltak bør iverksettes for å få en mer treffsikker rovdyrforvaltning:
1. Det skal være nulltoleranse for freda rovvilt i prioriterte beiteområder. Rovdyr i
disse områdene skal automatisk utløse fellingstillatelse. Forvaltninga av ulv må sees
i sammenheng med utviklinga av bestanden i Sverige. Streifulv fra naboland må tas
ut utenom ordinær forvaltning av den norske ulvestammen.
2. Jervestammen nasjonalt må bringes ned på bestandsmålet. Det betyr at
jervebestanden i Oppland må halveres. Dette må skje med ekstraordinære tiltak,
blant annet hiuttak.
3. Det må benyttes flere metoder og hjelpemidler ved skadefelling og lisensfelling av
freda rovvilt. Dette gjelder bruk av:
a. Helikopter
b. Snøskuter
c. Løs drivende hund
d. Uttak av rovdyr på sporsnø
4. Mer lokal forvaltning. Rovviltnemndene må ha myndighet til å vedta skadefellingskvoter gjennom hele året og forvalte disse kvotene.
5. Økte midler til forebyggende tiltak og uttak av rovdyr.
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