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Bjørnesituasjonen i Oppland fylke
Oppland har over flere år hatt stedfaste hannbjørner. Resultatene av DNA-registreringene
siden 2007 viser at flere individer har mer eller mindre fast tilhold her uten at de har blitt
påvist i nærheten av binneområdene. Flere av disse hannbjørnene har stått for store skader på
småfe.
Beitesesongen 2011 har startet med flere bjørnedrepte sauer og det er allerede satt i gang 2
fellingsførsøk. Ett i Gausdal som er avsluttet for denne gang uten resultat, og ett pågår i
Ringebu.
I 2010 er det påvist DNA fra 9 kjente individer i fylket fra før, samt en ny. I tillegg er det 59
prøver med ukjent individ. Dette kan være prøver av allerede kjente individer, men kan også
inneholde andre.
Ringebu har innen sine grenser registrert DNA fra følgende i 2010: OP1, OP2, OP3, ST11,
HE88
Gausdal har DNA fra: ST3, OP1 og HE89.
Øyer har DNA fra: OP6/JL12 og HE39
Vang har flere prøver fra ST10
Der er ukjente prøver tatt på Dovre og i Skjåk
OP1 har også vært i Søndre Land, mens ST3 har vært i Nord-Fron.
Det er likevel en god gammel kjenning som det er gjort flere DNA-funn av i flere år som ser
ut til å ha holdt seg i Gausdal siste sesong, nemlig ST3. I tillegg er det gjort flere DNA-funn
av ny bjørn, HE 89 i denne kommunen. En annen kjenning, OP1 ser ut til å ha beveget seg fra
Søndre Land til Ringebu sesongen 2010 hvor han har krysset Gudbrandsdalslågen.
Det er grunn til å tro at ST3 er skadegjøreren i Bødal denne våren. I Ringebu var det tre
bjørner registrert i et forholdsvis lite område 2010: OP1, OP2 og OP3. Alle 3 kan være
skadegjører.
ST3, OP1 og OP2 har med sikkerhet vært stedfaste i Oppland siden 2007. OP3 fra 2008.
Disse hannbjørnene har det ikke vært mulig å registrere ha vært tilbake i binneområdene på
disse årene. Det er derfor grunnlag for å si at disse bjørnene ikke har betydning for ynglemålet
og kan derfor fjernes. ST3 har vi tidligere søkt om ekstraordinært uttak på da det er grunnlag

for å anta med stor sikkerhet, at dette er en stor skadegjører på småfe. I tillegg er det også
grunn til å anta med stor sikkerhet at både OP1 og OP2 har tatt mye sau opp gjennom åra.
Ut fra disse opplysningene og historisk skadeomfang på småfe, er det tvingende nødvendig å
iverksette ekstraordinære uttak av bjørn i Oppland. Blir ikke dette gjort snarest vil sau og
deres eiere utsettes for nok en grusom sommer. Det er ikke mulig å sikre seg mot disse
bjørneangrepene i utmark. Andre tiltak som begrenser beitemulighetene vil være et overgrep
da Oppland ikke skal ha ynglende bjørn og disse stedfaste bjørnene ikke er å betrakte som
streifdyr. Eneste akseptable metode er fjerning av stedfaste hannbjørner.
Faglagene i Oppland krever derfor at rovviltnemda i Oppland snarest setter i verk
arbeidet med å få fjernet disse individene. Uttaket må skje via SNO sitt mannskap med
hjelp av skadefellingslag. Uttaket må skje med hjelp av nødvendige hjelpemidler og
uttaksforsøket skal pågå til bjørnene er skutt eller fjernet på annen måte.
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