JAKT OG JEGERE
BFR (Bygdefolk for Rovdyr) er ikke en organisasjon som går i rette med den jevne
jeger.
Jakt på bærekraftige bestander er en ressurs, og dette er må vi ta vare på og
benytte. Elg for eksempel er en stor ressurs, både for oss mennesker og for de
dyrene som jakter elg for mat. Det er ingen konflikt for BFR at folk jakter elg, eller
hjort, rådyr, fugl, sel eller annet. Dette er ressurser som er verdifulle for oss.
Ressurser vi fint kan dele med rovvilt. Det er naturlig.
Vi er heller ikke fremmed for jakt på rovdyr som kan gi pels og annet. Rev er en
ressurs norske jegere i dag i veldig stor grad overser. Å jakte rev er også bra siden
den bestanden har vokst seg alt for stor i forhold til hva den skal være. Men det er
bare et tegn av mange som tyder på en veldig skjevhet i naturen vår. Mink, røyskatt
og mår er dyr med bærekraftige bestander, og dette kan jaktes.
Når vi nevner elg, så er dette også en art som har vokst ut av sin naturlige bestand.
Dette er nok et tegn på skjevhet. Mennesket har tenkt så mye på at det er en ressurs
at vi har glemt at for mye av det gode, ikke er godt. Når vi nevner elg som eksempel
er det ikke for å hindre elgjakt, og heller ikke for at vi ikke liker elg som art, men fordi
elgen er et godt eksempel på nettopp feil forvaltning fra mennesket. Noe som var
godt tenkt, gikk litt galt. Fremover bør kanskje jegere jakte mer elg? Vi har for
eksempel ikke noe imot at jakta på elg økes så dere jegere får vinterjakt på den. Det
gir mat på bordet det.
Hele poenget er at vi er ikke imot jakt. Noen av de som liker BFR, og som skriver
f.eks. på Facebook-siden vår, kan være det, men premissene er satt i foreningens
intensjon, og der står det svart på hvitt at jakt på bærekraftige bestander er greit for
denne foreningen.
Det vi er sterkt imot, er jakt på arter som er rødlistet, eller i så små bestander at
dyrene er sjeldne i landet vårt. Det har ingenting å si om det er nok av disse dyrene i
andre land. Det er vårt eget land vi tenker på, vår egen natur. Vi tar for oss
rovdyrene, siden disse har en viktig rolle i økosystemene. Rovdyr gjør en viktig og
naturlig jobb.
Når alle de store rovdyrene er truet, og jeg presiserer: i eget land, så er det naturlig
for oss å gå i bresjen for disse dyrene. Men alle arter som er truet vil vi si fra om, om
det jaktes på disse.
Nå kalles mye av jakten på rovdyr ikke jakt, men det omskrives som skadedyrfelling,
lisensjakt etc. Dette er bare ord og omskrivninger. Dyrene dør uansett, og de skal
ikke det når de er fredet. De skal ikke dø for en skytters hånd da. Det er hele poenget
med en fredning.
Det er sau og rein som i stor grad er årsaken til at fredet rovvilt blir jaktet på, men det
er jegere som utfører selve handlingen. Og det vil vi at dere skal slutte med. Helt
frem til det er bærekraftige bestander. Når det målet nås, kan egnede jegere jakte

rovdyr for vår del. Sverige har en fin forvaltning i forhold til oss, og noe av det vi ser
for oss er noe lignende her. Bærekraftige bestander må bestemmes av en
kunnskapsbasert forvaltning uavhengig av interessenter blant jegere og
beitedyreiere. Per i dag ser vi en alt for stor grad av den berømte bukken som passer
havresekken.
Å bestemme bestandene ut fra rene politiske vedtak fungerer ikke. Dette ser vi på
måten dette drives på i dag. Alle bestandene av fredet rovvilt er langt under
bærekraftige bestander og bestandene er rent symbolsk. De utøver i liten grad en
påvirkning på sine økosystemer slik det er i dag.
Vi kan ikke se de store problemene dette medfører for jegere. Om ulv feks, er et
problem for noen jaktformer, så skal vi mennesker etter sigende være
tilpasningsdyktige. Uansett mener vi at jegere skal se betydningen av en fredning og
respektere dette. Vi forventer også en viss forståelse for hvordan naturen virker når
man bruker tid i skogen og fjellet med gevær på skuldrene. Det hviler et ansvar på
jegere. Og så å si alle forventer at jegere skal ta ansvar. Jeg kan ikke fatte at det er
negativt.
Jegere har ingen fiende i oss i alle fall, om de ikke står for jakt på fredede dyr. Da har
vi en interessekonflikt. Og da mener vi også at jegeren bør revurdere jakt. Bjørn, ulv,
jerv og gaupe er alle sjeldne dyr i landet her. Men om noen jakter dem i land der det
er nok av dem, er ikke det et problem for oss. La de bare i fred her i landet til
bestandene er bærekraftige.
Nå har jakta begynt, så til alle dere vettuge jegere der ute, kos dere og nyt naturen.
God jakt
Sven T Røine
Nestleder i Bygdefolk for Rovdyr

