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ÅPENT BREV TIL MILJØVERNDEPARTEMENT
ET GUFS FRA FORTIDEN – ”VÅRJAKT” PÅ BRUNBJØRN
Våren 2012 gikk Norge 150 år tilbake i tid og gjenopptok en gammel og foreldet praksis –
nemlig ”vårjakt” på bjørn. Denne ”jakten” innebærer at jegere skyter bjørnen så fort den lar
seg spore utenfor vinterhiet. Den er søvndrukken, tynn, sulten og har såvidt åpnet øynene etter
flere måneders vintersøvn. Også i vår vil norske politikere legge til rette for dette, en praksis
t.o.m. Russland nå har forbudt.
Vi i ”Bygdefolk For Rovdyr” (BFR) forstår det slik at lisensfelling skal være et verktøy for å
regulere bestander. Isåfall har Miljøverndepartementet (MD) og Direktoratet for
Naturforvaltning (DIRNAT) et stort forklaringsproblem. Bestandsmålet for brunbjørn ble i
”rovviltforliket” 2011, satt ned fra 15 til 13 ynglinger. Vi har enda ikke kommet over 6
ynglinger av brunbjørn i Norge, men på tross av dette jaktes bjørn i nesten all den tid den er
våken. Enten ved skadefelling, betinget skadefelling, eller lisensfelling-, og fra og med i fjor
også med felling på vårsnø. Er det slik man praktiserer ”fredning” av en rødlistet dyreart?
Hvordan kan det bedrives bestandsregulering på en art vi ikke har nådd bestandsmålet for?
I fjor sa Janne Solli i DIRNAT at det kom til å ha lite for seg å skyte bjørn så tidlig i
sesongen, fordi de ikke kunne vite hvor bjørnen ville befinne seg når beitedyr kom på beite.
Vi vet jo at sau kommer på beite i månedskiftet mai-juni, så det er med stor forbauselse vi ser
årets syn på saken:

”– Jeg kan ikke love at forutsetningene vil bli gode eller om det blir snø, men jeg tror at det
kan være en mulighet for at det da blir felt bjørn. Nå har vi hatt flere feilslåtte fellinger og
da er dette siste utvei”, sier Janne Solli.
Hva er årsaken til denne snuoperasjonen? Rovviltforliket? Er det ikke kunnskap som legges til
grunn for norsk rovviltforvaltning noe mer etter innføringen av dette forliket? Hva gjør dette
”rovviltforliket”, viktigere enn Viltloven, Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen? Er
ikke disse lovene verdt papiret de er skrevet på i forhold til det nye rovviltforliket?
Man bruker som argument for denne vårfellingen av bjørn, at man ikke har klart å fylle
forrige høsts fellingskvoter, men har MD vurdert årsaken til de feilsåtte fellingene? Man setter
skyhøye kvoter, og klarer ikke å fylle dem. Kan det være en sammenheng med at det er veldig
lite bjørn i norske skoger? De fleste bjørnene vi har, holder til langs grensa til Sverige og
vandrer inn derfra. En effekt av den politikken som nå føres er at en bjørn gjerne blir ”født i
Sverige og skutt i Norge”. Og hvor er det blitt av de tiltakene som skal gi oss 13 ynglinger? Å
”forvalte” en dyrestamme betyr ikke det samme som å ta livet av et størst mulig antall dyr.
Viltloven sier også at det er forbudt å forstyrre vill fauna i yngletiden, oppveksttiden og i
dvaletiden. Gjelder ikke Viltloven for bjørn? I tillegg har vi sett eksempler på bruk av
helikopter og snøscooter til forfølging av bjørn over snøfonner om våren, noe som også bryter
med Viltloven. Skal ikke den norske stat følge sine egne lover og regler?
Videre er det også et etisk og moralsk aspekt i dette som det kan se ut som MD helst ikke vil
forholde seg til. Eier dere ikke moral? Har dere ingen etiske grenser i det hele tatt? Kan dere
stå inne for at det er riktig å drive en slik utryddelsespolitikk av norsk brunbjørn? Med
metoder som vi gikk bort i fra for 150 år siden, og som andre land forbyr.
MD argumenterer med at Bernkonvensjonen åpner for at man kan skyte rovdyr hvis de truer
bufé, men unnlater behendig å nevne at dette er en svært streng unntaksregel som krever at
man har prøvd ALLE ALTERNATIVE LØSNINGER før man griper til våpen. Hvorfor er
ikke flytting av bjørn et alternativ, når man allikevel bryter regelen om bruk av luftfartøy? I
Ontario, Canada bedøver man og flytter bjørner 400 ganger i året, hvorfor er dette helt umulig
å få til i Norge? Vi krever et svar på dette.
Vi i BFR synes at denne ”vårjakten” på bjørn er en smakløs og uetisk praksis. Den bryter med
et utall lover, regler og konvensjoner – uten at MD ser ut til ta det så nøye. Vi forlanger at
denne praksisen opphører umiddelbart, og vi forlanger at MD skal forholde seg til lover og
regler.
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