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En forsvarlig rovdyrforvaltning 

I Norge er rovdyrpolitiske spørsmål en kilde til konflikt. Frontene er steile, og spørsmålet vekker 

sterke følelser hos debattanter på begge sider. 

 

Det bør være en politisk målsetting å få ned konfliktnivået. Da er forutsigbarhet viktig. Gjennom 

en forutsigbar rovdyrpolitikk, sikres forvaltningen klare rammer til å ta ut rovdyr som forårsaker 

skade, samt ivareta de rovdyrene som ikke gjør det. 

 

Menneskene som bor i distriktene lever tett på rovdyrene. De eventuelle problemene enkelte 

rovdyr forårsaker går ut over mennesker bosatt i distrikts-Norge, ikke i byene. Det er bred politisk 

enighet om å opprettholde en desentralisert boligstruktur i Norge, og derfor er det viktig at de 

som bor tett på rovdyrene, blir hørt i rovdyrdebatten. 

 

Høyres Studenter mener derfor det er av avgjørende betydning å sikre at rovdyr som forårsaker 

skade på hus- eller beitedyr blir tatt ut raskt og effektivt, i tråd med dagens naturmangfoldslov. 

Dette er et ledd i å følge opp bestandsmålene i Stortingets rovdyrforlik. 

 

Dagens naturmangfoldslov åpner imidlertid ikke for å ta ut nærgående rovdyr som forårsaker 

frykt og problemer for mennesker som bor tett på rovdyrene. Dagens lovgivning krever at det 

aktuelle må ha forårsaket skade på hus- eller beitedyr for å kunne bli tatt ut. 

 

Høyres Studenter mener det ville være konfiktdempende å sikre at også rovdyr som blir for 

nærgående, folkevante og truende kan tas ut før det kan dokumenteres skadepotensiale på hus 

eller beitedyr. Det er viktig at de som lever tett på rovdyr blir hørt. Det er disse menneskene 

politikken rammer. 

 

Høyres studenter er av den oppfatning at alle de delene av landet der rovdyr befinner seg må ta 

sin del av ansvaret for forvaltningen, og ikke overlate det utelukkende til de kommunene som 

befinner seg innenfor sonen. Derfor ønsker også Høyres Studenter å avvikle ulvesonen. Denne 

sonen fremstår for mange som et reservat for rovdyr. Dette er en voldsom belastning for 

menneskene som er bosatt i området. Byrdene med norsk rovdyrpolitikk må fordeles bedre enn 

tilfellet er i dag.  

 

Samtidig er det viktig å sikre at Norge følger opp sine folkerettslige forpliktelser. Norge har 

ratifisert Bern-konvensjonen, og derfor er det viktig at rammeverket i Bern-konvensjonen setter 

rammene for norsk rovdyrforvaltning. 

 

Noe av grunnen til at det i Sverige har vært enklere å drive lisensjakt på rovdyr som forårsaker 

problemer enn i Norge, er at svenskene har innført EUs habitatsdirektiv. Direktivet åpner for at 



«økonomiske og sosiale hensyn» også skal vektlegges når et land skal vurdere jakt på rovdyr - 

ikke bare hvorvidt rovdyr skader sau eller hund. 

 

Svensk Høyesterett har slått fast at habitatsdirektivet er en presisering av Bern-konvensjonen, 

og lagt dette til grunn for sin tolkning av konvensjonen. Svensk Høyesterett konkluderte med at 

det var fullt mulig å vektlegge hensynet til lokalbefolkningen i større grad enn det vi gjør i Norge. 

 

Sverige har de samme folkerettslige forpliktelsene som det Norge har. Derfor mener Høyres 

Studenter at habitatsdirektivet må inntas som en del av EØS-avtalen, i den hensikt å oppnå en 

rettstilstand tilsvarende den de har i Sverige. For å sikre levedyktige distrikter, senke 

konfliktnivået rundt rovdyrpolitiske spørsmål og en forsvarlig rovdyrpolitikk, er det derfor viktig 

at naturmangfoldsloven endres, og utformes i samsvar med den fortolkning svensk Høyesterett 

har gjort av Bern-konvensjonen. Dette vil ikke være til hinder for at det fortsatt skal være 

levedyktige norske bestander av ulv, gaupe, bjørn, og andre rovdyr i den norske faunaen. 

 

Høyres Studenter vil: 

• Føre en forsvarlig og ansvarlig rovdyrpolitikk, hvor de som bor i distriktene blir ivaretatt, 

samtidig som det sikres levedyktige bestander av rovdyr i norsk fauna 

• Avvikle ulvesonen 

• At EUs habitatdirektiv inntas som en del av EØS-avtalen, og med det gjøres til norsk 

rett. Dette vil åpne for en endring i naturmangfoldloven slik at ”sosiale og økonomiske” 

hensyn kan vektlegges når forvaltningen skal fatte avgjørelser 48 om uttak av 

problematiske rovdyr 

• At Norge skal følge opp sine folkerettslige forpliktelser, også i rovdyrpolitikken 

 


