ROVDYRUTVALG
Nytt rapportsystem for store rovdyr - Skandobs
Nå kan du dele dine observasjoner av de største rovdyrene med svenskene og se hvilke observasjoner som blir
gjort av våre naboer i øst. Rovdata og Naturvårdsverket i Sverige har i samarbeid utviklet rapportsystemet
Skandobs.
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Skandobs er et felles nettsted for rapportering av observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge og Sverige. Her kan
du legge inn dine synsobservasjoner av artene, eller av spor og andre sportegn som de har etterlatt seg.
– Med Skandobs får vi for første gang samlet publikums observasjoner av de største rovdyrene i begge land på et sted.
Rovdyrene i Skandinavia beveger seg som kjent uavhengig av landegrensene, og ved å samle inn observasjoner fra begge
sider av grensa vil vi nå få et mer helhetlig bilde av de skandinaviske bestandene, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.
Det nylanserte Skandobs er en utvidelse av rapportsystemet for store rovdyr som Rovdata har hatt i drift i Norge siden høsten
2010.
Samler rovdyrmeldinger på ett sted
Observasjoner som blir lagt inn i Skandobs vil bli vurdert av overvåkingen av rovdyrene i de respektive land og observasjonene
vil bidra til økt kunnskap om hvor mange rovdyr det er og hvor de lever i Skandinavia.
– Nå kan alle som ønsker det delta i kartleggings- og overvåkingsarbeidet og informasjonen vil være tilgjengelig for alle. Jo
flere som deltar og registrerer sine observasjoner, desto bedre og mer nøyaktig blir resultatene, sier Magnus Kristoffersson,
prosjektleder hos Naturvårdsverket.
I rapportsystemet kan det også legges inn foto som er tatt i tilknytning til observasjonen, og bildene kan ses i et eget fotoarkiv.
Gir økt kunnskap
Kjørstad mener åpenheten i Skandobs og publikums anledning til å dele observasjoner er med på å øke kunnskapsnivået rundt
store rovdyr i Skandinavia.
– Publikum får adgang til å dele observasjoner og tilgang til andres observasjoner og bilder av dyrene, sporavtrykk og andre
sportegn som de etterlater seg. Mange av bildene er tatt med viltkameraer og gir et unikt innblikk i hva rovdyrene foretar seg
der ute i skog og mark, forteller han.
Det er også lagt ut mye bra foto av sporavtrykk og sporløyper fra artene, noe som kan være til stor hjelp for mange som er
usikre på om spor de har sett kan være fra noen av de store rovdyrene.
Ønsker din observasjon
Skandobs er opprettet for at publikum så enkelt som mulig skal kunne ta del i overvåkingen av de store rovdyrene i Norge og
Sverige. Hvis du ønsker å bidra, så kan du enkelt registrere deg som rapportør og dele din observasjon på www.skandobs.no,
eller via vår app for smarttelefoner.
Ved registrering av spesielt viktige observasjoner for overvåkingen av rovdyrene, som for eksempel tilfeller hvor det blir
observert at rovdyrene har fått unger, vil det umiddelbart gå ut en beskjed til Statens naturoppsyn (SNO) hvis observasjonen
er gjort i Norge, og til länsstyrelsen hvis den er gjort i Sverige, slik at de kan følge opp og undersøke observasjonen i felt.
– Vi håper at flest mulig benytter Skandobs, og at vi i fellesskap kan bidra til økt kunnskap om de ulike artene og om hvor de
lever i Skandinavia, avslutter Kjørstad.
Felles metoder og databaser
I mars i fjor ble det startet et norsk-svensk samarbeid med å utvikle felles metoder for registrering og overvåking av gaupe og
jerv i de to landene. Arbeidet har resultert i at overvåkingen nå gjennomføres med samme metoder i begge land, noe som vil
gi sikrere bestandstall og gjøre det enklere å sammenstille overvåkingsdata på skandinavisk nivå.
– Med felles metoder for overvåking av rovdyrene og felles databaser for lagring av data har Norge og Sverige tatt flere viktige
steg mot en overvåking som ser bestandene under ett. Dette vil gi myndighetene i de to landene et bedre kunnskapsgrunnlag i
forvaltningen av artene, sier Kjørstad.
I løpet av året vil vi også ha på plass felles metoder for registrering og overvåking av brunbjørn og ulv.
Fakta om Skandobs:









Alle som ønsker det kan legge inn observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor etter disse artene i
Norge eller Sverige, på www.skandobs.no eller ved å bruke Skandobs-appen.
Appen kan du laste ned gratis fra Google Play eller App Store.
Observasjonene er tilgjengelig for alle.
I Skandobs kan du blant annet se hvor observasjoner er gjort, av hvilke arter, om det gjelder en synsobservasjon
eller spor, hvem som har lagt dem inn og så videre.
Sårbare data blir unntatt fra offentligheten, som for eksempel observasjoner av jervehi.
Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i Norge, og
Länsstyrelsene har ansvaret i Sverige.
Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning,
media og publikum.

Til: Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft Dato: 4. desember 2013.
Vedr.: UTFORDRINGEN MED ULV FOR NORSK JAKTKULTUR
Først må vi få takke for statsrådens svar, ref. 13/3839, på vårt brev av 28. oktober 2013. Vi registrerer med tilfredshet at våre
anførsler i o.n. brev i det alt vesentlige bekreftes som riktige. Vi setter da også all vår prestisje inn på å være etterrettelige og
sakelige i alle våre drøftinger. Og vi forholder oss lojalt til alle vedtatte beslutninger, lover og forskrifter.
Men, vi vil aktivt arbeide for en endring til beste for bevaring av den urgamle norske jaktkultur for kommende generasjoner.
Vi tillater oss en replikk til statsrådens svarbrev.
Den skandinaviske ulvebestand i dag

Det er opplest og vedtatt at den skandinaviske ulven var tilnærmet utryddet fra midten av 1800-tallet. Etter den tid har det kun
vandret inn enkeltindivider fra Nord fra den felles finsk-russiske bestand. Disse individene har etter hvert formert seg fra første
kjente yngling i Sverige 1983. Dette vil si at den skandinaviske bestand i dag består av en liten andel av ulv med finsk-russisk
opprinnelse. Vi er alle enige i, og det bekreftes av Førsteamanuensis Petter Wabakken, at ulv er et av verdens mest utbredte
landpattedyr.
Hvorfor man så skal holde rasen som (CR) kritisk truet på den norske Artsdatabankens rødlist er uforståelig. Tatt i betraktning
at IUCN også har satt kategorien til (LC) livskraftig for ulv.
Bestandsmål
I rovviltforliket 2011 tas det i punkt ”4. ULV” sikte på en avtale med Sverige ” senest innen 2013” og en etablering av nye
bestandsmål.
Vi forutsetter at dette arbeidet sluttføres slik som vedtatt.
Nasjonal økonomi
Vi har i lengre tid forsøkt å få dokumentert hva kostnadene for staten beløper seg til pr. år. Det nærmeste vi har kommet er en
presentasjon (se vedlagg) gitt av Statssekretær Heidi Sørensen til rovviltnemndene i 2012 hvor det heter; Rovviltbudsjettet
totalt: 275 mill – økning på 24,5 mill fra 2011, hvorav 10 mill til direkte oppfølging av forliket og 14,5 mill til rovvilterstatning.
Vi vil tro at det nasjonaløkonomisk påløper enda mange flere mill. i kostnader på forskjellige nivåer bl.a. i fylker/ kommuner.
I tillegg ser vi en stadig økning i tap av omsetning i forbindelse med jakt i Norge. I følge en undersøkelse gjort av
Landbruksdepartementet i 2010 kan verdien av jakt fremskrevet til 2020 dreie seg om en omsetning på > 1,8 milliarder kroner,
se referanse i vedl. Excel fil.
En slik omsetning må generere store summer i inntekter, skatter og avgifter som staten ikke med åpne øyne burde akseptere
at reduseres betraktelig på grunn av spesielt ulv.
Forskningen forteller oss at hver voksen ulv i landet dreper i gjennomsnitt 50 – 70 elg pr. år. Dette representerer store verdier i
tap av høsting ved jakt. Vi har ”moret oss” ved å lage en regnearkmodell som kan illustrere dette, se vedlegg.
Særlig på bygdene, men også i byene er naturopplevelser som hundesport med løs hund, elgjakt, småviltjakt m.m. en livsstil
og livskvalitet som er overmåte viktig for store grupper av befolkningen. Dette bygger opp under de sosiale aktiviteter som
nettverk i foreninger, klubber, jaktlag og andre lokale grupper som er engasjert store deler av året i planlegging av sosiale treff
og møter. Verdien av å se denne livsstil og livskvalitet gå tapt overgår selv det økonomiske verditapet som ulv forårsaker i ulike
sammenhenger.
De usynlige lidelser i naturen
Ikke målbare verdier er de lidelser som viltet utsettes for ute i naturen, for ikke å nevne menneskene som opplever tragedier
med rovdyrangrep på sine dyr. Det som blir eksponert i media til enhver tid er de stadige tragediene med rovdyrangrep og
drap på beitedyr. Med referanse til siste del av avsnittet ovenfor bør vi forstå at det skjer minst like store lidelser der ute i
naturen, mens dette blir forbigått i stillhet.
Dette gjelder ikke bare elg, men også andre viltarter som elg, rådyr, rein, bever m.fl.
Vi står gjerne til videre disposisjon med vår kunnskap/ erfaring dersom noen etat skulle ønske vårt bidrag.
For Samarbeidsforumet
Kåre Holmen
(fremsend pr. e-mail til; postmottak@md.dep.no )
Kopi;
Landbruks- og matminister, Sylvi Listhaug
(fremsend pr. e-mail til; postmottak@lmd.dep.no )
Kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen
(fremsend pr. e-mail til; postmottak@kd.dep.no )
Leder Energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen
(fremsend pr. e-mail til; energi-miljoe@stortinget.no )
Leder Viltseksjonen i MD, Torbjørn Lange
(fremsend pr. e-mail til; postmottak@md.dep.no )
Kopi Samarbeidsforumet;
Norske Dachshundklubbers Forbund, Arild Søby, 901 30 840
Norske Elghundklubbers Forbund, Vidar Huse, 911 54 156
Norsk Bassetklubb, Bjørn Ragnar Myrholmen, 997 29 583
Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norbottenspets, Hans W. Halvorsen, 901 61 242
Rovdyrutvalg Møtereferat: 12-2013 Utvalgsmøte nr: Telefonmøte i Samarbeidsforum
Referent: Kåre
Dato: 28.11.2013
kl 19:00 Sted: Telefonmøte
Tilstedet var:
Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norbottenspets, Hans W. Halvorsen
Norske Dachshundklubbers Forbund, Arild Søby
Norske Harehundklubbers Forbund, Rovdyrutvalget, Einar B. Rønneberg og Kåre Holmen
Forfall;
Norsk Bassetklubb, Bjørn Ragnar Myrholmen
Norske Elghundklubbers Forbund, Vidar Huse
Observatør;
Jan Gudbrandsen HHK, (kandidat som medlem av NHKF/ RU)
Saksliste: Ansvarlig/ tidsfrist
43-2013 Åpning
Kåre ønsket velkommen og presenterte Jan Gudbrandsen fra Hedmark Harehundklubb
som kandidat til Rovdyrutvalget. Formell godkjenning skal gjøres av NHKF styre senere.

Også Arild Søby som nå representerer Norske Dachshundklubbers Forbund i
samarbeidsforumet ble ønsket velkommen.
44-2013 Brevet som vi sendte MD v/ Trine Sundtoft, m.fl. 28. okt. – oppfølging
Vi har fått skriftlig svar fra statsråden 26. november. I svarbrevet bekreftes langt på vei
våre fremsatte påstander. Men konklusjonen til statsråden bygger på den forvaltning som
tidligere er vedtatt (rovdyrforliket). Vi får ingen signaler om noen endret kurs i
forvaltningen av ulv når det gjelder forholdet med trening og jakt med løshund. Vi ser
det imidlertid som positivt med et seriøst svar, noe som vi oppfatter som en åpning for
videre dialog med MD. Derfor besluttet vi og forfatte et nytt brev til MD med replikker
til statsrådens svar. Kåre, med høring bland alle i samarbeidsforumet før fremsending
45-2013 Brevet vedr. NKK’s Rovdyrpolicy 20. sep. – oppfølging/ hva er gjort
Brevforslaget som vi utarbeidet med tanke på å bli fremmet i ”Dialogmøtet” til NKK
etter deres RS ble ikke behandlet som sådan. Signaler som vi har fått går ut på at hver av
samarbeidspartene fremmer dette på nytt overfor styret i sin nasjonale klubb/ forbund
med anmodning om behandling for å bli fremmet som sak til neste NKK/ RS. Vi tror at
via en dialog i JD burde medlemmene der kunne gå for en slik løsning.
Det er et poeng og ikke på noen måte å varsle NKK om dette før evt. saksfremlegg til RS
foreligger fra klubb/ forbund. Alle
46-2013 NKK/ NJK – oppfølging
Vi ser i øyeblikket ikke behov/ hensikt med videre oppfølging av vår henvendelse til
jakthundkomiteen.
47-2013 NJFF/ Jakthunden opp og frem – oppfølging
Resursgruppen til NJFF ”Jakthunden opp og frem” bør være en samtalepartner i og med
at vi har felles mål. Vi bør kontakte Arne Jørstad og søke mulighet for et nytt møte med
formål og utveksle meninger og ikke minst finne ut om vi kan samarbeide om enkelte
saker. Ettersom NJFF sitter med 3.000 stemmer i NKK/ RS er det viktig at vi kan drøfte
og påvirke NJFF i riktig retning i saken om endret Rovdyrpolicy. Kåre
48-2013 Arbeidsstruktur i samarbeidsforumet – tilbakemelding til nasjonalt
forbund/ klubb – medlemsinformasjon
Det er viktig at vi alle deltar aktivt i samarbeidet, kommer med innspill og deler
erfaringer med hverandre. Spesielt viktig er det at samtlige melder tilbake til sin klubb/ forbund aktiviteter/ referater fra våre
møter. Det er videre viktig at vi gjennom medlemsbladene evt. hjemmesidene legger ut informasjon fra samarbeidsforumet og
oppfordrer medlemmene til å komme med innspill. Artikler som vi produserer enkeltvis deler vi med hverandre for å kunne
benyttes som medlemsinformasjon. I et slikt samarbeidsforum gjelder begrepet ” vi må spille hverandre gode”. Alle
49-2013 Andre jakthundforbund/–klubber i samarbeidsforumet – invitasjoner
Vi teller nå fem av de åtte medlemmene i JD, dvs. det er tre organisasjoner til som vi
burde kunne invitere til samarbeide – fugl/ retriver og spaniel. Når vi ser på utviklingen
og de siste hendelser hvor også fuglehunder er angrepet av ulv vil vi tro at det kan være
en mulighet for at FKF kunne stille seg solidariske og delta i vårt samarbeide. Kåre tar
kontakt med Kjell Enberget/ Marte Ottesen for å drøfte muligheten. Kåre
50-2013 Andre tema som dere har behov for å drøfte – kom med innspill
Ingen andre saker er meldt inn fra deltagerne i samarbeidsforumet.
Det ble imidlertid drøftet om vi burde konstituere oss som en mer formell organisasjon
med valg av leder, utarbeide et samarbeidsdokument og tenke på en felles økonomi.
Etter litt drøfting ble det besluttet å la dette tema bero inntil videre.
Det ble også drøftet behovet for et eget brevark for bruk i tilfeller av at vi henvender oss
samlet til offentlige instanser og andre organisasjoner. Kåre ser på dette og kommer opp
med forslag, dette må i alle tilfeller godkjennes av våre hovedorganisasjoner. Kåre
Møtet avsluttet kl: 21:05, neste møte innkalles etter behov.
ROVDYRUTVALG
Møtereferat: 11-2013 Utvalgsmøte nr: Personlig møte i Samarbeidsforum
Referent: Kåre
Dato: 28.10.2013
kl 16:00 Sted: Mortens kro, Gjelleråsen
Tilstedet var:
Norsk Bassetklubb, Bjørn Ragnar og Liv Arnhild Myrholmen
Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norbottenspets, Hans W. Halvorsen
Norske Elghundklubbers Forbund, Vidar Huse
Norske Harehundklubbers Forbund, Rovdyrutvalget, Einar B. Rønneberg og Kåre Holmen
Observatør;
Norske Dachshundklubbers forbund, Arild Søby
Gjesteforeleser
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Nils Solberg
Saksliste: Ansvarlig/ tidsfrist
37-2013 Åpning
Kåre ønsket velkommen og orienterte kort om mandat og strategi bak samarbeidsforumet.
Arild Søby fra dachsforbundet ble ønsket spesielt velkommen som observatør.
Deretter ble situasjonen med ny regjering og nye personer i nøkkelposisjoner i
Miljøverndepartementet og i Stortingets Energi- og Miljøkomite gjennomgått.

38 – 2013 Brev til ny miljøvernminister
Brevet som har ”ligget på vent” og blitt kommunisert mellom deltagerne noe tid ble gitt en
endelig korrigering og dermed klart for fremsending, se vedlegg.
Kåre korrekturleser og sender brevet. Kåre
39 – 2013 Brevforslag til våre hovedorganisasjoner om “Dialogmøte i NKK” – status
Brevet som omhandler forslag til endring av NKK’s Rovdyrpolicy har NHKF styre behandlet
og vedtatt tatt med som sak inn i neste møte i JD. Tanken er at medlemmene i JD skal enes
om å fremme forslag om denne sak gjennom sine nasjonale klubber/ forbund i neste års
NKK/ RS. Dette ble bifalt av samtlige i samarbeidsforumet. Vi avventer å høre resultatet fra
drøftingene i kommende møte i JD, Kåre følger opp via Stein Wahlstrøm. Kåre
40 – 2013 Diverse
Kåre orientert kort om brev til partiene som forhandler om ny regjering. Dette ble sendt de
fire partiene V, KrF, H og FrP. Brev ble også sendt H og Frp etter at det ble klart at disse to
skulle danne ny regjering. Se vedlegg.
NKK’s ”Forum for norske raser” ble opprettet i oktober 2012. Ettersom denne saken berører
vårt mandat har vi interesse av å følge opp utviklingen her. Kåre ”holder” i saken.
Arild Søby vil orientere styret i dachshund forbundet etter dette møtet og klarlegge om han
får mandat til å delta videre som representant i samarbeidsforumet, gir melding om dette til
Kåre. Kåre Arild
41 – 2013 Representant fra FNR – genetikken i ulv i Norge/ Kontaktutvalget for
rovviltforvaltning
Leder for hovedorganisasjonen i FNR, Nils Solberg presenterte FNR som sådan og orienterte
om status for genetikken i ulv som befinner seg i landet. Det er fastslått at det ikke eksisterer
noen særegen norsk eller skandinavisk ulvestamme. Ulven som befinner seg i Skandinavia
har alle et russisk opphav.
Miljøverndepartementet opprettet i 2005 et nytt nasjonalt kontaktutvalg for
rovviltforvaltning. Solberg orienterte om sammensetning og hvilken saker som er blitt drøftet
i dette forumet.
Kåre takket Solberg for nyttig informasjon for samarbeidsforumet.
Vår tanke er at dersom vi får NKK til å engasjere seg i rovdyrsaken på vegne av jakthundnorge så bør de også bli aktive på
denne arena. Dette følges opp på sikt. Det er i dag noe uklart for vår gruppe om dette rådgivende kontaktutvalget eksisterer
da vi ikke finner noe om saken under dagens Miljødirektoratet, saken undersøkes videre. Kåre
42 – 2013 Veien videre i samarbeidsforumet
Kåre presiserte at det og ”sitte i et utvalg” ikke bare betyr deltagelse i møter, men bør
medføre at samtlige bidrar positivt med innspill/ ideer og kommentarer fortløpende.
Det er viktig at medlemmene sender frem saker til sitt nasjonale styre og fremmer muligheten
for å informere gjennom medlemsblader og på hjemmeside.
Informasjon som utarbeides av den enkelte for bruk i egen organisasjon deler vi med
hverandre og vurderer stoffet tilpasset for utgivelse hos alle.
Einar distribuerer til alle en artikkel han har skrevet om ”Ulv i Europa”
Etter at vi får tilbakemelding om saksbehandlingen i JD, og tilbakemelding fra Arild vil vi
beramme et telefonmøte for å konkretisere videre arbeide i samarbeidsforumet. Einar Kåre
Møtet avsluttet kl: 20:20, neste møte innkalles etter behov – blir trolig et telefonmøte.

Brev til Stortingsgruppa
Til: Leder i stortingsgruppene, Frp-H-Krf-V.

Dato: 25. sept. 2013

Vedr.: INNSPILL TIL NY REGJERINGSERKLÆRING 2013 - ROVDYR

Begrunnelse
Hensynet til en stor interessegruppe i Norge har tidligere ikke kommet til kunnskap blant tidligere regjeringsmedlemmer. Dette
gjelder den norske jegerstanden og alle som er berørt av ivaretakelse av den urgamle norske jaktkulturen.
Her kan nevnes 455.800 jegere i Jegerregisteret, 38.000 medlemmer i nasjonale jakthundklubber/ - forbund, en mengde eiere
av jaktterreng, alle med sine familier og venner og forretningsforbindelser.
I praksis er det den norske jegerstanden som utøver forvaltning av alt jaktbart vilt i landet.

Desimering av vilt – jakthunder

Etter gjeninnføringen av store rovdyr i Norge er det blitt en betydelig reduksjon av jaktbart vilt i flere områder. Gjeninnføringen
av ulv har resultert i at jegere innstiller jakt, av den grunn at ulv dreper hunder. Det finnes i dag 105 ulvedrepte hunder på lista
til MD Rovbase.
Det er også slik at det finnes en del særnorske hunderaser som er på nedgang, og Norsk Kennel Klub er bekymret fordi disse
anses nå som utrydningstruet.

Samarbeidsforum
Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) har satt ned et Rovdyrutvalg (RU) til å arbeide med o.n. utfordringer. RU har hittil
innledet samarbeid med tre andre nasjonale klubber/ forbund;
Norsk Bassetklubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norbottenspets og Norske Elghundklubbers Forbund. NHKF/ RU er
sekreteriat for samarbeidsforumet. Vår visjon er å påvirke til at norsk jaktkultur blir ivaretatt, at utrydningstruede hunderaser
blir ivaretatt og at det fortsatt skal være mulig å drive avl, oppdrett og trening av hunder i norsk utmark.

Regjeringserklæring
Vi håper at de partier som etter hvert vil finne sammen i regjering og skal utforme en ny regjeringserklæring tar inn over seg
og tilkjennegir i erklæringen at ikke bare hensynet til beitedyr, gjengroing av kulturlandskap, livskvalitet for brukere av utmark
– men også ansvaret for den urgamle norske jaktkulturen blir ivaretatt.

Vi står gjerne til disposisjon med ytterligere faktaopplysninger.

Med hilsen for;
Norsk Bassetklubb, Bjørn Ragnar Myrholmen
Norske Elghundklubbers Forbund, Vidar Huse
Norske Harehundklubbers Forbund, Kåre Holmen
Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norbottenspets, Hans W. Halvorsen

Brev til NKK

Båstad 17.09. 2013

Til: NKK v/ styrets leder

Vedr.: Endring av NKK`s rovdyrpolicy

Begrunnelse
Vi registrerer med glede at NKK er opptatt av bevaring av de særnorske hunderasene som er utrydningstruet. Våre medlemmer
er opptatt av bevaring av den urgamle norske jaktkultur og alle jakthundraser.
Det er imidlertid bekymringsfullt å se at registreringstall for flere jakthund raser går nedover.
Det er også bekymringsfullt å se at fellingsstatistikken for enkelte viltarter går drastisk tilbake.
Dette har selvsagt forskjellige årsaker. En av årsakene har klar sammenheng med den stadige utbredelsen av ulv i utmarka.
Avl, oppdrett, trening og jakt er blitt en stor ”risikosport” for hundeiere i sine hjemmeterreng i store deler av de beste
skogsterreng i Østfold, Akershus, Hedmark og til dels Trøndelag fylkene.
Det å avle opp gode jakthunder betyr at hundeeier må ha tilgang til risikofritt hjemmeterreng for opptrening av hund også
utenom selve jaktsesongen.
Dersom vi ikke får avholdt jaktprøver grunnet rovdyr, mister vi muligheten for å kunne måle individets egenskaper for bruk i
videre avl.
Fra 1995 til 2013 er det totalt opplistet 105 hunder drept av ulv, kilde; MD’s Rovbase. De aller fleste under utøvelse av trening/
jakt, men det er også tilfeller av at hund er drept hjemme på gårdsplassen.
Vi vet ikke hva tallet hadde vert hvis hundeeierne hadde bedrevet sin sport som de gjorde før ulven kom. Det er mange som
har sluttet og det er mye terreng som er blitt ubrukt i lengre tid.
I tillegg kommer alle de tilfellene hvor jakthunder er skadet både fysisk og mentalt og derfor er blitt uegnet til videre bruk.
Ellers må vi legge til at de fleste av oss som har nære og kjære firbente familiemedlemmer legger ned,
ja, - tusenvis av timer på preging og læring av våre firbente, nær sagt om det er tale om agility, førerhunder,
narkotikahunder, osv, eller jakthunder av ulike raser og formål.

Oppfordring til NKK
Vår anmodning gjelder behovet for at NKK engasjerer seg sterkere for jakthund-medlemmene i forhold til rovdyrutfordringen.
Samlet representerer denne gruppen ca. 40 % av NKK’s totale medlemsmasse.
Vi forstår at rovdyrutfordringen kan være et noe kontroversielt tema, samtidig som vi må få peke på solidaritetstanken i hundeNorge. Vi ser også hvordan SKK engasjerer seg i utfordringen på forskjellige arenaer til fordel for jakthund medlemmene.

For at NKK skal kunne engasjere seg sterkere i rovdyrutfordringen er det vel nødvendig å myke opp NKKs Rovdyrpolicy. Det er
unødvendig å holde på formuleringer som ”for” eller ”mot”.
En smartere tekstutforming kan gjøre at NKK får et bredere handlingsrom.
Ettersom gjeldende Rovdyrpolicy er utarbeidet og vedtatt av NKK/ HS etter høringer, vil vi tro at HS også har mandat til en
revidering.
Vi har sett på NKK`s gjeldende Rovdyrpolicy og har kommentarer/ endringsforslag nedenfor.

NKK`s rovdyrpolicy:
(vedtatt av Hovedstyre den 7. september 2010 (sak 113/2010) etter høring i NKKs medlemsklubber og
forbund).

NKK har en nøytral holdning til rovdyrsaken, da en klar holdning for eller mot rovdyr er vanskelig forenelig med NKK`s
mangefasetterte medlemsmasse.
Kommentar/ forslag:
Altså dette med klare holdninger for eller mot bør ikke benyttes. Vi foreslår derfor;

NKK har en sammensatt medlemsmasse med et stort antall jakthund interesser.
Med solidaritetstanken innen hunde-Norge må NKK kunne tale jakthund medlemmenes sak når det gjelder rovdyrutfordringer
ved forskjellige arenaer og anledninger.

NKK`s rovdyrpolicy sentreres rundt følgende punkter:



Alt levende skal respekteres, og høsting av naturens ressurser må foregå på en slik måte at samspillet i naturens
mangfold er bærende.

Kommentar/ forslag:



Alt levende skal respekteres, og høsting av naturens ressurser må foregå i tråd med lov/ forskrift fra de nasjonale
myndigheter på en slik måte at naturens mangfold ivaretas.



Naturens mangfold må forvaltes på en slik måte at det fortsatt skal være mulig å drive jakt og fangst på tradisjonsrik
måte med hund også i framtiden.
Kommentar/ forslag:
Naturens mangfold må forvaltes på en slik måte at det fortsatt skal være mulig å drive jakt og fangst på tradisjonsrik
måte medløshund også i framtiden.







Nødvergerett for hund må innføres.
Kommentar/ forslag:

Nødvergerett for hund ble innført med virkning fra 1. juli 2012 – bortfaller derfor.



NKK vil til enhver tid forholde seg til gjeldende lover og forskrifter når det gjelder rovviltforvaltning.

Kommentar/ forslag:
Dette er en selvfølge å ta med.

Vi håper at NKK`s Hovedstyre tar vår henvendelse opp til seriøs behandling og vi stiller gjerne opp til videre dialog i saken.

Med hilsen
Wenche Skogli
Leder
NBaK

