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Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd viser til enstemmig uttalelse fra Saltdal kommunestyre vedrørende rovviltforvaltningen. Salten Regionråd gir sin støtte til Saltdal kommunes uttalelse vedrørende rovviltforvaltningen, datert 08.05.2014.

UTTALELSE FRA SALTDAL KOMMUNESTYRE VEDR. ROVVILTFORVALTNING
Saltdal kommune vil med dette støtte Fylkestinget i Oppland sin uttalelse til Klima og miljødepartementet og synliggjøre stor uro for det vi frykter kan bli nok en blodig beitesesong.
Fjorårets beitesesong var et av de verste med tanke på tap av dyr på beite. Saltdal kommune mener
for lite blir gjort sentralt og for liten forståelse for problemene blir vist – uavhengig av ny eller gammel
regjering - samme hvor mange ganger politikerne og Rovviltnemnda har tatt det opp i møter og på
ulike samlinger med regjeringsapparatet og samme hvor mange brev som er skrevet.
En slik forvaltning river dessverre bort grunnlaget for støtten til det rovviltforliket flere av oss var glade
for kom i stand og som vi hadde tro på å skulle hjelpe. I stedet opplever vi at dyr som ikke skal være i
beiteområdene fortsatt ikke blir tatt ut verken under lisensfellinga og sjelden også i forbindelse med
fellingstillatelse. Det altså bare 6 av 23 jerv som ble tatt ut i lisensfellingsperioden i Nordland. Det er
bra at det ble foretatt ekstraordinært uttak av en jerv i Meløy. Vi skulle ønsket flere slike uttak når det
nærmer seg slutten av lisensfellingsperioden og det er klart at årets kvote ikke vil bli nådd. Vi har nå
søkt om ekstraordinært uttak av ynglehi, dette hadde kanskje vært unødvendig om flere jerv hadde
blitt tatt ut ekstraordinært innenfor lisensfellingsperioden. Det er svært vanskelig, om ikke umulig å ta
ut disse dyra på skadefelling. Det samme gjelder for uttak av bjørn.
Det er en fortvila situasjon at skade først må skje for at dyr kan tas ut. Slik situasjonen nå er, er det
skadefellinga som har blitt bestandsreguleringa, noe som er helt uakseptabelt. Da skjer jo nettopp det
Mattilsynet påpeker, nemlig at lidelsene blir så store at dyr ikke får lov å gå på beite.
Hvor ender vi da? Saltdal har mange tusen sauer på beite, og utmarksbeitet er en naturressurs som
har stor nasjonal verdi. Vi har som mål å spise mer kortreist mat for å belaste klimaet mindre med
lange transporter. Vi har som mål å øke matproduksjonen i dette landet med 20 % på få år. Vi har som
mål at det skal finnes næringsveier i hele landet, næring det går an å leve av. Og vi har som mål at dyr
ikke skal lide. Vi har som mål at Norge ikke skal gro igjen. Vi har som mål at mer av det kjøttet vi spiser skal fores opp på gras som naturressurs. Alle disse måla er avhengig av en rovdyrpolitikk som
forvaltes etter hensikten Stortinget hadde da de inngikk forliket. 7951 sau og 7079 rein ble søkt erstatta tapt til rovvilt i Nordland i fjor. Det er ikke rart Mattilsynet reagerer.
Saltdal kommune er imponert over sauebønder som står fram og sier de fortsatt vil satse. Flere har
investert nytt med betydelige beløp siste år. Mattilsynets rapport på risikovurdering bekrefter også at
bøndene sjøl gjør en god jobb, at de er godt organisert, og at tilsyn over år har vist god dyrevelferd og
drift. Kommunene og beitelaga utgjør ryggraden i felles innsats med forebyggende arbeid, og mange
tiltak er forsøkt – uten resultat for tapsreduksjon. Alt dette uttaler Mattilsynet.
Saltdal kommune støtter helt og fullt opp om Rovviltnemnda sitt arbeid og håper regionrådet også
arbeider for å endre rovviltforvaltningen i Nordland og Norge. Vi mener, som det fremgår av vårt brev
til departementet av 3.2.2014 at lisenskvotene må effektueres. De dyra som er bestemt ikke skal være
der, må tas ut! Ellers mister hele forliket sin legitimitet. Her er vi enig med Fylkestinget i Oppland i at
direktoratet har for stor innflytelse på forvaltningen. Som kommune støtter vi Fylkestinget i Oppland sin
uttalelse. Saltdal kommune vil oppfordre flere kommuner til å gjøre det samme, og håper fylkestinget i
Nordland vil følge oppfordringen fra Oppland.
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