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Forvrengt fremstilling av ulvesporing med ekvipasjer fra Fron
I NRK Møre og Romsdal, samt på sosiale medier blir det fortalt at tre hunder fra Fron benyttes til sporing i
forbindelse med et fellingsløyve av ulv i Sykkylven. Dette er fremstilt svært forvrengt av organisasjoner som
ikke ønsker aktiv forvaltning av rovvilt.
På sosiale medier har NOAH postet bilder som påstås å være fra Russland, der hunder i flokk biter i det døde
dyret det var jaktet på. Faktum er at bildene som er benyttet av NOAH er fra jakt på coyote i USA. Å jakte med
mange hunder i flokk vil trolig ikke bli virkelighet i Norge. Vi har ikke tradisjon for det, og det er heller ikke
ønskelig. I Sverige benyttes det hunder i par under jakt på rovvilt. Under en slik jaktform er det ikke hundene
som går i kamp med rovviltet men derimot skytteren/jegeren som avliver viltet med våpen som under all annen
jakt. Rovviltet stilles som under elgjakt slik at viltets oppmerksomhet er på de skjellende hundene, mens
skytteren stiller innpå for å felle viltet. Denne jaktformen er skånsom og effektiv for jakt på rovvilt.
I Norge er det så langt kun spisshundrasene det er lov å benytte under jakt på jerv og bjørn. Det kan bli åpnet for
bruk av støverraser som betegnes som «løs på drevet halsende hunder» slik det er i Sverige. Dette utgjør ingen
annen forskjell for den humane utøvelsen av jakten en at man får en bredere base av gode rovvilthunder og
derav økt effektivitet. Ved å få en bedre hundedatabase enn i dag, vil man også lettere ta ut riktig skadevolder
under skadefelling. At skadevolder eller potensiell skadevolder tas ut effektivt er konfliktdempende og burde øke
aksepten for rovvilt.
Jegernes Interesseorganisasjon har forståelse for at aktive dyrevernere trolig vil oppleve et par elghunder som
ragger en død elg opprørende. Dette er imidlertid en naturlig adferd for enkelte jakthunder uten at det på noen
måte medfører skade på viltet siden raggingen foregår på et allerede felt og dødt vilt.
Det hevdes fra forvaltningsmotstandere at et koppel med plotthunder er etter ulven. Virkeligheten er at det er
en norsk grå elghund, en støver og en plotthund som sporer i bånd for å finne ut hvor dyret har tatt veien. De
tre hundeførerne er aktive, allsidige jegere med erfaring fra rovviltjakt både i Norge og Sverige. Under slike
ettersøk følger oftest personell fra Statens Naturoppsyn med og ivaretar lov- og regelverk, samtidig som de
bistår som rådgivere. Med disse forutsetningene på plass er Jegernes Interesseorganisasjon bestemt på at man
ikke behøver å bekymre seg unødvendig for uregelmessigheter.
At man er motstander av at rovvilt skal forvaltes ved uttak av skadevolder og potensiell skadevolder er en ærlig
sak. Men det er ytterst viktig for seriøsiteten rundt debatten at man forholder seg til fakta og ikke presenterer
fiksjon for å fremme sin sak gjennom media. For den jevne mann og kvinne kan det være utfordrende å skille ut
kalkulerte overdrivelser i fremstillingen og det er fort gjort å bli forledet. Å presentere halvsannheter og fiksjon
for å vekke følelser hos sine meningsfeller og øvrige har en effekt man ikke skal ta for lett på. Jegernes
Interesseorganisasjon har erfaring med at slike fremstillinger kan oppfattes av enkelte som aksept for bruk av
trusler og sabotasje som virkemiddel. Det kan synes som debatten har blitt mer preget av utilslørte trusler,
sjikane og hets de senere årene. Spesielt er dette påtagelig i sosiale medier og på ulike kommentarfelt på
Internett. Det hviler et særlig ansvar hos oss som representerer organisasjoner på begge sider av meningskillet
å medvirke til å snu denne tendensen. Å fremstille saken med fakta som fundament er å være en seriøs
representant for sin sak.
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