Pressemelding
Lovlig jakt forhindrer illegal
I anledning Hedmark Politidistrikt og Økokrims pågripelse av 12 personer i Hedmark mistenkt for
illegal jakt på ulv, følger vi vi saken med interesse. JI har ikke fått noen melding som tyder på at noen
av våre medlemmer er pågrepet i saken. Politiet er i en fase hvor de gjennomfører avhør og sikrer
bevis. Om dette fører til at de blir tiltalt er ennå et åpent spørsmål i følge Økokrims talsperson under
pressekonferansen i går.
Forholdet de er siktet for er alvorlig og har en strafferamme som gjenspeiler dette. Å hevde at illegale
uttak er en handling som kan forsvares er nok ikke noe som fremmer en god fremtidig god forvaltning
eller styrker de siktedes sak. Å mene noe om disse personenes skyld er noe som man bør overlate til
påtalemakten og rettssystemet.
Uavhengig av den pågående politietterforskningen i Hedmark, ønsker JI i sakens anledning å påpeke
hvor viktig det er at man nå får igjennom forslaget om ny forvaltning av ulv og nytt bestandsmål.
Viktig at man nå sørger for at det blir åpnet for lisensjakt i den såkalte ulvesonen. Det foreslåtte
forvaltningsregimet fra Regjeringen til Stortinget vil virke preventivt i forhold til illegal jakt da det vil
være uproduktivt å utsette seg for risiko for å bli siktet for å felle vilt som senere blir trukket fra en
lisenskvote. Resultatet vil være at forvaltningen vil styrke sin troverdighet og konfliktnivået rundt
arten senkes.
Ved en ny kurs i forvaltningen av ulv er det viktig at man fortsatt ser nytten i å bruke den kunnskap
som lokale jegere har til å melde inn spor og følge med på revirenes størrelse og gi forvaltningen
bedre data for å sette bestandsmål. Dette er ikke en fare for arten men en ressurs som forvaltningen
bør benytte seg mer effektivt av. En sterkere nødvergerett ved angrep på hund under jakt og trening
er også etter vår mening en riktig vei og gå for å få satt et bedre fungerende forvaltningsregime for
arten. Dette vil ikke gi noen merkbare utslag i bestanden men øke trygghetsfølelsen for den enkelte
jeger og senke konfliktnivået.
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