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Morn
 
Oslo namsrett fastslo 16 februar 2001 at, Norge i henhold til Bern‐Konvensjonen ikke er forpliktet til å
opprettholde en egen levedyktig ulvebestand i Norge.
Det står også i FNs menneskerettighetskonvensjon at når rovdyrene blir en trussel mot utøvere av tradisjonelle 
næringer, er det brudd på menneskerettighetene. Konvensjonen ble i 1999 stadfestet i norsk lovverk i den såkalte
menneskerettighetsloven  og er dermed gjeldene rett i Norge.
Rovviltets herjinger med folk og fe er i strid med ILO‐konvensjonen, og i strid med FNs konvensjon for kulturelt
mangfold. Begge konvensjonene slår fast at urbefolkningen og lokalbefolkningen har rett til  bevaring av egen
kultur og næringer.
 
Jeg kan derfor ikke se hvordan dere har tenkt til å gjennomføre, eller i det hele tatt vurderer å nekte for kvote jakt,
beitenekt og pålegge folk om å legge om gårsdrift evt legge ned.
Det som er enda verre er at dere nå legger opp til at småbruk blir nedlagt. Det som engang har blitt jobbet hardt for
å bygge og opprettholde, skal dere rive ned. Dette er virkelig her forkastelig at forslaget har kommet så langt som
det det har kommet.
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Høringsuttalelse angående revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland.  
 
Hattfjelldal har pr. I dag status som prioritert beiteområde og denne statusen ønsker vi 
fortsatt å ha. Det beiter ca. 75000 sau og rein på Indre Helgeland hver sommer og 
beiteområdene er definert som noe av landet beste utmarksbeiter. Dyr som leveres til 
Nortura ligger på topp i kvalitet hva gjelder vekt og klassifisering. Det ropes om mer 
økologisk mat og da må vi ta vare på det vi har pr. i dag. Det finnes ikke noe mer økologisk 
mat enn sau og rein som har fått gått ute i det fri en hel sommer – uten stress og jag fra 
rovvilt.  
Det er lite forenlig med rovvilt soner i beiteområder da dette ofte medfører store 
økonomiske tap, tap av avlsverdi og store dyrelidelser. I tillegg er det en stor psykisk 
belastning for dyreeierne. 
I Hattfjelldal fungerer ordningen med beitetilsyn godt. Vi har ansatt gjetere som i tillegg til 
dyreeiere gjør en stor jobb med tilsyn av beitedyr, som ivaretar dyrevelferden gjennom 
sommeren, og det registreres rovdyrtap. 
Hattfjelldal er også et svært viktig sørsamisk område der det i dag drives aktivt med rein. 
Opprettelse av rovvvilt sone vil ha store konsekvenser også for denne næringen. 
Miljøet rundt småfenæringen i Hattfjelldal er bygget opp gjennom mange år. Det har vært 
satset på nettverksbygging og kompetanseheving. Mange unge bønder har satset på et yrke 
innen landbruket, og for disse som i dag har dette som arbeidsplass vil foreslåtte rovvilt 
soner ikke være forenlig med dagens drift.  
Hattfjelldal Bygdeliste ønsker ikke at det opprettes rovvilt soner i Hattfjelldal kommune og 
mener at Nordland har et nasjonalt ansvar i å utnytte sine fantastiske beiteområder til å 
produsere sunn og økologisk mat! 
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