
 

Sveitserne skal skyte mer ulv i Alpene der sauer beiter og jegere jakter. Foto: Colourbox.  
Ny rovdyrpolitikk:  

Nå skal sveitserne skyte ulv  
Denne uka vedtok det sveitsiske parlamentet å skyte  mer rovdyr og søke 
unntak fra internasjonal verneavtale.  

BERN, SVEITS (ABC Nyheter): - Ulvevennene får se til å bli vegetarianere! 

Slik lød det ifølge avisa Neue Züricher Zeitung fra politikeren Oscar Freysinger (Sveitsisk folkeparti, 

SVP). 

Uttalelsen falt da det sveitsiske parlamentet torsdag vedtok å lette begrensningene i å skyte ulv, 

gaupe og andre store rovdyr som gjør skade på beitende sau i Alpene. 

Bern angriper Bern-konvensjon 

Sveitsiske aviser melder om en svært følelsesladd debatt i parlamentet. 

Den endte med 96 mot 76 stemmer for å pålegge regjeringen å søke unntak fra den internasjonale 

Bern-konvensjonen om beskyttelse av utryddingstruede arter. 

Dermed oppstår paradokset at parlamentet i Bern ønsker å uthule Bern-konvensjonen. Det skjer et par 

uker før toppmøtet i FNs konvensjon om biologisk mangfold i Japan. 



Hensyn til sauer og gjetere 

Vedtaket i Bern skjedde til beste ikke bare for sauebøndene, men også for jegerne. 

Debatten i Sveits om hensynet til beitende rovdyr er identisk med de harde frontene i Norge. Her kan 

ulv og andre rovdyr bare skytes etter søknad innen visse regioner dersom de gjør stor skade på 

beitedyr. 

Det sveitsiske parlamentet har vedtatt at avliving av rovdyr også skal kunne skje dersom de tar så mye 

av rådyr og annet vilt, at det går utover jegernes interesser. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 

Bygd mot by: Alpebefolkningen, som her i Meiendalen i Uri, vil ikke ha ulv. Foto: Thomas Vermes 

 

Ganske likt Norge 

Også i Sveits var ulven utryddet, slik som i Norge. Men i begge land har ulven kommet tilbake og 

befinner seg nå i 11 av de 26 kantonene i Sveits. 

Også i Sveits kjemper bøndene for retten til å la sauene utnytte det grønne graset i de bratte Alpe-

engene. 

Også i Sveits blir kampen for og imot rovdyra en debatt by mot land.    

I sommer har også storfe blitt offer for ulven i Wallis, melder avisa Neue Urner Zeitung. 

Ulvestriden mot sau 

- 10.000 beitende sau dør årlig som følge av ulykker, lyn og sykdom. Ulv og gaupe tar bare et par 

hundre, sa De grønne og sosialdemokratene i parlamentet. 



- Vil dere lage Sveits til et naturreservat? parerte representantene fra utkanten. 

Og som et ekko av norske bygdefolks slagord om å flytte ulven til Oslomarka, rapporterer sveitsiske 

medier om bygdefolket som tar til orde å flytte den til Zürich.  

Ulvemotstanderne kan på toppen av det hele godte seg over at bybefolkningen i Zürich føler seg 

plaget av rever som slår seg til i byen og blir så lite folkesky at de oppleves truende. 

Dermed skytes by-revene av myndighetene i byen. 

 


