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EU-PLATFORM FOR SAMEKSISTENS 
MELLEM MENNESKER OG STORE 
ROVDYR

De fire store europæiske kødædende arter (brun bjørn, 
ulv, europæisk los og jærv) er blandt de mest symbol-
ske men også mest krævende grupper af arter i form af 
bevarelse og forvaltning i Den Europæiske Union (EU). 
Dette er fordi de har store grænseoverskridende leveom-
råder, og deres behov kan skabe konflikter med menne-
skelige aktiviteter såsom landbrug, jagt og rekreation.

I erkendelse af både vigtigheden af disse samfunds-
økonomiske spørgsmål såvel som betydningen af store 
rovdyr, er Europa-Kommissionen og en gruppe af berørte 
interesseorganisationer blevet enige om at arbejde sam-
men. I juni 2014 blev EU-platformen for sameksistens 
mellem mennesker og store rovdyr officielt lanceret.

Platformens mission er at fremme måder og midler til at 
minimere, og hvor det er muligt, at finde løsninger på konflikter 
mellem menneskelige interesser og tilstedeværelsen af store 
kødædende arter, ved at udveksle viden og ved at arbejde sam-
men på en åben, konstruktiv og gensidigt respektfuld måde.
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SOCIOØKONOMISKE INDVIRKNINGER AF STORE ROVDYR

Konflikter med mennesker omfatter prædation af husdyr 
og diverse problemer for jægere.
En række praksis (såsom brug af vagthunde og elektriske 
hegn) er blevet vedtaget for at minimere indvirkningen 
på menneskelige aktiviteter.
Situationen varierer betydeligt mellem medlemsstaterne, 
men nogle gange, især hvor antallet af rovdyr for nyligt 
er steget, kan alvorlige konflikter forekomme.
Store rovdyr har også positive socioøkonomiske effekter, såsom 
at være værdsatte vildtarter og, hvor lovgivningen tillader det, 
være en attraktion for turister og give økosystemtjenester (f.eks.
ved forvaltningen af tætte populationer af store planteædere).
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PLATFORMENS CENTRALE PRINCIPPER ER:

1) At arbejde inden for rammerne af EUs retsregler: EUs 
habitatdirektiv (92/43/EØF) er det overordnede retslige instru-
ment til bevaring og bæredygtig forvaltning af store rovdyrar-
ter for at opnå og bibeholde en gunstig bevaringsstatus i EU.

2) At sikre det nødvendige forskningsgrundlag: Forvalt-
ningen af store rovdyr skal ske på grundlag af solid viden-
skabelig dokumentation, der har brugt bedst tilgængelige og 
troværdige data.

3) At anerkende socioøkonomiske og kulturelle overve-
jelser og interesser: Menneskeskabte samfund har ret til 
at udnytte deres naturressourcer og beskytte deres kulturarv 
på en bæredygtig måde i multifunktionelle landskaber, som 
store rovdyr er en integreret del af. De økonomiske aktiviteters 
bidrag til disse landskabers værdier skal anerkendes. Behovet 
for at sikre den offentlige sikkerhed bør også anerkendes.

4) At løse konflikter gennem konstruktiv dialog mellem 
interessenterne: Det er bedst at finde løsninger på kon-
flikter om store rovdyr og fremme sameksistensen mellem 
mennesker og store rovdyr gennem konstruktiv dialog mellem 
interessenter på lokalt, nationalt og europæisk niveau. Disse 
løsninger bør tilpasses lokale og regionale forhold.

5) At deltage i grænseoverskridende samarbejde: Langt 
størstedelen af bestandene af store rovdyr i EU bevæger sig 
på tværs af nationale grænser. Derfor vil nationale løsninger 
ikke fungere isoleret uden en meningsfuld dialog mellem 
interessenter, der omfatter et grænseoverskridende samar-
bejde inden for EU og, hvor det er hensigtsmæssigt, med EUs 
nabolande, under hensyntagen til retningslinjerne i »Guidelines 
for Population Level Management Plans for Large Carnivores«.

STORE ROVDYR I EUROPA

Antallet af store rovdyr er blevet reduceret betydeligt af 
mennesker og nåede deres laveste bestand mellem 
1950'erne-70'erne.
De fleste bestande er i færd med at komme sig.
En tredjedel (1,5 millioner km2) af Europas areal er nu brugt 
af mindst én art.
Denne genrejsning er blevet muliggjort af forbedringer i 
levestedskvalitet, tilgængelighed af byttearter, lovgivning 
og offentlig støtte.
Landdistrikternes forvaltning (f.eks. af græsarealer og skov) 
kan tilgodese værdifulde levesteder samt fastholde 
kulturlandskaber.
I dag er store rovdyr til stede i områder, som er blevet ændret 
af menneskelige aktiviteter og i nærheden af menneskelig 
beboelse, og dermed ikke kun i fjerntliggende områder.
Fredningsstatussen af store kødædende arter varierer: 
mens nogle bestande er levedygtige og stigende i størrelse, 
er andre stadig kritisk truet.
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BRUN BJØRN (Ursus arctos) 

22 lande i Europa

10 bestande (4KR/ 2SÅ/ 1NT/ 3MB)

omkring 17.000 individer

ULV (Canis lupus) 

28 lande i Europa

10 bestande (1KR / 4TR / 1SÅ/ 1NT / 3MB)

omkring 12.000 individer

EUROPÆISK LOS (Lynx lynx) 

23 lande i Europa

10 bestande (3KR / 3TR / 4MB)

omkring 9.000 individer

JÆRV (Gulo gulo) 

Sverige, Finland, Norge

2 bestande (1SÅ / 1 ingen information)

omkring 1.250 individer

KR = Kritisk truet, TR = Truet, SÅ = Sårbar, 
NT = Nær truet, MB = Mindst bekymring

Tal fra Chapron et al. (2014) Science 346, 1517 og Kaczensky 
et al. (2012) for Europa-kommissionen.
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Genrejsningen af store kødædende arter har indtil videre været 
en succeshistorie. For at dette kan fortsætte, er det nødvendigt, 
at de potentielle negative påvirkninger af deres sameksistens 
med mennesker bliver håndteret korrekt – one-size-fits-all 
løsninger på tværs af Europa er ikke mulige, og lokale innovative 
metoder er dermed nødvendige for at løse konflikter og samtidig 
tage hensyn til bevaringen af store rovdyr. Til dette formål er der 
behov for en åben dialog mellem forskellige interessegrupper for 
at sikre, at mennesker og store rovdyr kan sameksistere i harmoni 
i fremtiden. EU-platformen om sameksistens mellem mennesker 
og store rovdyr eksisterer for at sikre, at denne dialog finder sted.

PLANLAGT ARBEJDE

Billeder: Europa-Kommissionen, med-
mindre andet er angivet. Eftertryk 
tilladt med kildeangivelse. 
© Den Europæiske Union, 2015

FREMTIDEN

Platformen vil søge praktiske løsninger for at minimere kon-
flikter gennem indsamling og analyse af casestudier fra hele 
EU. For at give de berørte parter mulighed for at dele deres 
erfaringer og diskutere problemer og mulige løsninger vil møder 
og workshops blive afholdt. Arbejdet udført af platformen kan 
følges på hjemmesiden:

PLATFORM MEDLEMMER

ELO | European Landowners’ Organization
www.europeanlandowners.org
Joint representatives of Finnish and Swedish reindeer herders
www.paliskunnat.fi/reindeer-herders-association | www.sapmi.se
FACE | The European Federation of Associations for Hunting & Conservation
www.face.eu
CIC | The International Council for Game and Wildlife Conservation
www.cic-wildlife.org
IUCN | International Union for Conservation of Nature (EU Representative Office)
www.iucn.org/european_union
WWF | Worldwide Fund for Nature (European Policy Office)
www.wwf.eu
EUROPARC Federation
www.europarc.org
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www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/coexistence_platform.htm


