
 

 

Överenskommelse om att delta i EU-plattformen för samexistens mellan människor och stora rovdjur 

Med tanke på de utmaningar som är knutna till bevarandet av stora rovdjur i Europeiska unionen har Europeiska kommissionen lanserat det så kallade Large Carnivore Initiative. Efter diskussioner med berörda parter har man beslutat att 

inrätta en särskild EU-plattform för stora rovdjur som kan fungera som en ram för en strukturerad dialog mellan berörda parter om frågor kring samexistensen mellan människor och stora rovdjur. Plattformen är en frivillig sammanslutning av 

de viktigaste intresseorganisationerna som berörs av rovdjursfrågor. De arter som är aktuella är brunbjörn, varg, lodjur och järv. Den starkt hotade panterlon ingår inte i detta initiativ. 

Plattformens uppdrag är att FRÄMJA LÖSNINGAR FÖR ATT MINSKA OCH OM MÖJLIGT UNDANRÖJA KONFLIKTER MELLAN MÄNNISKORS INTRESSEN OCH FÖREKOMSTEN AV STORA ROVDJUR, GENOM ATT UTBYTA 

KUNSKAP OCH GENOM ATT ARBETA TILLSAMMANS PÅ ETT ÖPPET, KONSTRUKTIVT OCH ÖMSESIDIGT RESPEKTFULLT SÄTT. 

 

De organisationer som förtecknas nedan är överens om följande grundläggande principer: 

1. Att arbeta inom ramen för befintlig EU-lagstiftning: EU:s habitatdirektiv (92/43/EEG) är den övergripande rättsakten för bevarande och hållbar förvaltning av stora rovdjursarter så att en gynnsam bevarandestatus bibehålls i EU. 

2. Att arbeta med den senaste kunskapen: All förvaltning av stora rovdjur måste bygga på en god vetenskaplig grund som använder bästa tillgängliga och tillförlitliga data. 

3. Att beakta socio-ekonomiska och kulturella behov: Människorna i samhället har rätt att nyttja naturresurser och bevara kulturarvet på ett hållbart sätt i multifunktionella landskap där stora rovdjur ingår som en integrerad del. Olika 

näringsverksamheters bidrag till dessa landskaps värde måste erkännas. Behovet av människors säkerhet måste också erkännas. 

4. Att finna lösningar på konflikter genom konstruktivt samtal mellan berörda parter: Det bästa sättet att finna lösningar på konflikter som rör stora rovdjur och underlätta samexistens med människan är genom konstruktiv dialog mellan 

de viktigaste berörda parterna på lokal nivå, nationell nivå och EU-nivå. Lösningarna måste anpassas efter lokala och regionala förhållanden. 

5. Att samarbeta över gränserna: De allra flesta populationer av stora rovdjursarter i EU har utbredningsområden som sträcker sig över landsgränserna. Nationella lösningar fungerar därför inte enskilt och det krävs en dialog med berörda 

parter som innefattar gränsöverskridande samarbete inom EU och vid behov med EU:s grannländer, med beaktande av bland annat riktlinjerna för förvaltningsplaner för stora rovdjur (Guidelines for Population Level Management 

Plans for Large Carnivores). 

 

Nedanstående organisationer förbinder sig att arbeta för EU-plattformen för stora rovdjur. Därmed åtar de sig att samarbeta för att finna lösningar på konflikter som uppstår i samexistensen mellan människor och stora rovdjur genom att 

1) dela med sig av sina erfarenheter och sin sakkunskap kring frågor som rör samexistensen mellan människor och stora rovdjur;   2) vara öppna för att ta del av och diskutera andra berörda parters erfarenheter och synpunkter; 

3) inrikta dialogen på samförståndslösningar och acceptera att kompromisser ibland är nödvändiga;     4) vara öppna för att ta till sig exempel på framgångsrika lösningar för samexistens mellan människor 

och stora rovdjur; 

5) vara villiga att överföra och prova sådana framgångsrika lösningar;         6) garantera kapacitet för att delta fullt ut i plattformens arbete. 
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Jag vill framföra min uppskattning och varmt gratulera dessa organisationer för undertecknandet av denna viktiga överenskommelse som jag helhjärtat välkomnar. Detta innebär ett stort steg framåt för EU:s initiativ för stora rovdjur som 

kommissionen har verkat för de senaste två åren, och är resultatet av våra gemensamma insatser för att hantera frågor som rör samexistens mellan människor och stora rovdjur i EU i en konstruktiv anda av samarbete och dialog.  

 

Janez Potočnik 

European Commissioner for the Environment 


