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Vedr. indstillinger til forslag på CMS CoP 12
De fire jagtorganisationer, CIC, SCI, NSK og Danmarks Jægerforbund har følgende
bemærkninger til forslagene om optagelse af giraf, løve og leopard på CMS
appendiks II, der skal behandles på CMS CoP12 fra 23.-28. oktober 2017 i Manila.
Den danske regering bør afvise EU-Kommissionens forsøg på at få optaget giraf
(Giraffa camelopardalis), løve (Panthera leo) og leopard (Panthera Pardus) på CMS
appendiks II ud fra følgende begrundelser:
•

Vi mener ikke, at disse tre afrikanske arter opfylder konventionens
definition af at være "migrerende", hvorfor argumentationen for at opliste
disse arter synes at mangle en solid videnskabelig begrundelse.

•

Den meget brede fortolkning af begreberne ”migrerende” og ”truet” som
bliver fremført i forslagene vedr. giraf, løve, leopard er særdeles
problematiske. Vi er bange for, at det vil skabe en meget uheldig
præcedens inden for konventionen, som kan sprede sig til en lang række
andre arter og juridiske forhold. Denne opportunistiske ændring af
begreberne vil unægtelig udhule CMS’ integritet og troværdighed.

•

Indførelsen af disse tre arter på appendiks II vil næppe møde fuld
opbakning fra udbredelsesstaterne, og det vil naturligvis hæmme
koordineringen af nationale og internationale bevaringsbestræbelser for
disse arter. Disse forslag vil sandsynligvis betyde, at endnu ikke
medlemmer af CMS vil undlade at blive medlem af CMS af frygt for de top
down-metoder, der bliver taget i anvendelse i naturbevarelsens hellige
navn.

•

Vi mener, at CMS bør koncentrere sin legitime indsats i forhold til de
allerede prioriterede arter, der opfylder konventionens definition af
"migrerende". Der er i forvejen en lang liste over migrerende arter under
konventionen, der venter på at få etableret samordnede foranstaltninger.
Nogle af disser arter på denne liste har været der i mere end 20 år. Her
bør man således sætte ind, snarere end at forsøge at optage nye arter, der
ikke opfylder kravene til at være omfattet af CMS.
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•

Flere organisationer, der arbejder mod jagt, har uden held prøvet at få
oplistet flere arter i CITES-regi, ikke mindst løver. CITES har ikke givet
disse organisationer medhold i deres forslag, og derfor har de samme
organisationer tilsyneladende nu vendt sig til CMS og prøver gennem disse
forslag at opnå det, de ikke lykkedes med i CITES-regi. Det må ikke ske, da
det svækker troværdigheden for både CITES og CMS.

Derfor mener vi, at Danmark bør afvise EU-Kommissionens forslag om at optage
giraf, løve og leopard på CMS’ appendiks II og i stedet arbejde for, at
konventionens troværdighed styrkes ved at beslutningsgrundlaget forbliver
forankret i videnskab og ikke i følelser.
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