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Vedr. Offentlig høring af projektforslaget for naturnationalpark Almindingen

Bisonokser i naturnationalpark Almingen
DOSO er stærkt kritisk over for udsætning af bisonokser i naturnationalpark Almindingen.
Fra lokal side er der rejst kritik af planerne om at supplere den nuværende bestand med
flere dyr. Kritikken tager udgangspunkt i de erfaringer og problemer, man har haft og stadig
har med den nuværende bestand, idet der har været massive problemer med dyrevelfærden
for de indhegnede bisoner. Der er indgivet flere politianmeldelser vedr. den måde, man har
behandlet dyrene på, ligesom Fødevarestyrelsen har modtaget adskillige klager. Nu ligger
sagen som en straffesag hos politiet i Rønne. Om der rejses sigtelse eller ej, må tiden vise.
Anklagerne drejer sig specielt om den store dødelighed, der har været i bisonflokken, siden
projektet startede. Levetiden for en Europæisk Bison er 20 – 25 år, men af flere årsager har
levetiden for Almindingens bisoner været langt mindre. 16 relativt unge bisonokser er døde,
hvilket er et alt for højt antal i forhold til den lille bestand. Det er dybt betænkeligt at
fortsætte med at udsætte disse dyr, når man ikke har en klar forståelse af, hvad en så høj
dødelighedsprocent kan skyldes. Fra kompetent side er disse meget uheldige tilstande blevet
påpeget, og obduktionsrapporter fra Aakirkeby Dyreklinik I/S fastslår da også, at flere
bisoner er døde på grund af svækkelse som følge af manglende foder og parasitangreb.
Viljen til at tilskudsfodre og til at behandle de parasitbefængte dyr har ikke været til stede,
og det er bekymrende, når det også bliver fastslået, at parasitbelastningen ikke er for
nedadgående (Statusrapport af Kurt Buchmann m.fl. Københavns Universitet 2021).
Meget tyder på, at problemerne med parasitter hænger sammen med, at bestanden er
dårligt genetisk udrustet pga. indavl. De bornholmske bisoner er hentet fra Polen, hvor man
avler efter den samme standard ud fra et meget lille materiale.

Anima, Dyrenes Dags Komité, Dyrenes Venner,
Dyreværnet-Værn for Værgeløse Dyr, Hundens Tarv, Husdyrenes Vel Fyn, Inges Kattehjem, Kattens Værn,
Nyt Hesteliv, Svalen, World Animal Protection-Danmark, Pindsvinevennerne i Danmark,
Sønderjyllands Dyreværnsforening, Dyrenes Frie Farm, Nordsjællands Kattehjælp
Danish Friends of Animals, Dyrlæger uden Grænser, Hestens Værn,
De Vilde Delfiner, Dyrenes Alliance, Kaninværnet
-

DYREVÆRNS-ORGANISATIONERNES SAMARBEJDS-ORGANISATION

Det betyder, at dyrenes immunforsvar er nedsat, så bakterier, virus og snyltere får
let spil. Parasitterne kan være hovedårsag til den store dødelighed. Der er også
risiko for, at de kan sprede sig til naturparkens hjortedyr samt til lokalbefolkningens
kvæg og får.
I Naturstyrelsens Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltningen af
Naturnationalpark Almindingen kan man læse følgende: ”Bisonerne i Almindingen har
gennem de sidste 9 år været igennem en sådan til tider hård selektion, ……”.
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DOSO undrer sig over, at man for ”husdyr” i indhegnede arealer kan tillade en hård selektion
uden at overtræde Dyrevelfærdsloven. Samtidig er der altså intet der tyder på, at den hårde
selektion har afhjulpet problemet med parasitangrebene. Derfor foreslår DOSO, at man
undlader at udsætte bisonokser i Almindingen, også fordi arealet for bisonerne bliver fem
gange større med deraf følgende risiko for endnu ringere overvågning.
Alle disse problemer må naturligvis grundigt undersøges, hvis man
– på trods af DOSO’s protester - vælger at udsætte flere bisonokser. Endvidere skal
man være opmærksom på, at en væsentlig del af det areal, som man vil udvide den
nuværende bisonpark med, udgøres for en stor del af mosearealer, som ikke
har værdi for dyrenes fouragering.
Det er hensigten at opsætte et 2,35 m højt hegn, hvor de nederste 0,35 m friholdes, således
at mindre pattedyr kan passere hegnet, medens krondyrene holdes indenfor. I den
forbindelse må der naturligvis kræves et yderligere opsyn langs hele hegnet, idet der er
risiko for, at rå- og dåvildt samt mindre kronvildt kan få geviret låst fast i hegnet.
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