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Best på informasjon
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er best
på informasjon. Kanskje ikke til medlemmene, til det har dere for ofte ventet på
medlemsbladet. På internett har imidlertid
Folkeaksjonens rovdyrinformasjon vært
best, i hvert fall hittil.
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CMYK og i 300 dpi. Fonter skal være
«embedded». Alle farger i PDF-fila
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gjerne på mail. Digitale bilder bør ha
min. oppløsning 2,1 Mb pixel 1650x1200 JPEG fine/normal.
Stoffet sendes til
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Postboks 40, 7701 Steinkjer
aksjonen@rovdyr.org
Redaktører:
Erling Myhre (ansvarlig)
Åsmund Ystad
Andre bidragsytere:
Magne Akervold
Per Arny Bakken

Nå satser imidlertid Direktoratet for
naturforvaltning (DN) offensivt på rovdyrinformasjon med sin nye Rovviltportal,
med alt om norsk rovdyrforvaltning i ett
nettsted.
Og i denne satsingen ønsker DN samarbeid med Folkeaksjonen for å synliggjøre
de helhetlige konsekvensene av rovdyrpolitikken. På www.rovdyr.org har vi i 6 år
daglig samlet relevant fagstoff og nyhetsartikler om rovdyrforvaltning, og gjort det
enkelt tilgjengelig på internett.
DN vil nå bruke vår nyhetsformidling i
sin egen nysatsing. En av temasidene på
Rovviltportalen ”Mediaklipp”, og den er
det Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk som
lager.
Informasjonsformidling er ingen hovedsak
i vårt arbeid. Det er et virkemiddel for å nå
organisasjonens mål. Folkeaksjonen ny rov-

dyrpolitikk har fokusert på at eneste veien
til resultater går gjennom saklig politisk
arbeid, der forvaltningen og politikerne
tvinges til å forholde seg til hele virkeligheten.
Det er en tillitserklæring til Folkeaksjonen
pg vårt arbeid at våre folk nå skal redigere
en av forvaltningens viktige informasjonssider.
Når vi får et slikt tilbud har vi egentlig ikke
annet valg enn å takke ja. Med fokus på
resultater må vi selvsagt utnytte alle muligheter til påvirkning. Resultater er viktigere
enn organisasjonen. Når myndighetene
ønsker å gi Folkeaksjonen oppgaven med
å holde folk oppdatert med nyheter og
kunnskap, så tar vi selvfølgelig det ansvaret.
Erling Myhre

Foto forside:
Foto: Dagh Bakka

Medlemskontingent 2007
Nr. 1 - februar
Nr. 2 - juni
Nr. 3 - september
Nr. 4 - desember

Utgivelser 2007
manusfrist 15. jan.
manusfrist 15. mai
manusfrist 15. aug.
manusfrist 15.. nov.

Grafisk produksjon
Trykksakeriet AS, 3570 Ål
www.trykksakeriet.no
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Alle medlemmer skal nå ha fått tilsendt
krav om betaling av medlemskontingent
for 2007. Vi håper at du som medlem
fortsatt vil støtte vårt arbeid.
I 2007 er vi lovet 1 million kroner i organisasjonsstøtte fra Regjeringen. I tillegg vil
vi få midler fra DN for informasjonsarbeid
på internett. Derfor har Folkeaksjonen i
2007, for første gang, brukbare økonomiske rammer for arbeidet. Det betyr
også at vi for første gang kan prioritere
og øke ressursbruken på viktige saker.

Men bare dere medlemmer kan gi Folkeaksjonen virkelig styrke. Et stigende
medlemstall vil være den beste dokumentasjon på at Folkeaksjonens politikk
har ryggdekning hos folk flest.
Husk at alle husstander med flere medlemmer nå sparer penger ved å endre
til Familiekontingent, der hovedmedlem
betaler kr. 200 og familiemedlemmer
betaler kr. 100.

Fakta om rovdyr
samlet i ny nettportal
23. januar i år lanserte
Direktoratet for naturforvaltning ”Rovviltportalen”, et
internettsted som skal gi enkel
tilgang til fakta om politikk og
forvaltning av store rovdyr i
Norge. Konsekvensene skal
også synliggjøres, noe ikke
minst Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk har fått i
oppdrag å bidra til.

Å S M U N D Y S TA D
Internettportalen skal være en informasjonskanal for alle som ønsker å holde
seg oppdatert om de fire store rovdyrartene bjørn, ulv, jerv og gaupe, samt
rovfuglen kongeørn.
Målet har vært å samordne alt av
informasjon om rovvilt, rovviltforvaltning, forskning og konflikter og gjøre
informasjonen tilgjengelig på en enkel
måte. Gjennom å åpne forvaltningen
håper myndighetene at Rovviltportalen skal gi et felles faktagrunnlag for alle
aktører og i neste omgang bidra til et
lavere konfliktnivå.
Målgruppen for portalen er bred. Den
er tilrettelagt både for landbruksnæring
og reindriftsnæringen, media, forvaltning, forskning, skole og lærere, og allmennheten.

Direktoratets for naturforvaltning ønsker med www.rovviltportalen.no å samle
informasjonen om forvaltningen av rovdyr i Norge på ett sted.

Vedtak legges fortløpende ut

Mediaklipp fra Folkeaksjonen

Her finnes også informasjon om rovviltnemndene og forvaltningsplanene
for hver forvaltningsregion. Oppdaterte
bestandstall for de ulike rovviltartene er
også tilgjengelig.
Vedtak fattet av forvaltningen vil
legges ut fortløpende på rovviltportalen. Det gjelder både vedtak fra DN
og vedtak fra Rovviltnemndene og
Fylkesmannen. Og det gjelder samtlige
fellingsvedtak, både avslag og tillatelser
med begrunnelser. Dette gjør det mulig
for hvem som helst til enhver tid å sammenligne byråkratene i din egen region
med andre regioner.

En av Rovviltportalens temasider heter
”Mediaklipp”. Her finner leseren alle rovdyrrelaterte nyhetsartikler fra Norge og
Sverige og verden for øvrig. Temasiden
”Mediaklipp” leveres og redigeres av
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk og er
identisk med Folkeaksjonens daglige
nyhetstjeneste www.rovdyr.org.
Dagens mediaklipp er selvfølgelig
ideell for alle som ønsker å holde seg
oppdatert om rovvilt. Og så lenge det
er Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk som
produserer siden er man også sikret at
ulike sider og konsekvenser av rovdyrforvaltningen blir godt synliggjort.

Rovdyr 1-2007
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Elektroniske søknader
På Rovviltportalen kan husdyreiere
eller tamreineiere finne informasjon om
erstatningsordninger. De kan også søke
midler til forebyggende tiltak via et elektronisk søknadssenter. Rovviltportalen
inneholder statistikk over erstatningsutbetalinger og faktaark med kunnskap
om og standarder for godkjente forebyggende tiltak. På sikt vil søknadssenteret
utvides slik at også andre søknader kan
sendes elektronisk.

Forskningsrapporter
I publikasjonsdatabasen kan du finne
alt av norske forskningsrapporter og
populærvitenskapelige publikasjoner
som omhandler rovvilt. Gjennom rovviltkalenderen kan du holde deg oppdatert
om kurs som arrangeres, søknadsfrister,
møter og liknende.

Rovbasen
I kartdatabasen kan du søke opp informasjon om felte rovdyr, husdyr tapt til
rovdyr, og holde deg oppdatert på overvåkingsresultater. Rovbasen inneholder
mye kartinformasjon for perioden 19942007. Husdyr og tamrein dokumentert
tapt av rovdyr, døde rovdyr i perioden,
ynglinger av rovdyr, alt dette og mer kan
vises på kart både i nasjonal og lokal
målestokk.

Rovbasen inneholder mye informasjon i
mange ulike temakart. Dette bildet viser kart
over innsamlede ekskrementer av bjørn som
er registrert i Midt-norge i 2006. Til sammen
356 skitprøver er samlet inn. DNA-analysene
som skal identifisere bjørnene skal være
klar for presentasjon 4. april 2007.
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Rovviltportalens Mediaklipp leveres av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Vil utvikle sporhunder
for effektiv bjørnejakt
Skadefelling av bjørn har vist
seg å være lite effektiv. Dette
vil Kåre Vik fra Namsskogan i
Nord-Trøndelag gjøre noe
med gjennom prosjektet
”Bedre bjørneekvipasjer”
Å S M U N D Y S TA D
Vi har en bjørnestamme i rask vekst og som
forårsaker store skader for sauenæringen.
Hvert år blir det gitt en rekke skadefellingstillatelser, men svært få ender med felling.
Vi har med andre ord for dårlig kompetanse
i å ta ut skadedyr og det må vi gjøre noe
med, sier Kåre Vik. Kompetansen finnes
lokalt i områdene som har hatt bjørn i
mange år, men bjørner på vandring dukker opp hvor som helst og har de siste årene
synliggjort problemet veldig klart.
Skal vi få til et mer effektivt skadedyruttak må vi i tillegg til gode fellingsledere
og jegere ha bedre hundeekvipasjer. Det
betyr fellingspersonell med hunder som er
trenet til å gå bjørnespor og som er preget
på bjørn.
I regi av Indre Namdal Regionråd, har Kåre
Vik laget en søknad for et 3-årig prosjekt der
man engasjerer 6 personer som samtidig
anskaffer seg en bjørnehund-valp. Hund og
fører tilbys et kvalifisert opplegg for dressur
og trening av bjørnehunder.
Vi har diskutert opplegget med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og SNO , og har søkt
om finansiering til prosjektet som i søknaden har følgende mål:

”Innen 3 år skal man i Midt-Norge
ha etablert et effektivt skadedyruttak av bjørn ved hjelp av kompetanseoppbygging og godt trente
bjørnehundekvipasjer”

Kåre Vik fra Namsskogan i Nord-Trøndelag ønsker å gjennomføre et kunnskapsprosjekt for utvikling av gode
sporhunder for å få til mer effektiv bjørnejakt.

Kåre Vik er klar på at dette ikke er gjennomførbart uten at hundeførerene som engasjeres i prosjektperioden får en kompensasjon
samt godtgjørelse ved utrykning.

Lang erfaring
Vik har mange års erfaring med ulike sider
ved skadefelling av store rovdyr.
Siden 1999 har han arrangert kurs i ettersøk
av skadet bjørn i regi av Njff og holdt flere
kurs med opplæring i skadefelling for kommunale jaktlag i Nordland og i Nord-Trøndelag. Han har også utviklet en løshundtest
på bjørn, en test som gjennomføres med
bjørn i Namsskogan Familiepark.

bred erfaring med tjenestehunder i forsvaret
samt trening og dressur av jakthunder.

Forprosjekt
Kåre Vik er nå i gang med et forprosjekt
som skal skape aksept og eierskap for et
hovedprosjekt slik at finansieringen kan gå
i orden.
Med finansiering på plass begynner en
spennende jobb med å rekruttere deltagere. Vi forutsetter personer med hundeerfaring og et yrke som gjør trening og evt.
oppdrag mulig. Og vi foreslår rekruttering
av 5 ekvipasjer i Nord-Trøndelag og 1 i SørTrøndelag.

Andre hunderaser
Men det nye prosjektet handler om å utvikle
sporhunder som kan brukes til bjørnejakt.
Dette krever helt andre egenskaper hos
hundene. Kanskje må vi se oss om etter helt
andre hunderaser. Spisshunder som tradisjonelt er brukt til å spore bjørn har ofte så
sterk jaktlyst at den alt for ofte blir forstyrret
av spor etter annet vilt, sier Kåre Vik.
Det hundefaglige er derfor en viktig del av
prosjektet. Til det har vi knyttet til oss Børre
Aasbø ved Midt-Norsk hundesenter. Han har

Valg av hunderase og valg av valper skal skje
i samråd med prosjektet som skal følge opp
ekvipasjene og tilby deltagerne et kvalifisert opplegg for utvikling av bjørnehunder.
Dette skal skje både gjennom samlinger og
treninger og individuell veiledning.
Jeg håper at finansiering går i orden slik at vi
kan komme i gang med det spennende prosjektet og bidra til løsninger til mer effektiv
skadefelling, et av mange problemområder i
norsk rovdyrforvaltning, avslutter Kåre Vik.
Rovdyr 1-2007
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Årets gaupejakt er godt i gang

Vellykket gaupejakt er oftest et resultat av godt
lagarbeid. Her er gaupejegere i Aremark i 2006.

Å S M U N D Y S TA D
Kvotejakta på gaupe startet 1. februar.
72 gauper kan felles etter årets jaktkvote,
eller inntil 39 hunngauper ett år eller
eldre. Før jakt i 2006 var det registrert
minimum 65 familiegrupper av gaupe
i landet. Det er nøyaktig likt Stortingets
bestandsmål og tilsvarer ca 385 dyr.
Kvotene for de ulike rovviltregionene er
som følger:
Region

Kvote

Hunndyrbegrensning
på kvoten **

Region 1

*

*

Region 2

12

4

Region 3

7

4

Region 4

6

3

Region 5

10

4

Region 6

37

24

Region 7

0

-

Region 8

0

-

72

39

Totalt

*) Kvotefri jakt i hele regionen
**) Gjelder hunndyr ett år eller eldre
Kilde: www.rovviltportalen.no
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I region 1, 3, 4 og 6 er gaupebestanden
på eller over de nasjonale mål for regionen. I disse regionene er vedtak om kvotejakt fattet av de respektive regionale
rovviltnemnder.
Kvotevedtakene for region 2 og 5 er
fattet av Direktoratet for naturforvaltning fordi bestanden er noe mindre enn
målet.Vestlandet har kvotefri jakt og i de
to nordligste regionene er det ikke jakt
på grunn av liten registrert bestand.

Liten kvote på Østlandet
Rovviltnemnda for region 2 fattet først
vedtak om en kvote på 12 gauper. Men
Miljøverndepartementet satte vedtaket
til side fordi gjennomsnittet av de siste
tre års ynglinger var 11,3 , som er under
målet på 12. Uenigheten fikk likevel
ingen betydning fordi DN senere gjorde
samme vedtak som Rovviltnemnda.
Selv om årets gaupekvote er en klar
økning fra 2006 er det store variasjoner
mellom regionene. I gauperike områder
med økende bestand på Østlandet kan
det stort sett bare felles 1 – 2 gauper i
hvert jaktområde, og jakta er ofte over
like raskt som den begynte.

Stor kvote i Midt-Norge
I region 6, Midt-Norge er det derimot
annerledes. Halvparten av årets gaupekvote kan felles her, de fleste i NordTrøndelag. Årsaken er selvfølgelig en
stabil høy og økende forekomst som
rett og slett må reduseres kraftig hvis en
skal komme ned på forvaltningsplanens
målsettinger.
Den høye kvoten provoserer selvfølgelig miljøorganisasjonene. Men
like automatisk som klagene kommer
blir de avvist. Når rovdyrvernere roper
katastrofe uansett hva som vedtas blir
troverdigheten kraftig slitt.

Årets gaupetøv fra WWF
Det er f.eks vanskelig å ta WWF Norge
og Rasmus Hansson alvorlig når de uttaler seg om norsk gaupeforvaltning. Etter
at bestandsmålet nå er nådd på tross av
WWFs årlige katastrofevarsler kommer
WWF med nye argumenter i 2007. Nå
er gaupekvotene faglig uforsvarlig fordi
Norge egentlig bør ha 1000-2000 gauper, fordi Sverige har det samme. Dummere er det vel knapt mulig å si det.

GAUPA
HERJER
I FLÅ
Halvor Stavn

GAUPE TOK
RÅDYRBUKK I
BJØRNEPARKEN

MAGNE AKERVOLD
- Her i Stavn og for øvrig i hele Nedre
Hallingdal, er det gaupa som er problemet, og i det verste skadeåret 2004
tok den 69 lam og ei søye for meg. Det
utgjorde ca. 20% av sauflokken som jeg
slapp ut om våren, sier Halvor Stavn i Flå
i Hallingdal.
Han er den som i flere år har vært hardest
rammet av rovdyrplagen i hele bygda.
- Her på garden har det vært drevet med
sau siden 1800-tallet, og sammen med
noen utleiehytter som vi har satt opp
relativt nylig er dette en hensiktsmessig
driftsform nå, fortsetter Halvor Stavn.
– Men hadde det ikke vært slik at vi må
være på garden på grunn av hyttene,
ville vi nok gitt opp sauen og begynt
med noe annet. Vi har bjørn i utmarka
vår også, men den er til å leve med, sier
han.
Halvor Stavn forteller videre at garden
har ca 100 vinterfora sauer, og de får ca.
200 lam. I mange år var det årlige tapet
bare 10 – 15 dyr, men utover på 1990-tallet økte tapene opp mot 10 %, og økningen fortsatte inn i det nye årtusenet.
– I 2003 mistet vi 38 dyr, men da vi søkte
om erstatning, fikk vi avslag med den
begrunnelse at det ikke var påvist gaupe
eller ørn i beiteområdet !, sier han, og
rister oppgitt på hodet.

– I 2006 var tapet 49 dyr, men etter hvert
har rovviltforvaltningen blitt oppmerksom på problemene våre, slik at det nå
går forholdsvis greitt å få erstatning, og
i hvert fall for lammenes vedkommende
har den en rimelig størrelse.
Men penger dekker ikke alt, understreker
Halvor.
– Tar gaupa lam, hender det ofte at søya
får jurbetennelse, og usikkerheten og
frykten for rovdyrskader er også en sterk
psykisk påkjenning. På utmarksbeite ser
vi til sauene våre minst en gang daglig,
men gaupa selv har vi hittil ikke sett.
Mattilsynet har vurdert å påby flytting
av sauene til andre beitemarker, men
hittil har dette ikke blitt noe av. Vi har
også om prøvd å holde sauene på innmarksbeite om våren et par uker lenger
enn vanlig for å få større og kraftigere
lam, men det vi helst har oppnådd har
vært å redusere høyavlingene.
- Jeg mener at rovdyr hører med i vår
fauna, de skal være i naturen, men det
burde være mulig å få regulere bestanden slik at rovdyrene kunne leve av de
ville byttedyrene og ikke skape så store
problemer for husdyrholdet som nå, sier
Halvor Stavn.

MAGNE AKERVOLD
Vassfaret Bjørnepark ligger i Flå i
Hallingdal, og foruten bjørner er
det en elgfamilie og ei rådyrgeit
og en rådyrbukk der. Eller rettere
sagt; det var en rådyrbukk i bjørneparken. Den var 5 år gammel,
og i sommerhalvåret hadde den
et staselig gevir. Men onsdag 10.
januar ble rådyrbukken drept av en
liten hanngaupeunge på 9 kg.
Gaupeungen hadde først krøpet
under det ytre gjerdet som skal
hindre publikum å komme helt
inn til hovedgjerdet. Deretter
hadde gaupa kommet over dette
gjerdet som er 2 meter høgt og
strømførende. Mest sannsynlig har
gaupa klatert opp i et tre og derfra
hoppet inn i rådyrhegnet.
Torsdag kveld kom gaupa tilbake
for å spise mer, og da ble den fanget, merket og sluppet fri igjen.
Nå skal gjerdet bli enda høyere og
med mer strøm.
Rovdyrforkjemperne hevdet ofte
at dersom bøndene bare gjerder
inn husdyra sine, vil de være trygge
for rovdyrangrep. Det som skjedde
i Flå viser med all ønskelig tydelighet at så enkelt er det ikke!

Rovdyr 1-2007
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Folkeaksjonens ledelse og politikk:
Landsstyrets medlemmer:

Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk
er en landsomfattende, partipolitisk nøytral organisasjon med formål å endre dagens rovdyrpolitikk.
Økte bestander av store rovdyr gir ikke bare konflikt
mellom næring og verneinteresser. Det handler om
mange folks livskvalitet i hverdagen.

Erling Myhre, Rendalen. Leder
Ordfører i Rendalen kommune.
Tlf. 62 46 82 88

Anne Dordi Moen, Lierne
Selvstendig næringsdrivende
Tlf. 908 50 812

Med fokus på kunnskap, åpenhet og god kommunikasjon ønsker Folkeaksjonen å bidra til en rovdyrpolitikk
og forvaltning som er et demokrati verdig.

Hovedkrav til norsk
rovdyrforvaltning:

Nils Solberg, Halden. Nestleder
Turoperatør
Tlf. 69 17 75 55

Eli Bjorvatten, Vegårshei
Seksjonsleder
Tlf. 907 50 423

• Forvaltningsmodellen med kjerneområder og
soner må bort
Konsentrasjon av store rovdyr gir en urimelig
belastning for lokalsamfunn og enkeltpersoner.
Bestandene må balanseres mot en aktiv bruk av
utmarksressursene.
• Lokal forvaltning
Rovdyrforvaltningen må underlegges lokal folkevalgt styring og kontroll. Forvaltningen må skje
i samsvar med lovverk og internasjonale avtaler
som forplikter Norge til å ta hensyn til lokalbefolkningens og urbefolkningens nærings- og kulturtradisjoner.

Stein Lauritzen, Oppdal. 1. vara
Selvst. nær.driv, gårdsbruk og transport.
Tlf. 72 42 41 27

Magne Akervold, Flå i Hallingdal
Pensjonert skogbrukssjef
Tlf. 32 05 04 33

• Uttak av rovdyr som gjør stor skade og skaper
frykt skal skje raskt og effektivt. Nødvergeretten
må endres slik at den kan brukes til å forhindre
rovdyrskade.
• Nei til fast ulvestamme i Norge
Ulven i Skandinavia tilhører den russiske bestanden og er ingen truet art. En ulvestamme gir
store negative konsekvenser for allsidig bruk av
utmarksressursene og livskvaliteten.

Magne J. Synnevåg, Bærum
2. vara – Advokat

Per Arny Bakken, Trysil
3. vara

Ansatte:
Åsmund Ystad, daglig leder • Tlf. 975 95 119 • E-post: aksjonen@rovdyr.org
Lars Erik Brattås, webmaster
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Medlemskontingent er
kr 200,- pr. person
for 2007

Verving
Folkeaksjonen har over 8000 registrerte
medlemmer. Du kan hjelpe oss med å få
med flere av de hundretusener i Norge
som synes at mye ulv, bjørn, gaupe og
jerv er dårlig miljøvern!
Verver du 3 nye medlemmer får du en gratis t-skjorte
Verver du 6 nye medlemmer får du i tillegg et flott
ulveglass fra Magnor Glassverk, spesiallaget for
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Folkeaksjonens ulveglass. Høyde 12 cm.

Medlemskontingen kr 200 pr. person.
Jeg melder meg herved inn som medlem i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Navn: ................................................................................................................................

Navn: ................................................................................................................................

Adresse: ..........................................................................................................................

Adresse: ..........................................................................................................................

Postnr./Sted: ...............................................................................................................

Postnr./Sted: ...............................................................................................................

Navn: ................................................................................................................................

Navn: ................................................................................................................................

Adresse: ..........................................................................................................................

Adresse: ..........................................................................................................................

Postnr./Sted: ...............................................................................................................

Postnr./Sted: ...............................................................................................................

Navn: ................................................................................................................................

Navn: ................................................................................................................................

Adresse: ..........................................................................................................................

Adresse: ..........................................................................................................................

Postnr./Sted: ...............................................................................................................

Postnr./Sted: ...............................................................................................................

Jeg har vervet...................... nye medlemmer og ønsker t-skjorte i str..........................
Jeg bestiller herved .................... stk t-skjorter i str...........................á kr 100,- pr. stk eks. porto og omk.

Navn: ........................................................................................................................................................................................................
Adresse: ................................................................................................................... Dato: .................................................................
Postnr./Sted: ........................................................................................................ Telefon: ............................................................

Innmeldingsskjema sendes:

Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk,
Pb. 40, 7701 Steinkjer
aksjonen@rovdyr.org
Telefon: 975 95 119
Telefax: 74 12 65 01
Bankkonto: 4464.09.33434
Rovdyr 1-2007
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Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en
landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon som har
til formål å endre dagens rovdyrpolitikk med følgende hovedkrav:
• Effektivt uttak av skadedyr

• Forvaltningsmodellen
med kjerneområder og soner må bort

Uttak av rovdyr som gjør skade, viser unormal adferd, eller
skaper truende situasjoner må skje raskt og effektivt. Lovverk
og forvaltning må tilpasses allmenne verdioppfatninger om
dyrevern, ressursforvaltning og respekt for enkeltmennesket.
Nødvergeretten må kunne brukes for å forhindre skade.

Kjerneområder og soner for rovdyr er en kunstig geografisk
inndeling som gir en urimelig belastning for enkeltpersoner
og lokalsamfunn i rovdyrområdene. Rovdyrbestandenes
levedyktighet må vurderes over større områder også gjennom samarbeid med naboland. Bestandene må balanseres
mot en aktiv bruk av utmarksressursene.

• Nei til fast ulvestamme i Norge
• Lokal forvaltning

Ulven i Skandinavia tilhører den russiske ulvestammen og
er ingen truet art. En ulvestamme gir store negative konsekvenser for allsidig bruk av utmarksressursene og i neste
omgang bosetting og næringsliv. Folk føler frykt for ulven
der den etablerer seg. Ulven kan i spesielle situasjoner være
direkte farlig for mennesker.

Rovdyrforvaltningen må underlegges lokal folkevalgt styring
og kontroll. Dette er en grunnleggende forutsetning for en
vellykket rovdyrpolitikk. Forvaltningen må skje i samsvar
med lovverk og internasjonale avtaler som forplikter Norge
til å ta hensyn til lokalbefolkningens og urbefolkningens
nærings- og kulturtradisjoner.

Du kan daglig følge vårt arbeid på Folkeaksjonens nettside www.rovdyr.org
Som medlem får du i tillegg jevnlig medlemsblad tilsendt i posten.
20.1
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Antall bjørn i Norge skal tredobles. En brosjyre fra
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GJETERGUTTEN
SOM BLE DREPT AV BJØRN
Sommeren 2006 var det 100 år
siden den 13 år gamle gjetergutten
Johan Sagadalen fra Flå i
Hallingdal ble angrepet av bjørn,
og så sterkt skamfert at han døde
på Drammen Sykehus 3 uker
senere. Den tragiske hendelsen
gjorde et sterkt inntrykk i bygdesamfunnet, og bidro nok til at hallinger, og særlig da flåværinger ikke
har vært noen bjørneelskere
verken før eller siden.
MAGNE AKERVOLD
Denne dagen i midten av august i 1906 var
Johan og den ett år yngre broren Andreas
i skogen med buskapen i Blåfjellhaugene,
nordvest for setergrenda Domfet på Flås
østside. Domfet ligger på toppen av lia som
går ned mot Vassfaret, omtrent 3 km sørvest
for Olsonheimen. Da guttene var kommet
opp i Blåfjellhaugene, satte Andreas seg ned
i lyngen for å spise litt bær, mens Johan gikk
lenger inn i den tette bjørkeskogen for å se
etter dyra.

Han var ille tilredt. Det venstre øyet var
revet ut, sammen med et lite bein fra pannen. Pannehuden var flådd av og hang
ned over nesen. Johan hadde også store
sår i det ene låret etter bjørneklørne. Kristi
Hilde som var seterkjerring på Domfet, var
også kommet opp til Johan, og fikk bundet et tøystykke over Johans ansikt.
Så tok Ola K. Hilde den skadde gutten
på ryggen og bar ham ned på setra. En
annen kar gikk ned til bygda for å hente
legehjelp, en marsj på over 4 timer. Bergensbanen var da under bygging, og det
var jernbanelege Saxlund som dagen
etter ble med til Domfet for stelle sårene
til Johan. Legen hadde også med tre-fire
andre karer. De laget ei båre, og neste
dag ble Johan båret den lange vegen
ned til Flå. Derfra ble Johan kjørt med
hesteskyss til Gulsvik til dampbåten som
gikk ned til Krøderen stasjon, og videre
med tog til Drammen og sykehuset.
Det kom infeksjon i den venstre øyehulen, og den gikk også over på det andre
øyet. Etter 3 uker på sykehuset fikk Johan
Sagadalen hjernebetennelse og døde.
Det har versert flere teorier om hvorfor
bjørnen angrep gjetergutten. Bl.a. har det

blitt hevdet at han uforvarende hoppet
ned på bjørnen som lå og sov. Dette er
neppe riktig. Forfatteren Per Hohle snakket flere ganger med Ola K. Hilde om
tragedien, og i boka ”Vassfaret” (1964)
gjengir Hohle en skriftlig erklæring som
Ola K. Hilde sendte Stortinget, Riksarkivet og Statsarkivet 30. januar 1932. Hilde
skriver bl. a.: ”Johan fortalte at da han
kom ned i bjerkekrattet og frem mot en
dvergbirk, kom bjørnen farende frem fra
birken. Han ble forskrekket og forsøkte
å løpe fra bjørnen, men den innhentet
ham snart. Det siste han husket var at
bjørnen hugg bak i låret på ham og slo
ham i hodet”.
Det ser således ut til at bjørnen lå i et
slags ”bakhold” og derfra angrep gutten
som uforvarende kom for nær. Det kan
vel også tenkes at bjørnen lå og lurte på
buskapen og at gutten forstyrret ham i
angrepsplanene. Men uansett årsak fikk
bjørneangrepet et trist utfall for den
unge gutten og familien hans.
Minnet om tragedien er fortsatt levende
i Flå, og på en stor steinblokk i Blåfjellhaugene, nær kraftlinjevegen mellom
Dypilen i Nes og Domfet i Flå, er hendingen markert med ei minneplate.

F OTO : H A LVA R D R E I E R S G Å R D

Plutselig hører Andreas et redselskrik fra
broren, og like etter skriker et stort dyr til,
omtrent som en sint gris skriker. Andreas blir
livredd, og løper tilbake til setra der eieren
Ola K. Hilde nettopp var kommet opp fra
bygda. Da Andreas fortalte hva som var
skjedd, forsto Ola straks hvilket dyr som
hadde vært på ferde, men sa ingen ting om
det til Andreas, for han ville ikke skremme
gutten ytterligere. Ola K. Hilde tok rifla si som
han hadde med på setra, og fikk Andreas til
å følge seg tilbake til stedet der han hadde
hørt skriket fra Johan. Der skjøt Ola først et
skudd i lufta, og ba Andreas om å huje. Han
fikk svar fra Johan, og på en liten åpning i
bjørkeskogen fant de gutten liggende.
Rovdyr 1-2007
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Innsamling til døde ulver
Like før jul fikk Folkeaksjonen en
sjelden e-post. Meldingens emne
var : God jul og Hjelp! Videre sto
det: FVR fører kampen videre

Sjelden har vel et tiggerbrev kommet
til en mer feil adresse. Foreningen
våre rovdyr skal selvsagt få tigge så
mye penger de vil fra sine medlemmer. Men det er interessant å lese om
argumentene de bruker å rettferdiggjøre nok en rettsak om fellingen av 5
ulver i Østerdalen vinteren 2005.

og trenger ditt bidrag .
Å S M U N D Y S TA D
E-posten var ment for medlemmer i
Foreningen Våre rovdyr og inneholdt i
tillegg til julehilsen en bønn om penger
til å føre ankesak i lagmannsretten etter
den tapte ulverettsaken fra Oslo tingrett
høsten 2006.

Som kjent tapte Foreningen våre
rovdyr ulverettsaken på alle punkter, sammen med WWF Norge og
Naturvernforbundet. Og mens de to
taperne, i stedet for å anke, vil arbeide
for å endre lovverket slik at det blir
forbudt å skyte ulv i Norge, ønsker
Foreningen våre rovdyr en ny rettssak
for de døde ulvene.

Alpha-tispa i Koppangsflokken har vært død i 2 år,
men kan nok en gang få prøvd sin sak for retten.

Her er noen smakebiter fra
Foreningen våre rovdyrs
argumenter for ny rettsak:
• Vi mener vi har en god sak og
ser fram til neste runde med stor
optimisme.

Ny rovdyrpolitikk

• Vi kjenner ikke til noe annet
eksempel der en nasjon behandler
en truet art så uansvarlig.

WWF og Rasmus Hansson bjeffer til stadighet høyt
og bryr seg ikke om fornuftig rovdyrpolitikk en døyt.
Med hjelp av ”Våre rovdyr” og ”Norges Naturvernforbund ,
skulle de med letthet seire i tingrettens alvorsstund.

• Vi har altså fått en dom mot oss i
tingretten i høst. En dom som alle
jurister vi har vært i kontakt med
ser på som svært mangelfull.

Men denne gangen feiret galskapens venner ingen seier
for dem ble det heller å gå taperens flaue veier.
Når det i Rendalssaken heller ikke gikk etter deres pipe,
spørs det ikke om noen og en hver i lakken fikk en ripe.

• Alle kvalifiserte biologer er enige
om at bestanden må vokse så fort
som mulig for å redde den ut av
den akutte innavlssituasjonen

På sikt håper jeg at våre forfedres rovdyrsyn vil komme tilbake
og at det blir tillatt at geværene litt oftere mot rovdyr kan brake.
Det er for ille at fornuftige handlinger skal tolkes som kriminalitet
og straffes verre en tyveri, vold og annen brutalitet.

• Vi har stor tro på et positivt utfall.
Her vil det være tre høyt kvalifiserte
dommere, og i tillegg mulighet for
å få med sakkyndige meddommere som forstår seg på biologi

Tro ikke at jeg vil fjerne alt som har rovdyrtenner og klør,
men det må også være lov å tenke på skapninger som pines og blør.
La det finnes en og annen gaupe, jerv og bjørn,
men i kampen mot den slue ulv håper jeg at flere tar en tørn.
Per Arny Bakken, Trysil
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• Miljøorganisasjonene ble ikke
idømt saksomkostninger i tingretten. Det gir visse forhåpninger om
at saksomkostninger heller ikke
blir idømt i neste rettsrunde, dersom FVR mot formodning skulle
tape.
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Norges Varemesse, Lillestrøm 12. – 15. april 2007
Nordens største møtested for Jakt-, Fiske- og Friluftsinteresserte!

Mange fantastiske messetilbud
– kombinert med hyggelige aktiviteter og opplevelser for alle!
Her ﬁnner du alt innen jakt, ﬁske, våpen, fritidsutstyr, foto/kikkerter, GPS, radio, båter, biler,
klær og sko, kniver, utstoppede dyr, skinn, hytter/utstyr, camping, telt, bøker, tidsskrifter, ﬁlmer,
hunder/utstyr, mat, reiseliv, håndverk og mye mer.
Egen Matarena med superkokker, kurs, økologiske produkter.
• Eget ”kino-telt” med natur-, jakt- og
ﬁskeﬁlmer
• Knivmakertorg
• Gevirmåling
• Elektronisk skytesimulator, haglesimulator, luftgeværskyting
• Håndverkertorg
• Gratis ﬂuebinderkurs
• Fiskesimulator
• Castingskurs og demo. av profesjonelle
instruktører. 2 Castingdammer!
• Trolling-torg, ﬁske i hav og sjø
• Kennelklubbene presenterer
rase-, jakthunder, ”look a like” konk.,
valpeshow, agility m.m.

Utstilling av 4x4 biler og ATV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stangbygging av splitcanestenger
Ferskvannsakvarium
Speiderleir / natursti
Langbue- og jaktbueskyting
Kokkekonk./Årets Villmarkskokk
Villmarksrestaurant / Jegerpub
Kultur & Tradisjon, Riksantikvaren
Lafting
Utstoppede fugler og dyr fra hele
verden!
Salmakeri
Visning av antikke våpen, ﬁske- og
friluftsutstyr
Kåring av Årets Villmarking
Kunstnere/tegnere i arbeid

Båter, kano og kajakker

• Egen dataarena/simulator i stortelt test dine ferdigheter på jakt og ﬁske
• Gratis snekring av fuglekasser
Program med forbehold

Åpningstider:
Tor - fre 12 - 20 / lør - søn 10 - 18
Ta TOGET til Villmarksmessen!
Se www.nsb.no for rutetider.
Les mer på www.villmarksmessen.no

Aktiviteter for hele
familien

Matarena

Arrangør: Villmarksmessen as • Tlf: 66 77 60 90 - Fax: 66 98 16 23 E-post: post@villmarksmessen.no

www.villmarksmessen.no
Rovdyr 1-2007
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Kontaktinformasjon for Folkeaksjonens lokallag
Akershus:
Østfold:
Vestfold:
Glåmdalen:
Trysil:
Rendalen og Stor-Elvdal:
Nord-Østerdal:
Lillehammer regionlag:
Gausdal:
Valdres:
Skjåk:
Lesja:
Oppdal og Rennebu:
Nord-Trøndelag:

Leder Kåre Holmen, Aurskog
Leder Nils Solberg, Halden
Leder Helge Røsholt, Steinsholt
Leder Jan Søgård, Namnå
Leder Bjørn Skåret, Trysil
Leder Roy Tovsrud, Hanestad
Leder Ola Tronsmoen, Alvdal
Leder Mathias Finsveen, Lillehammer
Leder Jon Birger Skansen, Østre Gausdal
Leder Arne Myrvang, Rogne
Leder Else Mona Bjørnstad, Skjåk
Leder Sigurd Avdem, Lesja
Leder Stein M. Lauritzen, Oppdal
Leder Einar Almaas, Høylandet

Møt Folkeaksjonen
på villmarksmesser
I år som i fjor kan våre medlemmer møte Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk på stand på to av vårens store Villmarksmesser. Først ute er Villmarksliv 2007 i Vikingeskipet i Hamar
fredag 23. mars til og med søndag 25. mars 2007.
Etter påske er det duket for vårens vakreste eventyr, Villmarksmessen i Norges Varemesse i Lillestrøm. Her treffer
du, som vanlig, Folkeaksjonen på stand hver dag fra
torsdag 12. april til og med søndag 15. april 2007.

Som tidligere år regner vi med trivelige dager med mange
hyggelige besøk og ikke minst mange nye medlemmer.
Og alle nye medlemmer som melder seg inn på vår
messestand på Hamar og Lillestrøm får Folkeaksjonens
legendariske t-skjorte ”Norsk natur er herlig – uten ulv” som
velkomstgave.
Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer
velkommen til vår stand!

Folkeaksjonens stand under Villmarksmessen på Lillestrøm våren 2006. Arve Strømsæter og Knut Aaserud
fra Akershus lokallag er klar til innsats og venter spent på at dørene skal åpnes.
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tlf. 63 86 42 06
tlf. 69 17 75 55
tlf. 33 12 95 17
tlf. 62 94 75 53
tlf. 62 45 10 14
tlf. 62 46 92 98
tlf. 62 48 95 36
tlf. 61 25 38 99
tlf. 416 44 713
tlf. 61 34 04 63
tlf. 915 39 565
tlf. 61 24 32 94
tlf. 72 42 41 27
tlf. 905 04 531

FOTO: KÅRE HOLMEN

Årsmøter i lokallaga

Årsmøte i Vestfold lokallag

Årsmøte for Lesja lokallag

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk – Vestfold lokallag
avholder årsmøte på Gavelstad Hotell, Svarstad

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk – Lesja lokallag
arrangerer årsmøte

tirsdag 27/2 2007 kl. 19.00

onsdag den 28.03.07 kl. 19.30

Rovviltkontakt i Vestfold , Jørn Lindseth, orienterer om
aktuelle saker.
Nils Solberg deltar fra landstyret i Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk.

på Lora grendahus. Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være
styret i hende før 12.03.07
Alle medlemmer av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i
nabokommunene Dovre og Sel er hjertelig velkommen
til å delta på årsmøtet i Lesja.

Vel møtt til Vestfold lokallags første ordinære
årsmøte.

Årsmøte i Akershus lokallag
Årsmøtet vil finne sted
onsdag 14. mars 2007 kl. 19.00 – 22.00
i Rådhuset i Aurskog-Høland, sal 2 på Bjørkelangen.
Møt opp!
Etter det formelle årsmøtet blir det enkel servering, og
videre aktuelle innledninger om rovdyrpolitikken både
i Norge og Sverige. Inviterte gjester som vil bidra til
det er:
Dagfinn Sundsbø, Stortingsrepresentant og medlem
av Rovviltnemnda i region 4
Erling Myhre, Landsstyreleder i Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk.
Calle Seleborg og Gullmar Nilsson fra Folkeaktionen ny
rovdjurspolitik i Sverige.

Årsmøte i Oppdal og Rennebu lokallag
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk – Oppdal og Rennebu
lokallag arrangerer årsmøte
torsdag den 29. mars 2007 kl. 19.00
på Oppdalsporten, Fagerhaug.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være
styret i hende før 14. mars 2007

Nord-Trøndelag lokallag
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk – Nord-Trøndelag
lokallag arrangerer årsmøte
fredag 30. mars 2007, kl. 19.00

Årsmøte i Nord-Østerdal lokallag
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk – Nord-Østerdal
bygdemiljø arrangerer årsmøte

på Heia Gjestegård i Grong. Kun påmeldte medlemmer kan delta i årsmøtet. Påmelding innen 9. mars til
lokal- lagsleder Einar Almaas, 7977 Høylandet mobil:
90504531 e-post: einaralm@online.no

lørdag 17. mars 2007 kl. 12.00
på Malmplassen i Tolga. Vanlige årsmøtesaker.
Daglig leder Åsmund Ystad deltar fra Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk.

Rovdyr 1-2007
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Returadresse:
Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

Folkeaksjonen er ledende på informasjon
Folkeaksjonens
internettside
www.rovdyr.org
har utviklet seg til
å bli helt sentral
for kommunikasjon og
kunnskap om rovdyrforvaltning i Norge.
Nettsiden har over
12000 besøkende
hver måned.

Folkeaksjonen ønsker å synliggjøre

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

folks motstand mot en feilslått
rovdyrpolitikk. En bred folkelig

Leder:

Erling Myhre, 2485 Rendalen - tlf. 62 46 82 88

Styremedl: Nils Solberg, 1792 Tistedal - tlf. 69 17 75 55

støtte en forutsetning for å kunne

Anne Dordi Moen, 7884 Sørli - tlf. 908 50 812

forhindre en ødeleggende rovdyr-

Eli Bjorvatten, 4985 Vegårshei - tlf. 907 50 423

politikk.

Magne Akervold, 3539 Flå - tlf. 32 05 04 33
Varamedl: Stein Lauritsen, 7345 Driva - tlf. 72 42 41 27

Medlemskontingent for 2007 er

Magne J. Synnevåg, 1354 Bærums Verk

kr. 200 pr. person, og kan betales

Per Arny Bakken, 2420 Trysil

til konto 4464.09.33434.

Sekretær:

Åsmund Ystad, Utgård, 7717 Steinkjer - Tlf. 975 95 119 - aksjonen@rovdyr.org

