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fra lederen

Inngjerding av utmarka  
lager bare nye problemer
Rovdyrsikre gjerder i utmarka skal redusere 
konfliktnivået håper myndighetene. Det 
kan imidlertid  vise seg å bli kostbart og 
lite effektivt.
Inngjerding av beitedyr i ulvesonen og i 
yngleområder for bjørn vil ikke redusere 
rovdyrskadene mer enn med noen få 
prosent, fordi disse områdene bare har 
en relativt liten prosent av norske husdyr 
på beite.
Rovdyrsikre  gjerder er en hjelp for de 
besetningene som er innenfor og kan 
være en velfortjent ”pust i bakken” for hus-
dyrbrukere etter mange år med  elendighet 
i utmarka.  Men rovdyrproblemet   erstattes 
da bare med andre problemer, som 
 sykdom og økte kostnader og store natur-
inngrep og hindringer for vilt og friluftsliv. 
Og sannsynligvis vil vi få mer nærgående 
rovdyr som oppsøker bebyggelsen.
Dette krever tiltak  i et omfang som gir 
enorme kostnader. Vi risikerer å bruke 
hundrevis av nye millioner kroner på inn-
gjerding og omstilling for så å oppdage 
at rovdyra bare går videre til nye utmarker 
med mange flere beitedyr enn det er i 
ulvesonen og i bjørneområdene. Ettersom 
denne randsonen allerede sliter med store 
tap til jerv og gaupe og hannbjørner på 
vandring lar ikke problemet seg løse før 
beitebruken er vekk fra hele fjellheimen . 
NINA-forskerne og sosiologene Ketil 
Skogen og Olve Krange har gjennom 
omfattende intervjuundersøkelser påvist 
at konflikten mellom husdyrbeiting og 
rovdyr er en overraskende liten del av 
konfliktbildet.  Andre viktige årsaker er 
trusselen mot jaktinteressene, redusert 
livskvalitet for lokalbefolkningen og  ikke 
minst en gjennomgående mistillit mellom 
myndigheter og lokalsamfunn som skyldes 
måten politikken er vedtatt og gjennom-
føres på.
Ingen av disse konfliktlinjene trenger å bli 
bedre fordi om husdyra gjerdes inn eller 
forsvinner. Vi kan tvert imot forvente det 
motsatte.

Det finnes bare en god løsning hvis vi 
skal ha store rovdyr i utmarka vår. Unngå 
 konsentrasjon av rovdyra og forvalt dem 
aktivt med jakt og skadefelling etter behov. 
Vi i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener 
at dette kan gjennomføres  for gaupe jerv 
og bjørn og kongeørn. Ulven ser vi ingen 
lykkelig løsning for, ulv i Norge vil uansett 
koste vanvittig mye mer enn det som kan 
rettferdiggjøres med miljøargumenter.

Nødverge truer ingen  
rovdyrbestander
Regjeringen vil foreslå en sterkere nød-
vergerett for gaupe og jerv og senere for 
bjørn, når bestandsmålet er nådd. For ulv 
er det ingen forslag om endringer, verken 
for å hindre angrep på husdyr eller jakt-
hund. Det eneste unntaket er ulv som i 
likhet med jerv, gaupe og bjørn kan felles 
hvis de kommer seg innenfor rovdyrsikre 
gjerder.
Sterkere nødverge på jerv og gaupe er helt 
uproblematisk. Med kvoter på lisensjakt og 
kvotejakt på langt over 50 individer pr. år 
er det selvfølgelig helt uproblematisk om 
noen flere blir skutt i nødverge. 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener at 
nødvergeretten må bli sterkere  også for 
bjørn og ulv slik at disse artene kan felles 
for å unngå skade.  Erfaringsvis er det helt 
urealistisk at en mer liberal nødverge truer 
bestandenes overlevelse. 
Stortinget har vedtatt at det skal kunne gis 
fellingstillatelser på skadedyr uavhengig av 
bestandsmålene. Det er helt feil  å koble 
nødvergeretten opp mot at bestands-
målene er nådd.

Erling Myhre

www.rovdyr.org
folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

Postboks 40, 7701 Steinkjer

Telefon: 975 95 119

Telefaks: 74 12 65 01

E-post: aksjonen@rovdyr.org

Bankkonto: 4464.09.33434 

annonser 

sendes til Folkeaksjonen ny  

rovdyrpolitikk (se adresse over). 

Annonser leveres som høyoppløselig 

PDF-fil. Bilder i annonsen må være 

CMYK og i 300 dpi. Fonter skal være 

«embedded». Alle farger i PDF-fila  

må være CMYK.

stoff til rovdyr

For å gjøre produksjonen av ROVDYR 

mest mulig effektiv ber vi om at stoff 

sendes på fil (helst word dokument) og 

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:
Nils Solberg

foto forside:
Fjellrev i Børgefjell
Foto: Kjartan Trana

Utgivelser 2008
Nr. 1 - februar manusfrist 15. jan.
Nr. 2 - juni manusfrist 15. mai
Nr. 3 - oktober  manusfrist 15. sept.
Nr. 4 - desember   manusfrist 15. nov.

 Grafisk produksjon
trykksakeriet as, 3570 Ål

www.trykksakeriet.no



Regjeringen legger ikke opp til liberalisering 
av nødvergeretten i forhold til ulv utenfor 
rovdyrsikker inngjerding, verken nå eller i 
en situasjon der bestandsmålet er nådd. 
Svenskenes ordning som åpner for nett-
opp muligheten til å forsvare hund mot 
ulv er blankt avvist av norske myndigheter. 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk beklager 
dette og mener at myndighetene ikke har 
grunnlag for å si at en liberalisert nødverge 
er en trussel mot ulven i Norge.

Ingen nødverge for hund 
som angripes av ulv

Regjeringens nye tiltak  
for redusert rovdyrkonflikt

Å S M U N D  Y S T A D

Følgende tiltak ble presentert:
•    Økt innsats på forebyggende tiltak med 

40 millioner kroner på årsbasis. 
•  Nødvergeretten liberaliseres. 
•    Lokale fellingslag kan gis økonomisk 

vederlag. 

Øker innsatsen
Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett 
2008 og i statsbudsjettet for 2009 foreslå å 
øke innsatsen til forebyggende tiltak med 
40 millioner kroner på årsbasis slik at den 
samlede potten i 2009 vil være 91 millioner 
til slike tiltak. Økningen er ment å  sikre 
rammebetingelser for å iverksette effektive 
tapsreduserende tiltak. 
- Tapene av sau og rein er uakseptabelt 
høye både med tanke på dyrevelferd og 
det konfliktnivået tapene har medført. 
Derfor går vi nå lenger enn noen gang 
og styrker den forebyggende innsatsen 
betydelig, sier landbruks- og matminister 
Terje Riis-Johansen som varsler både tung 
satsing på rovdyrsikre gjerder og tilrette-
legging for forsterket og mer systematisk 
tilsyn med beitedyr i utmarka.

Liberalisering av nødverge  
på jerv og gaupe
Regjeringen vil foreslå en liberalisering  
i adgangen til felling av gaupe og jerv, 
samt bjørn når bestandsmålet nås 
 nasjonalt eller regionalt. Det samme 
 gjelder adgangen til å felle rovvilt som 
kommer innenfor rovdyrsikkert gjerde. 
Det vil bli foretatt en juridisk gjennom-
gang av forslaget, og med forbehold 
om denne vil forslaget bli fremmet for 
Stortinget etter forutgående høring.  

Lønn til lokale jaktlag , men 
bare de som ikke er effektive
Regjeringen vil legge til rette for at lokale 
fellingslag som blir engasjert av Statens 
Naturoppsyn (SNO) til ekstraordinære 
 skadefellingsoppdrag blir lønnet. Regjerin-
gen vil derfor foreslå at SNOs budsjett for 
dette formålet økes i revidert nasjonalbud-
sjett for 2008 og i statsbudsjettet for 2009 

og senere. Videre vil regjeringen foreslå at 
fylkesmannen kan gis adgang til å betale 
lønn til jegere oppnevnt av kommunen 
eller fylkesmannen for skadefellingsforsøk 
som varer ut over en uke. 

For bedre å avdekke tapsårsaker og for 
å gi grunnlag for raskere og mer mål-
rettede tiltak i beiteperioden, vil regje-
ringen legge til rette for at tilsyn med 
beitedyr systematiseres og forsterkes.  

Fortsatt drøftinger om   
hannbjørner på langtur
Miljøverndepartementet og Landbruks- og 
matdepartementet skal drøfte hvordan en 
mest hensiktsmessig kan ta ut streifdyr av 
hannbjørn utenfor fastsatte yngleområder 
med virkning for beitesesongen 2008.

Mer penger til rovdyrsikre gjerder, åpning for sterkere nødverge-

rett og lønn til lokale fellingslag. Dette var nyhetene som statsrå-

dene Erik Solheim og Terje Riis johansen presenterte tidligere i 

vinter. Regjeringen håper dette vil dempe konflikten.

Statsrådene Erik Solheim og Terje Riis-Johansen 
presenterte nye tiltak i roviltforvaltingen, men er 
ikke ferdig med  drøftingene om hvordan takle 
hannbjørner på langtur.

25 ulvedrepte hunder i 
Sverige siste halvår
I perioden august 2007 – februar 2008 
er det funnet 25 ulvedrepte hunder i 
Sverige. De aller fleste av disse ble drept 
under jakt i fjor høst.  

K i L d e :  S v e N S K  j a K t
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Elverum 18. februar: 
Fakkeltog for ny rovdyrpolitikk

Fakkeltog for ny rovdyrpolitikk.  

Først var det 130 deltagere på 

seminar om rovdyrpolitikken 

på Norsk Skogmuseum.   

Om kvelden deltok over 700 

 personer i fakkeltog i Elverum.

Fakkeltoget endte opp på torget i Elve-
rum sentrum, med en rekke appeller fra 
ulike politiske partier og organisasjo-
ner. Terje Røe, ordfører i Elverum, fikk 
i oppgave av forsamlingen, ved første 
 anledning, å overlevere ”Elevrumsoppro-
pet for ny rovviltpolitikk” til statsminister 
Jens Stoltenberg.

Oppropet var et resultat av seminaret 
på Skogmuseet som kom i stand etter 
initiativ fra Hedmark bonde- og små-
brukarlag. En rekke personer deltok med 
innledninger om behovet for endringer 
i rovdyrpolitikken.

Urban arroganse
Først ute var Andreas Skartveit, forlags-
mann og tidligere NRK-direktør som 
snakket om ”den urbane arrogansen” 
som mange føler sterkt i rovdyrdebatten. 

Skartveit mener at det egentlig ikke er 
så stor sprik mellom byene og bygdene 
i rovdyrspørsmål, men at det er en akti-
vistgruppe som skaper konflikten.

OL og verdensmester på ski, Frode estil 
fra Lierne, snakket ut fra egne erfaringer 
og var klar på at bygdene må få større 
kontroll over utviklingen.

Informasjonsansvarlig fra Helseun-
dersøkelsen i Nord-Trøndelag, Reidun 
Mangrud, fulgte opp med presentasjon 

av funn fra Nord-Trøndelag som viser at 
folk endrer sin bruk av utmarka og føler 
redusert livskvalitet på grunn av økt 
 forekomst av bjørn.

Ledere i Norges Bondelag, Bonde 
og småbrukarlaget og  Sau og Geit 
fokuserte på kampen for beiteretten 
i rovdyrområdene. Også flere andre 
representanter for andre organisasjoner 
deltok med innledninger på seminaret 
som endte opp med Elverumsoppropet 
for ny rovviltpolitikk.

F O t O :  R O L F  a R N e  M O e NInitiativtaker Merete Furuberg fra Hedmark bonde- og  smårbaukarlag, 
sammen med Andreas Skartveit  og  skiessene Frode Estil og Gjermund 
Eggen var sentrale aktører under seminaret om rovviltpolitikken.

 F O t O :  R O L F  a R N e  M O e N



Ulovlig jakt  
kan ikke bekjempes 
med hardere straffer
I Sverige er det i vår høring på den nye 
utredningen ”Rovdjuren og deras för-
valtning” SOU 2007:89. Vi har tidligere 
omtalt utredningen i forrige utgave av 
dette tidsskriftet.

11 februar var sjefsutreder Åke 
 Petterson på Voksenkollen i Oslo, 
på konferanse om norsk og svensk 
rovdyrforvaltning. I arbeidet med den 
svenske utredningen har man sett på 
organiseringen av rovdyrforvaltningen 
med sikte på å skape større lokal og 
regional innflytelse.

Et av de områdene hvor svenske 
 myndigheter selv mener de har et 
stort problem, er illegal jakt. Men Åke 
 Petterson hadde en klar melding til de 
som tror at problemet med illegal jakt 
kan løses av rettsvesenet.

-Illegal jakt kan ikke bekjempes med 
hardere straffer. Sverige har allerede 
verdens hardeste straffer for slike 
forhold.

I følge den svenske utredningen er det 
holdningsendringer, mer lokal forvalt-
ning  og økt legal jakt som er svaret på 
disse utfordringene. Åke Petterson viste 
blant annet til erfaringene fra Norge 
der bestanden av jerv øker mer enn i 
Sverige, på tross av at Norge har store 
jaktkvoter mens det i Sverige felles kun 
1 jerv lovlig  pr. år i snitt.

Vi  krever en ny rovviltpolitikk som behandler folk med verdighet!

Ødelagt livskvalitet og rasering av utmarksnæringer og miljøvennlig matproduksjon i store  områder 
var ikke en del av rovviltforliket. Stadig økende konfliktnivå etter 20 års rovviltvern skyldes at vedtak 
gang på gang er gjort på sviktende forutsetninger. Dette må nå slå tilbake på og endre selve 
 rovviltpolitikken. 

En ny politikk og forvaltning som bygger på kunnskap om og respekt for Bygde-Norge, om folks 
utmarksbruk, om kultur og verdier i lokalsamfunnene, om utmarksnæringer og om helhetlig 
 naturforvaltning.

En vellykket rovviltforvaltning må ha tillit. Det er Stortingets ansvar å vedta en rovviltpolitikk som 
gjør det mulig å redusere konfliktnivået og opparbeide nødvendig tillit mellom forvaltningen og 
berørte grupper. Rovviltforvaltningen kan ikke lykkes over tid uten tillit i lokalsamfunnene.

Rovvilt som et forfeilet symbol på et høyverdig biologisk mangfold tar søkelyset vekk fra en rekke 
viktige forhold ved norsk naturbruk. Rike, hundreårige norske tradisjoner for jakt og utmarksbruk 
er i dag langt mer verneverdige enn russisk ulv og bjørn. Det er også andre rødlistearter i kultur-
landskapet, der vi har flere arter som Norge har et helt spesielt ansvar for. Flere slike arter trues nå 
direkte av dagens rovviltforvaltning.

Det finnes ikke mer miljøvennlig matproduksjon enn den som er basert på utmarksbeite. Det er 
naturforvaltning fullstendig på avveie hvis en ny norsk lov om dyrevelferd skal forby produksjon av 
miljøvennlig mat i utmarka. Potensialet for økt matproduksjon  i Norge ligger i utmarka. 

Et trygt oppvekstmiljø og muligheter for et aktivt og allsidig utmarksliv er viktige kvaliteter som gjør 
at folk velger bygda som boplass. Dette er goder som for mange veier opp for et mindre tilbud  av  
kulturelle og sosiale aktiviteter og dermed også viktige goder som motvirker fraflytting.

Bjørn og ulv i folks nærområder gir en utrygg hverdag for mange.  Fra å være  innbydende omgivelser 
for lek og rekreasjon har nærmiljøet blitt et landskap  forbundet med utrygghet og uhygge.

Krav til ny rovviltpolitikk
•  Bestandsmålene må reduseres og balanseres i forhold til en aktiv bruk av utmarksressursene 

til næring, jakt og rekreasjon. Hele landet skal kunne brukes til utmarksbeite.

•  Nei til konsentrasjon av store rovdyr. Alle forvaltningsområder skal ha et regime med aktiv 
forvaltning i form av regulær jakt og uttak, uavhengig av måloppnåelse. Ingen skal måtte leve 
med følelsen av å bo i et rovviltreservat, og ingen store rovdyr skal få lov til å utvikle fryktløs 
oppførsel overfor folk.

• Vi krever en sterkere nødvergerett som gjelder alle arter, også ved angrep mot hund.

•  Bestandsregistrering: Det må lages årlige estimat av faktisk bestand som skal ligge til grunn 
for forvaltningen, i tillegg til minimum dokumentert forekomst. Alt rovvilt i Norge skal telle 
med i bestandsregistrering og måloppnåelse.

•  Vi avviser forslaget til å gi Mattilsynet hjemmel for varig beitenekt i utmarka i forslaget til ny 
lov om dyrevelferd. Forsøk på felling av skadedyr skal være forsøkt før beitenekt er mulig. 
Mattilsynet må gis rett til inngripen i h. t. viltloven.

•  Alle berørte grupper må tas på alvor. Også de som gir fra seg livskvalitet i form av trygghet 
og i form av ødelagte jakt og fritidsaktiviteter. Forvaltningen må skje i samsvar med norsk 
lovverk og internasjonale avtaler som forplikter Norge til å ta hensyn til lokalbefolkningens 
og urbefolkningens nærings og kulturtradisjoner. 

F O T O :  Å S M U N D  Y S T A D

Elverumsoppropet 
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Region: Faste medlemmer: Varamedlem:

Region 7 – Nordland

Nordland Tor Asgeir Johansen  Marit Tennfjord
 Ann-Hege Lervåg Oddleif Olavsen
 Dagfinn Olsen 
 May Valle
 Sametinget Birgit Labba Stig Lifjell

Region 8 – Troms og Finnmark

troms john Karlsen  irene Lange Nordahl
 Sigrund Hesdal
Finnmark Einar Johansen  Johnny Ingebrigtsen
 Ruth A. Olsen
Sametinget Willy Ørnebakk Mikkel N. A. Sara

Regionale rovviltnemnder – Nye medlemmer

• Region 8 – troms/Finnmark
• Region 7 – Nordland
• Region 6 – Midt-Norge
• Region 5 – Hedmark
• Region 4 - Oslo/ak/Østfold
• Region 3 – Oppland
• Region 2 – Sør-Norge
• Region 1 – vest-Norge

Her finner du navnene på alle som skal lede arbeidet i de 8 
regionale rovviltnemndene de kommende 4 årene.
Miljøverndepartementet har 17. desember 2007 oppnevnt 
nye medlemmer i landets 8 regionale rovviltnemnder. Valget 
har skjedd etter forslag på kandidater fra alle Fylkesting samt 

Oslo Bystyre. Representanter fra Sametinget fortsetter fram 
til neste Sametingsvalg. 
 
Medlemmer markert med uthevet skrift er leder i den 
 regionale rovviltnemnda.

Region: Faste medlemmer: Varamedlem:

Region 1 – Vestlandet

Sogn og Fjordane Marit Barsnes Krogsæter Jenny Følling
 Norvall Nøringset 
Hordaland joril Christensen Magnar Lussand
Rogaland Odd Arild Kvaløy  Tone Ravnås 
Vest-Agder Oddny Omdal Jon Grindland

Region 2 – Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold

Aust-Agder Tellef Inge Mørland Signe Ann Jørgensen 
Telemark Lars Bjaaland Jørund A. Ruud 
 Lene vågslid
 Vestfold Unni Hanson Kjetil Holm Klavenes
Buskerud Gotfred Rygh Mette Lund Stake

Region 3 – Oppland

Oppland Morten Ørsal johansen  jøran Ødegård Lunde
 Anne Marie Jøranli  Mariann Isumhaugen
 Reidun Gravdahl
 Aksel Hagen 
 Ivar Odnes 

Region 4 – Østfold, Akershus og Oslo

Oslo Svenn Erik Kristiansen Ingrid Eide
akershus else Marie Stuenæs vibeke Limi
 Inge H. Solli
 Østfold aase B. Rennesund  Per inge Bjerknes
 Eirik Milde 

Region 5 – Hedmark

Hedmark Arnfinn Nergård  Terje A. Hoffstad 
 Gry Grønland  Gunhild Fundlid Brevig
 Johnny Rune Hult 
 Maj. C. Stenersen Lund
 Sametinget Eva Nordfjell Bente Mortensson

Region 6 – Midt-Norge

Møre og Romsdal Toril Melheim Strand Torgeir Dahl
Sør-Trøndelag Arne Braut Karianne Tung
Nord-Trøndelag Gunnar Alstad Endre Skjervø
 Sara Kveli
Sametinget Sigfred Hilmar Jåma Helen Blind Brandsfjell
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Brev til medlemmene 
i de regionale rovviltnemndene

Store utskiftinger i de 

 regionale rovviltnemndene.

Folkeaksjonen følger opp med 

påfyll av kunnskap om norsk 

rovdyrforvalting.

Å S M U N D  Y S T A D

De 8 regionale rovviltnemndene har 
fått nye medlemmer etter fylkestings-
valget høsten 2007. Det er Miljøvern-
departementet som oppnevner 
medlemmene etter forslag fra Fylkes-
kommunene. Representanter for rein-
drifta blir foreslått av Sametinget. En 
del medlemmer fortsetter, men de aller 
fleste er nye. 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har 
skrevet brev til alle medlemmene i 
rovviltn emndene. I brevet presenterer 
vi Folkeaksjonen og informerer om det 
vi mener er viktige problemstillinger og 
utfordringer .

www.rovdyr.org er sentral
Vi vet at mange av medlemmene i 
rovvilt nemndene  er hyppige  brukere 
av Folkeaksjonens nyhetso ppdatering 
fra  www.rovdyr.org og slik sett 
kjenner vår  organiasjon. Men vi er 
opptatt av at de som skal styre rovdyr-
forvaltningen  kjenner godt til alle sider 
ved  forvaltningen.

I brevet tar vi opp konkrete tema som 
folks frykt for nærgående ulv og bjørn, 
der vi informerer om behovet for en 
aktiv forvaltning med effektivt uttak av  
ulv og bjørn før de venner seg til folk og 
bebyggelse.

Sikre rovdyrene i Fennoskandia
Et annet viktig poeng for Folkeaksjonen 
er at medlemmene i rovviltnemndene 
skal sette seg godt inn i faglige forut-
setninger for forvaltningen. Det er alt for 
lite kjent at rovviltmeldingen fra 2004 
 bygger på at våre rovdyrforpliktelser 
handler om å bidra til å sikre over levelsen 
av store rovdyr i Fennoskandia. 

RoSa-rapporten
Dette kommer klart fram i RoSa-rap-
porten, Rovvilt og Samfunn, fra Norsk 
institutt for naturforvaltning fra 2003. 
Denne rapporten, som ble laget av et 
bredt sammensatt utvalg, med både 
Folkeaksjonen og miljøorganisajsoner 
og forskere, var det viktigste dokumentet i 
arbeidet med den siste rovviltmeldingen.

Med brevet har vi derfor lagt ved en 
utgave av RoSa-rapporten til hver av 
medlemmene i rovviltnemndene. 
Vi ønsker å informere om  faglige 
 prinsipper om bestander og leve-
dyktighet, og vise hvorfor det er faglig 
meningsløst å snakke om levedyktige 
bestander av rovdyr i Norge. 

RoSa-rapporten inneholder også 
 interessante beskrivelser av den 
samfunns faglige konflikten knyttet til 
rovdyr, samt en omfattende drøftelse 
av prinsipper som bør ligge til grunn 
for geografisk differensiering i rovdyr-
forvaltningen.

Ødeleggende  
dobbeltkommunikasjon
I brevet beskriver vi nærmere det vi i 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener 
er en konfliktskapende dobbelt-
kommunikasjon fra regjeringen. 
Offisiellt blir det  stadig gjentatt fra 
Miljøverndepartementet  (MD) at regje-
ringens mål er levedyktige bestander av 
store rovdyr. 

I en  lagmannsrettsdom fra Borgar-
ting lagmannsrett fra 16. januar 2008 
vant MD på alle punkter i et søksmål 
fra  Foreningen våre rovdyr om norsk 
 ulveforvaltning. I sin argumentasjon her 
bruker  MD en helt annen fortolkning.

Et annet budskap i retten
På vegne av MD avviser Regjerings-
advokaten alle innvendinger om at 
Norge skal ha levedyktige bestander. 
Når de må, kommer det et helt annet 
budskap fra regjeringen, nemlig at det 
norske målet er å bidra til å sikre overle-
velsen av store rovdyr i Skandinavia.
For Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er 
det viktig å få fram dette. Økt tillit til 
forvaltningen og redusert konfliktnivå 
forutsetter at regjeringen er konsekvent 
og etterettelig i sin informasjon. Økt  
kunnskap og kompetanse om dette  
kan bidra til at Regjeringen slutter med 
konfliktskapende dobbeltkommunika-
sjon om norsk rovdyrpolitikk.

Alle medlemmene i de regionale rovvilt-
nemndene får tilsendt RoSa-rapporten i  
brevet fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
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Dårlige naboer! 

Naboen vurderer fremdeles om han skal 
kjøpe ny gressklipper til påske hvis han blir 
hjemme, eller investere i nytt snowboard 
hvis han reiser til Hemsedal hvor det er det 
1 ½ meter med snø.

Det stemmer, det er bra med snø i 
 Hemsedal. Undertegnede holdt gaupe-
jaktkurs der for noen uker siden. Det er 
faktisk så mye snø 
i Hemsedal i år at 
man ikke har kun-
net slippe en hund 
siden jul.

3 timer med 
sporsnø
”For mye og for lite 
skjemmer alt”, sier vi i Norge, men utfordrin-
gen som vi har her i Halden er at vi ikke får 
registrert noen rovdyr og rapportert våre 
funn til forvaltningen hvis vi ikke har snø. 
Så langt i 2008 har vi hatt tre timer med 
gode sporingsforhold i Halden.  Natten til 3 
februar var stille og jomfruelig som under 
en julekonsert, som brått overgikk i styrt-
regn ved 8-tiden på morgenen.

elendige snøforhold i Østfold er ingen 
stor hemmelighet. Sporingsforholdene 
er så dårlige her i Østfold at det ikke 
blir gjennom ført gaupelinjetakste-
ringer. Slike takseringer blir gjort bla i 
 Hedmark,  Telemark, Buskerud, Akershus 
og Trøndelags fylkene. Fylker som alle har 
faste innslag av det hvite element, snø. Er 
det noen Norsk institutt for naturforskning 
som vil gjette gaupeindeksen i Østfold i år? 
Nei, for der er sporingsforholdene håpløst 
usikre!

Svensk biologi
Om ikke det er nok så har vi her i grense-
trakter en rekke svenske naboer å forholde 
oss til. Der styrer Naturvårdsverket med det 
Svenske Jegerforbundet som assosiert 
medlem. Disse mener gaupas biologi er 
annerledes enn i Norge og man skal ikke 
jakte gaupe før 1 mars. Hva de mener om 
ulv er en annen sak. Så ta deg i akt neste 

gang du klager 
over naboen!

Slik er altså 
situasjonen her 
hos oss, enten 
mangler vi snø, 
datoen er feil 
eller kvoten er 

full. Ja for kvotene de er fremdeles på et 
minimum da ingen får registrert en eneste 
familiegruppe uten snø!

Rådyrstammen stuper og ”vernerne av 
norsk natur” jubler, endelig har vi biologisk 
mangfold! 

Vi hadde litt vinter her i fjor og skjøt en 
gaupe uten noen problemer. Så kom det 
jammen litt snø i nabokommunen i  Sverige 
natt til 1. mars, jaktstart i nabolandet. Vi 
rakk å skyte en gaupe og før kvoten var 
full, noe den ble i løpet av 36 timer 

Gaupa er et sjeldent dyr sier min ikke-
 jaktende hyggelige nabo. Han er heller ikke 
ute og registrerer de få timene våre skoger 
er kledd i vinterklær. Aktiv gauperegistre-
ringer fra vernesiden kan vi dessuten bare 
se bort fra, da de vet at en familiegruppe 
legger grunnlaget for neste års jaktkvote. 

M.a.o. ingen registreringer = ingen kvote 
= ingen jakt! 

Jeg har hittil i år holdt 3 gaupejaktkurs hos 
mine svenske naboer i området mellom 
Svinesund og Gøteborg. I Sverige er som 
nevnt jaktstart 1. mars og frustrasjonen er 
total, de fleste jegere (selv de svenske) vet 
at  gaupejakt ikke går uten snø og  kvotene 
er dessuten tilnærmet null. Svenskene 
ser selvfølgelig sine gauper titt og ofte, 
 problemet er bare at de skulle hatt litt snø 
slik at rovdyrkonsulenten i Länsstyrelsen 
kunne registrere kattene.

Hvordan skal Svenske Naturvårdsverket 
bestemme antall gauper neste år?

Fingeren i lufta-metoden
Jo, de slikker på fingeren og stikker den ut 
i luften slik de gjør i Østfold!
Rådyrstammene er i områder  i ferd med 
å bli utradert  pga. gaupe. Tenk, dette har 
skjedd i løpet av få år i hva som tidligere 
har vært blant de beste rådyrområdene i 
Skandinavia. 

Jeg har pleid å gi bort et rådyrlår eller to til 
min hyggelige ikke-jaktende nabo, men i 
år måtte jeg skuffe ham da jeg fortalte ham 
at årets rådyrlår er spist opp av ei gaupe 
som ikke eksisterer.

”Det gjør ingen ting svarte min nabo, vi 
reiser en tur til  Svinesund og kjøper et par 
billige lammelår fra New Zeeland om det 
blir påskeferie i Hemsedal, vet du ikke at 
lam passer best på fjellet?”

Med ønsker om en fin påske og 
gode  snøforhold. 

Nils Solberg

Rådyrstammen stuper og ”vernerne 

av norsk natur” jubler, endelig har 

vi biologisk mangfold! 

Her kommer en vårlig hilsen fra Østfolds største skogkommune, 

Halden. Svarttrosten jubler i grantoppene, plenene er grønne ,  

krokusen blomstrer og datoen er 16 februar, dvs. et par uker ut i den 

norske gaupejakta og et par uker før gaupejaktstart i Sverige.
Klar for gaupejakt i Halden 16. Februar 2008

N i L S  S O L B e R G
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Dårlig jervejakt 
– God gaupejakt
Lisensfellingsperioden på jerv startet  

10. september og ble avsluttet på fredag  

15. februar. Totalt ble det felt 28 dyr.

Å S M U N D  Y S T A D

Dette er lavere enn de siste års fellinger. I 2007 og 2007 ble 
det felt henholdsvis 40 og 39 jerver på lisensfelling.

Det er nok flere årsaker til at det er felt færre jerver i år, sier 
Morten Kjørstad, seniorrådgiver ved Direktoratet for natur-
forvaltning. Det er grunn til å tro at  svært ustabile værforhold 
spesielt fra Dovre og nordover har hatt negativ betydning.  
 
-En  annen årsak kan være at det er felt et betydelig antall 
jerv i enkelte deler av landet de senere år, noe som vil gi 
seg utslag i at det er færre dyr tilbake å jakte på, forteller 
Kjørstad. 
Det nasjonale bestandsmålet for jerv er fastsatt til 39 årlige 
ynglinger. I perioden 2005-2007 ble det registrert henholds-
vis 62, 57 og 51 ynglinger av jerv på landsbasis. Dette gir 
et beregnet bestandsestimat på 362 voksne individer.  

God start på gaupejakta
Bortsett fra i snøfattige områder som Halden har årets 
gaupejakt gitt gode resultater hittil.
Gaupejakta er god  i gang. Mange gauper ble felt allerede 
den første helga etter jaktstart 1. februar og i flere regioner 
er kvoten fylt og jakta avsluttet midt i februar. Totalkvoten 
for landet er på 94 gauper, med en hunndyrbegrensning 
på 49 dyr. Den årlige strømmen av klager på gaupekvotene 
fra miljøorganisasjonene  er som vanlig avvist av Miljøvern-
departementet. Gaupejakta varer fram til 31. mars.

Gode nyheter:

Ingen helnorsk  
ulveyngling i 2007

I følge Skandulv er det ikke registrert helnorsk 
ulveyngling i 2007. Pr. 12 februar 2008 er det 
registrert 18 ynglinger i Sverige. Der er det  fortsatt 
flere usikre, men for første gang på over 10 år er 
det ikke registrert yngling av ulv i Norge.

Region Dato felt Fylke Kommune Kjønn

Region 1 
Kvote 4 dyr

Region 3
Kvote 8 dyr

21.08.07 Oppland Lesja Tispe

11.11.07 Oppland Vågå Tispe

20.01.08 Oppland Ringebu Hann

22.01.08 Oppland Nord-Fron Hann

11.02.08 Oppland Skjåk Hann

Region 5
Kvote 10 dyr

18.09.07 Hedmark Folldal Hann

25.11.07 Hedmark Rendalen Hann

20.12.07 Hedmark Tynset Hann

24.01.08 Hedmark Folldal Hann

05.02.08 Hedmark Folldal Hann

16.02.08 Hedmark Rendalen Hann

Region 6
Kvote 30 dyr

04.10.07 Møre og Romsdal Surnadal Hann

18.10.07 Sør-Trøndelag Oppdal Hann

05.11.07 Møre og Romsdal Surnadal Tispe

17.11.07 Møre og Romsdal Sunndal Tispe

12.01.08 Møre og Romsdal Nesset Hann

12.01.08 Møre og Romsdal Rindal Tispe

05.02.08 Nord-Trøndelag Snåsa Tispe

10.02.08 Sør-Trøndelag Midtre Gauldal Hann

Region 7
Kvote 10 dyr

01.10.07 Nordland Brønnøy Tispe

19.01.08 Nordland Saltdal Hann

12.02.08 Nordland Gildeskål Hann

Region 8
Kvote 32 dyr

29.11.07 Finnmark Alta Tispe

03.01.08 Troms Nordreisa Hann

07.01.08 Finnmark Porsanger

12.01.08 Troms Nordreisa Tispe

17.01.08 Troms Kvænangen Tispe

19.01.08 Finnmark Alta Hann

Totalt 28 dyr felt

Oversikt over lisensfelling av jerv i de ulike rovviltregionene
(En trafikkdrept jerv og to felt på skadefelling er belastet kvoten)

K i L d e :  d i R e K t O R a t e t  F O R  N a t u R F O R v a L t N i N G

Mye gaupe og flinke jegere gir gode resultater. 

F O t O :  N i L S  S O L B e R G

Norsk natur er herlig
-uten ulv
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Forvaltningsområder
for store rovdyr

Ulv

Bjørn

Gaupe

Jerv

Kart: Jens Kveli og Ivar Svare Holand,
Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Datagrunnlag: Staten Kartverk, N1000. 
Forvaltningsområder for rovdyr satt 
sammen av materiale stilt til rådighet av 
miljørvernavdelinger ved fylkesmanns-
embedene. 

Ny lov om dyrevelferd - høring

Å S M U N D  Y S T A D

Vi avviser regjeringens forslag 
om å nekte fritt utmarksbeite i 
 yngle områder for ulv og bjørn. 

For deler av Hedmark, Nord-Trøndelag 
og Nordland utgjør dette områder med 
store beiteressurser. For eks. har Nord-
land fylke et yngleområde for bjørn 
i Indre Helgeland. Et område som av 
fagfolk er karakterisert som et av lan-
dets beste når det gjelder kvaliteten på 
utmarksbeitet. 

Fysisk skille mellom beitedyr og rovdyr er 
ikke mulig i Norge uten at beitenæringen 
raseres. Det vil også være i direkte strid 
med Stortingets mål om mulighetene til 
fortsatt aktiv beitebruk i hele landet.

Som grunnlag for vår argumentasjon har 
vi laget kart som viser prioriterte yngle-
områder for store rovdyr i Norge. De 
største tapene totalt på utmarksbeite er i 
jerve- og gaupeområdene. Disse tapene 
vil ikke reduseres med tiltak i yngle-
områdene for ulv og bjørn.  Et annet 
viktig forhold er at omtrent alt areal fra 
Midt-Norge og nordover er tamrein-
områder og samtidig som det samme 
arealet er  prioriterte yngleområder for   
store rovdyr.

Lovverk og arbeid for redusert dyre lidelse 
hos husdyr og tamrein som skyldes 
store rovdyr krever derfor et bevisst og 
konsekvent  fokus på effektiv bestands-
regulering og effektivt uttak av skadedyr. 
Dette vil i praksis være det viktigste og 
mest realistiske tiltaket. Folkeaksjonen ny 
rovdyrpolitikk mener at dette må gjen-
speiles i ny lov om dyrevelferd.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har i høringsuttalelse til ny lov om 

dyrevelferd lagt vekt på bestandsregulering og effektive uttak av 

skadedyr som  de mest realistiske tiltakene for bedre dyrevelferd   

hos  husdyr og tamrein på utmarksbeite.

Prioriterte yngleområder  
for ulv, bjørn, gaupe og jerv
Som dette kartet viser er store deler av landet 
prioriterte yngleområder for rovdyr. Det betyr at 
det kun er effektiv regulering av rovdyrene som er 
realistiske tiltak for redusert dyrelidelse. Det er 
umulig  å tenke seg å skille beitedyr og rovdyr 
uten at beitenæringen raseres. 
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Fjellreven yngler 
og trives igjen 

Å S M U N D  Y S T A D

I følge Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) meldes det også om at valpene er 
i godt hold. Og ettersom smågangerne 
mange steder forventes å bli enda flere 
i 2008 forventer man også positive 
 resultatet til våren.

Etter fredningen i 1930 har fjellreven i 
Norge aldri klart å komme seg opp av 
bølgedalen. Den samme utviklingen har 
vi sett i Sverige og Finland.

DN mener at det finnes ca 120 voksne 
fjellrever i hele Fennoskandia og at vi her 
i landet har 50 av disse.

Ikke sikker enda 
Men DN er klar på at et år eller to med 
mange ynglinger ikke er nok til å si at 
fjellreven er berget. Men de vil være 
sterkere og bedre rustet til å takle 
utfordringer som dårlige smågnagerår, 
klimaendringer eller konkurranse fra 
rødreven.

Derfor fortetter norske myndigheter 
med ulike tiltak, blant annet avl av 
fjellrev i fangenskap, som senere settes 
ut i naturen. Dette tiltaket foregår på 
den nye avlsstasjonen på Sæterfjellet i 
 Oppdal, og som ledd i prosjektet  har 
man hittil satt ut fjellrever på Saltfjellet i 
nord og på Dovre i sør.

16 ynglinger og 112 fjellrevvalper i Norge  ble det positive 

resultatet av fjorårets gode smågnagerår. 2007 er derfor et 

rekordår i nyere tid og det samme positive bildet  ser vi i Sverige.

Her er fjellreven

Børgefjell

8 ynglinger – 57 valper

Saltfjellet

1 yngling – 9 valper

Indre Troms

1 yngling – 5 valper

Finnmark

6 ynglinger – 41 valper

K i L d e :  d i R e K t O R a t e t  F O R  N a t u R F O R v a L t N i N G

Fjellrev i Børgefjell

Stor tetthet av bjørn i Lierne går ikke bare 
ut over husdyrene. Folk i bygda føler seg 
ofte utrygge. En frykt som går ut over livs-
kvalitet og trivsel, viser en under søkelse 
i regi av Helseundersøkelsen i Nord-
 Trøndelag (HUNT 3).

– i Lierne føler folk konsekvensene av stor-
samfunnets rovdyrpolitikk på kroppen. De 
opplever en svekket livskvalitet; noe vi ikke 
tidligere hatt data på, sier Steinar Krokstad, 
prosjektleder for HUNT 3. 

Påvirkes av rovdyr 
I forbindelse med den store helse-
undersøkelsen, svarte over 700 voksne 
libygg på spørsmål angående rovdyr 
i mars 2007. For å ha en kommune å 
sammen ligne med, ble også HUNT-
deltakere i  Namdalseid spurt om det 
samme i  november 2006. Når svarene nå 

er  gjennomgått, ser HUNT-lederen store 
 forskjeller i de to kommunene. Effekten rov-
dyrene har på folk er tydelig størst i Lierne. 

Nøkterne svar 
Om lag halvparten av libyggen lar rov-
dyrene påvirke bruken av utmark og opp-
lever redusert glede av å være i naturen på 
grunn av rovdyr. Og 60 prosent opplever 
at rovdyr har gitt dem litt verre livskvalitet 
og to av tre svarer at rovdyr i kommunen 
har påvirket trivselen. 

– Hypotesen er at fordi nærhet til rovdyr 
påvirker bruk av utmark og glede av  naturen, 
så slår det ut på livskvaliteten, sier Krokstad. 

Deltakerne har også svart på om de tror 
rovdyrene påvirker helsa deres. Her er 
 forskjellen mellom kommunene liten 

og det store flertallet mener nei. Steinar 
Krokstad mener dette svaret er noe av det 
som viser at libyggen ikke har overdrevet 
i sine svar. 

K i L d e :  a d R e S S e a v i S e N  O G  H u N t  3

Bjørnefrykt dokumentert

Viktige funn i undersøkelsen:

30 %

30 % 

55 %

60 %

95 % 

Redd for rovdyr

Foreldre bekymret for barn

Endret sin bruk av utmark

Opplever redusert trivsel og livskvalitet

Ikke tillit til den nasjonale rovdyrforvaltningen
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Landsstyrets medlemmer: Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk

Erling Myhre, Rendalen. Leder
Tidl. ordfører i Rendalen kommune. 

Tlf. 481 38 347

Eli Bjorvatten, Vegårshei 
Seksjonsleder
Tlf. 907 50 423

Sara Kveli, Lierne
Fylkespolitiker

Magne Akervold, Flå i Hallingdal
Pensjonert skogbrukssjef

Tlf. 32 05 04 33

Nils Solberg, Halden. Nestleder
Turoperatør

Tlf. 69 17 75 55

Laila Hoff, Hattfjelldal. 1. vara
Bonde, lærer og daglig leder

Ansatte: 
Åsmund Ystad, daglig leder  • Tlf. 975 95 119 • E-post: aksjonen@rovdyr.org

Lars Erik Brattås, webmaster

er en landsomfattende, partipolitisk nøytral organisa-
sjon 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. 

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

Hovedkrav til norsk 
rovdyrforvaltning:

•   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 folke-

valgt styring og kontroll. Forvaltningen må skje 
i samsvar med lovverk og internasjonale avtaler 
som forplikter Norge til å ta hensyn til lokal-
befolkningens og urbefolkningens nærings-  
og kulturtradisjoner.

•  Effektivt uttak av skadedyr 
 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.

Medlemskontingent er kr 200,- pr 
hovedmedlem i 2008. Øvrige familie-
medlemmer betaler kr. 100 pr. person

Folkeaksjonens ledelse og politikk:

Torvald H. Brinch, Oslo. 2. vara
 Advokat

Per Arny Bakken, Trysil
3. vara
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Navn: ................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: ............................................................

  Jeg melder meg herved inn som medlem i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. 

Innmeldings skjema sendes: 

folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk,

pb. 40, 7701 steinkjer

aksjonen@rovdyr.org
telefon: 975 95 119
telefax: 74 12 65 01

Bankkonto: 4464.09.33434

•    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

Medlemskontingent kr 200 pr. hovedmedlem. 
Øvrige familiemedlemmer kr 100 pr. person.

Folkeaksjonen har over 8500 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!

Folkeaksjonens ulveglass. Høyde 12 cm.

Du kan hjelpe oss å verve



 
Norges Varemesse, Lillestrøm 

27. – 30. mars 2008

— www.villmarksmessen.no —

Nå gjør vi klart for nye skarpladde dager på Villmarksmessen!

• jakt 
•  ske 
• våpen 
• fritidsutstyr 
• foto/kikkerter 
• GPS, radio 
• båter 
• biler 
• klær og sko 
• kniver 
• utstoppede dyr
• skinn 

Mange fantastiske messetilbud
 – kombinert med hyggelige aktiviteter og opplevelser for hele familien!

• hytter/utstyr 
• tur & camping 
• telt 
• tradisjonshåndverk 
• bøker og blader
•  lmer 
• hunder/utstyr 
• reiseliv
• galleri 
• casting-

instruksjon
• skytebaner 

• speiderleir
• pil og buebane 
•  uebinding 
• hundekonkurranser 
• valpemønstring
• ”look a like”
• foredrag 
• matarena fra Naturens 

Spisskammer 
• matkultur 
  og mye, mye mer

Nordens ledende messe innen 
jakt, fi ske og friluftsliv!

Arrangør: Villmarksmessen as. Tlf: 66 77 60 90 - Fax: 66 98 16 23 - E-post: post@villmarksmessen.no
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Akershus:  Leder Kåre Holmen, aurskog tlf. 63 86 42 06
Østfold: Leder Nils Solberg, Halden tlf. 69 17 75 55
Vestfold:  Leder Helge Røsholt, Steinsholt tlf. 33 12 95 17
Hallingdal:  Leder Sigurd Sveinhaug, Ål tlf. 32 08 19 84
Glåmdalen:  Leder jan Søgård, Namnå tlf. 62 94 75 53
Åmot og Elverum:  Leder vidar Helgesen, Rena tlf. 91 74 67 96
Trysil:  Leder Bjørn Skåret, trysil tlf. 62 45 10 14
Rendalen og Stor-Elvdal:  Leder Roy tovsrud, Hanestad tlf. 62 46 92 98
Nord-Østerdal:  Leder Ola tronsmoen, alvdal tlf. 62 48 95 36
Lillehammer Regionlag: Leder Ottar Moe, Øyer tlf. 61 27 81 26 
Nordre Land Leder Håkon Bratrud, dokka tlf. 951 57 970
Gausdal:  Leder john Birger Skansen, Østre Gausdal tlf. 416 44 713
Valdres:  Leder arne Myrvang, Rogne tlf. 61 34 04 63
Skjåk, Lom og Vågå:  Leder else Mona Bjørnstad, Skjåk tlf. 915 39 565
Lesja:  Leder Sigurd avdem, Lesja tlf. 61 24 32 94
Oppdal og Rennebu:  Leder Stein M. Lauritzen, Oppdal tlf. 72 42 41 27
Nord-Trøndelag: Fungerende Leder Magne Rønning tlf. 74 28 51 20  
Nordland: Kontaktperson Laila Hoff, Hattfjelldal tlf. 920 51 459

Kontaktinformasjon for Folkeaksjonens lokallag

Nytt lokallag i Nordre Land
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk stiftet lokallag i Nordre 
Land i januar. Nils Solberg fra Folkeaksjonens landstyret 
deltok med orientering  om organisasjonen og foredrag 
om gaupejakt. 
Lokallaget ledes av Håkon Bratrud. Med seg i  ledelsen 
har han Målfrid Rønningen og Harald Skogstad. 
 Folkeaksjonens lokallag i Nordre Land har allerede over  
70 medlemmer.

Årsmøter i lokallagene

Glåmdalen lokallag
Årsmøte i Grinder Samfunnshus 
onsdag 26. mars 2008 kl. 18.00
Etter vanlige årsmøtesaker blir det kurs i lokking ved 
John Sivert Opdahl fra Norsk Fangstmann.

Trysil lokallag
Årsmøte i Kvefjøset,
onsdag 26. mars 2008  kl. 19.00

Lillehammer Regionlag
Årsmøte på Bjørns Kro, Vingsnes
torsdag 27. mars 2008 kl. 19.00
Det blir orientering fra den regionale rovviltnemnda for 
Oppland ved rovviltnemndas leder  Reidun Gravdahl

Nord-Østerdal lokallag
Årsmøte på Kølbua i Dalsbygda i Os
lørdag 12. april 2008 kl. 12.00

Lesja lokallag
Årsmøte på Lora grendahus
onsdag 16. april 2008 kl. 19.30
Folkeaksjonens lokallag i Lesja arrangerer også Lesja-
møtet  2008 i samarbeid med Lesja kommune,    fredag 
11. april  2008 kl. 11-15 på tunstuggu. Lesjamøtet er 
et årlig åpnet møte om rovdyrforvaltningen med 
bred deltagelse fra enkeltpersoner, organisasjoner og  
rovdyrforvaltningen.

John Sivert Opdahl fra Norsk Fangstmann holder kurs i lokking 
på rovdyr og hjortvilt  i Grinder Samfunnshus onsdag 26. mars.

Husk å betale medlemskontingenten. 
Vi trenger din støtte!



Returadresse: 
folkeaksjonen, pb. 40, 7701 steinkjer

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

Leder:  erling Myhre, 2485 Rendalen - tlf. 481 38 347

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

 Sara Kveli, 7882 Norli - tlf. 917 90 265

 Eli Bjorvatten, 4985 Vegårshei - tlf. 907 50 423 

 Magne Akervold, 3539 Flå - tlf. 32 05 04 33

varamedl:  Laila Hoff, 8690 Hattfjelldal - tlf. 920 51 459

 Torvald H. Brinch, Oslo - tlf. 950 48 909

 Per Arny Bakken, 2420 Trysil - tlf. 62 45 75 79

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

Folkeaksjonen ønsker å synlig-

gjøre folks motstand mot en 

 feilslått rovdyrpolitikk. Bred  folkelig 

støtte er en forutsetning for å 

kunne  forhindre en ødeleggende 

 rovdyrpolitikk. 

 

Medlemskontingent for 2008 er  

kr. 200 pr. person, og kan betales  

til konto 4464.09.33434.

Øvrige familiemedlemmer betaler 

kr. 100 pr. person

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk leverer også 

daglig nyheter til www.rovviltportalen.no , 

Direktoratet for naturforvaltnings nye portal 

for norsk rovdyrforvaltning. 

Nye medlemmer kan selvsagt melde seg inn 

via www.rovdyr.org, og her kan du også 

bestille Folkeaksjonens T-skjorte «Norsk natur 

er herlig – uten ulv» for kroner 100  pr. stk + 

frakt. Du kan også bruke bestillings kupongen 

på side 13 inne i dette bladet.

Følg med i Folkeaksjonens arbeid 
på internettsiden www.rovdyr.org 
Her finner du hver dag oppdaterte nyheter og rapporter om  

det aller meste som skjer på rovdyrfronten i Norge og Sverige.

Folkeaksjonens T-skjorte finnes i sort farge  
i  størrelse M – L – XL og XXL.


