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1. feb. 2010
I dag er det 1. februar og siste dag for å
skrive lederen i Rovdyr før vi sender bladet i
trykken. Dette er også dagen da startskuddet bokstavlig talt går for gaupejakta.
Mange rundt omkring i Norge har sporet
gaupe i dag. En kompis ringte i morges og
bad om assistanse. Han hadde funnet noe
som lignet på gaupespor som gikk inn i en
ås, og et spor ut som ikke lignet gaupe. Vi
fortsatte sporingen sammen og konkluderte etter en stund at vi hadde gaupe og
ulv inne i samme åsen. Gaupa var der fortsatt, men nå måtte vi spore ulven videre
og forvisse oss om at den var langt nok
vekk for å slippe hunden.
Ulven gikk videre noen kilometer og
gaupejaktlaget ble kontaktet og jegerne
ble postert ut. Den 13 år gamle hamiltonstøveren Hamlet ble sluppet på ferske spor
og fikk fart på katten som lirket seg helskinnet ut mellom to jegere.
At gaupa kom seg ut mellom to poster er
ikke nytt. Men at det i denne åsen ikke var
spor av andre dyr enn en ulv, en gaupe,
+ haren som gaupa hadde tatt til frokost,
er direkte deprimerende. Å spore ulv før
man kan slippe gaupehunden, det er
dagens virkelighet for Norges sydligste
gaupejaktlag!
Svenskene gjorde unna sin ulvejakt på
snaue to dager. Kvoten var 27 ulv. Så brøt
helvete løs! Vernerne skylder på politikere, forskere, jegere og kaller ulvejakten
for masseslakt. Lederen for Skandulv,
Olof Liberg blir truet på livet og avisene
skriver side opp og side ned om de stakkars
”innavlede og utryddningstruede” ulvene.
Jeg var innbudt til debatt på Svensk TV1
i etterkant av jakten. Ikke et menneske
kom til orde med faglige synspunkter i
den debatten.
En representant for vernerne fikk spørsmålet om hvor mange ulv hun syns var
passe. Hun svarte: Inte vet jag, 1500-2000
kanskje? Sånt skal man ha til nabo!
Olof Liberg prøver helt fånyttes å holde
debatten på et noenlunde faglig og

anstendig nivå, men fakta og forskning
hjelper ikke. Her er det kun snakk om
følelser. En zoologiprofessor på Lund
Universitet angriper Liberg, uten å kunne
legge et faglig argument på bordet, men
med et personlig oppgulp av følelser mot
Liberg og for ulven.
Så kommer obduksjonen av de 27 ulvene,
som selvfølgelig var sunne og friske alle
sammen. Nå er plutselig ikke ulvene så
utsatt for innavlsdepresjon lenger. Hva
var det vi sa? Imidlertid har det Svenske
jegerforbundet allerede kjøpt argumentet
om sterkt innavlede ulver og forpliktet seg
til å finne egnede steder for å slippe ut 20
nye ulver fra Russland! Jeg må bare ønske
dem lykke til med jobben, jeg misunner
dem ikke! Kanskje de kan få noen gode
råd fra sine kollegaer i Norges jeger og
fiskerforbund?
Den svenske facebookgruppen "Bevara
och skydda vargarna" fikk nesten 30.000
medlemmer på rekordtid og annonserte
en stor manifestasjon for ulv og mot ulvejakt i sentrum av Stockholm. De forventet
tusener av sympatisører. I følge Varmlandstidningen kom det litt over 50 personer!
Til sammenligning, i den lille svenske byen
Dals-Ed gikk for noen få år siden 3.500
mennesker i fakkeltog til støtte for Stig
Engdal som hadde skutt ulv i nødverge
og ble dømt til 6 mnd. fengsel.
Det er og har alltid vært min oppfatning
at det faktisk er en svært liten gruppe som
gidder å bruke så mye tid på sine standpunkter om å ta vare på ulven. Men de er
synlige og flinke med media.
Vi på vår side er engasjerte og mange, men
ikke like synlige og flinke med media. Det
bør vi gjøre noe med!
Nils Solberg

Vådeskudd fra
Naturvernforbundet

Pinlig lavmål i rapport om gaupejakta
Langt flere gauper enn målet
Stortingets bestandsmål for gaupe er 65
årlige familiegrupper. Det tilsvarer om lag
380 gauper. I 2006 ble det dokumentert
nettopp 65 familiegrupper. Men fram til
2009 økte det til 92 familiegrupper, som
tilsvarer ca. 530 gauper.
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Skyteglade rovviltnemnder
En gjennomgang av kvotejakt
på gaupe fra 2007 til 2010

Dokumentert forekomst av gaupe i
Norge er med andre ord 40 % over
det målet som Stortinget har vedtatt.
Rovviltnemndene har med andre ord
forvaltet gaupa slik at bestanden teller
150 flere gauper enn de skulle hatt hvis
de hadde gjort jobben sin.

Januar 2010
Oppdatert 2010-01-31*

Forstå det den som kan. Naturvernforbundet mener rovviltnemndene driver
en ødeleggende forvaltning og har gått
utover sin myndighet ved å plusse på 87
fellingstillatelser over 4 år, mens det ute
i virkelighetens verden springer 150 for
mange gauper.

Faksimile av Rapport fra Naturvernforbundet

Å S M U N D Y S TA D

Rapporten fra Norges naturvernforbund
heter ”Skyteglade rovviltnemnder”,
med undertittel ”En gjennomgang
av kvotejakt på gaupe 2007-2010”.
Dokumentet lister opp en hel rekke forhold som naturvernforbundet mener
svært graverende.

Total kortslutning
Kortslutningen er total. Naturvernforbundet klager på manglende faglighet
i forvaltningen. Men denne merkelige
historien forteller oss to viktige ting. Den
dokumenterer at de faglige innstillingene
om gaupekvoter fra fylkesmennene ikke
er til å stole på. Og den dokumenterer at
det faglige nivået i Norges naturvernforbund har nådd et pinlig bunnivå.

Norges naturvernforbund er rystet
over at de regionale rovviltnemndene
bruker jakt som hovedvirkemiddel i forvaltningen. Men det verste er at det over
mange år er vedtatt gaupekvoter som
er større en den faglige tilrådningen fra
fylkesmennene.

Riksrevisjonen på sin side kan se fram til
en god latter når de får saken på bordet.
Toril Melheim Strand, leder i
regional rovviltnemnd i region 6, Midt-Norge.

Et graverende funn er at rovviltnemndene i perioden 2007-2010 har vedtatt
kvoter på 421 gauper, som er 87 flere
enn faglig anbefalt. Disse vedtakene
vil nå naturvernforbundet klage inn for
Riksrevisjonen.
Rapporten viser i følge naturvernforbundet en forvaltning helt ute av kurs. Men
rapporten har også en del illustrasjoner,
blant annet en tabell som viser utviklingen av gaupebestanden de siste årene.

F O T O : Å S M U N D Y S TA D

Riksrevisjonen

Revirmarkering fra
Miljøverndepartementet
Endrer gaupekvoten i Midt-Norge
for andre år på rad
Rovviltnemnda for region 6, Midt-Norge, har
forsøkt å forvalte gaupe i alle år, men i 2009
ble registrert 26,5 familiegrupper i regionen,
mens målet er 12. Takken for å ha fylt opp
Midt-Norge med gaupe er at Miljøverndepartementet (MD) saboterer så godt de kan
forsøkene på å redusere bestanden og normalisere situasjonen.
I alle år har rovviltnemnda i region 6 vedtatt
høyere jaktkvote enn innstillingen fra fylkesmann og direktorat. Likevel har bestanden
bare økt. I fjor grep MD for første gang inn og
reduserte hunndyrkvoten fordi faglige råd tilsa
at gaupebestanden var på tur ned. Men når
bestandsrapporten kom, viste den en økning
fra 21 til 26,5 familiegrupper, altså 120 %
mer enn vedtatt mål.
I et krafttak for å redusere bestanden vedtok
rovviltnemnda for 2010 en ny rekordhøy kvote
på 55 gauper + 10 i tilleggskvote. En viktig del
av begrunnelsen var ekstremt høyt skadenivå
og føringer fra en offentlig rapport om sørsamisk tamreindrift der bl.a Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag pekte på at de faglige rådene
de tidligere hadde gitt om gaupekvote var
feil.
Naturvernforbund klaget, og nok en gang har
Miljøverndepartementet grepet inn og endret
kvoten.
Dette liker Toril Melheim Strand svært dårlig.
Hun er leder i rovviltnemnda for region 6,
Midt-Norge. Til Namdalsavisa uttaler hun: - Miljøverndepartementet har for andre år på rad
overprøvd rovviltnemnda, selv om nemnda
mener de holder seg godt innenfor de fastsatte rammene. Hun føler seg overkjørt av
departementet. De har i realiteten fått beskjed
om at de ikke gjør jobben sin på en faglig og
metodisk riktig måte.
Men rovviltnemnda får ikke vite hva som er
galt og riktig. - Departementet sier ikke noe
om hva vi skal gjøre annerledes. De har ikke
engang tatt kontakt med oss etter at Naturvernforbundet klaget. De har bare besluttet å
oppheve vårt vedtak noe rovviltnemnda synes
er svært frustrerende, sier Melheim Strand.
Rovdyr 1–2010
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Fant ny helnorsk ulveflokk i Østfold
Linnekleppen er det foreløpige navnet på den tredje
helnorske ulveflokken som ynglet i 2009
N ils S olberg
Lokale folk og jegere hadde i langt over et
år rapportert til SNO om ny ulveetablering
i Haldenområdet. Men ingen ting skjedde.
For et år siden sporet bl.a. undertegnede
et revirmarkerende par i det aktuelle området ved flere anledninger.
I januar 2010 hadde snøen ligget en stund,
og folk mast om mulig mer enn vanlig
på SNO. Da kontaktet de endelig Petter
Wabakken i Skandulv/ Høgskolen i Hedmark, som har ansvaret for ulvesporing.

En ny ulveflokk, og enda en til
Feltpersonell kom fra Evenstad og gjorde
en grundig jobb. De kunne raskt konstatere at her var det en ny helnorsk ulveflokk
som hadde ynglet i 2009. Samtidig fikk de
også registrert en ny grenseflokk (Dals
–Ed Sødra) som i likhet med den tidligere
kjente grenseflokken Halden-Dals Ed har
revir som strekker seg inn i Halden kommune.
Like før sporingen startet, hadde Høgskolen i Hedmark levert en rapport til Direktoratet for naturforvaltning, med kunnskap
om ulv i Norge pr. 5. januar 2010. I denne
rapporten var verken den nye grenseflokken eller en eneste ulv fra den nye helnor-

Oppdaterte kart over ulverevir i Østfold pr.
1. februar 2010. Det nordligste reviret er
Linnekleppen. Sørover finner vi først Halden Dals Ed
og lengst sør en flik inn i Norge av Dals-Ed Sødra.
Kilde: Høgskolen i Hedmark

ske ulveflokken nevnt med et ord. Dette på
tross av alle de meldinger SNO hadde fått
fra folk og jegere over lenger tid.
Hvorfor i all verden har ikke regionansvarlig
Wilberg i Statens naturoppsyn i Akershus
og Østfold sørget for at denne informasjonen er kommet videre og dit den skal?
Jeg har aldri vært på regionkontoret, men
jeg mistenker at det står en stor bøtte for
papirsøppel og en god sofa der.

Ulvesporing på sparebluss
Men nå ble ulvene registrert og DNA- prøver kom raskere enn noen gang etter stort
påtrykk.
Folk og ordførere i regionen hadde vantro fått høre at slike DNA-prøver fra norske
ulvesporinger til vanlig kommer langt bak i
køen på grunn av manglende ressurser:
Dette blir helt feil: Norske miljømyndigheter uttrykker stadig vekk stor bekymring
for at det norske bestandsmålet for ulveynglinger ikke er nådd. Og så viser det seg
at de ansvarlige for sporingen hele tiden
må prioritere knallhardt på grunn av manglende ressurser.

Millionsluket Galventispa
Bare til å følge med og overvåke den enslige Galventispa har Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning
bruk det mangedobbelte i forhold til de
knappe ressursene Skandulv har for å følge
opp all ulv i Norge.
Etter press fra lokale folk og ordførere i
Østfold ble det nå gjennomført hurtigtesting av DNA-prøvene. Hvis Wabakken
og Skandulv i Norge hadde hatt ressurser
til hurtiganalyse av DNA av Kynnaflokken
i Elverum i fjor, hadde sannsynligvis millionsluket Galventispa kort og greit vært
skutt for lenge siden. Da hadde man nemlig mye tidligere hatt kunnskap om et nytt
valpekull med friske gener i Hedmark, noe
som hadde gjort Galventispa mye mindre
interessant å ta vare på.

Uten mas – ingen ulv
Om folk i Østfold ikke hadde mast og mast
på SNO og Skandulv er det ikke sikkert at

Inn på tunet er populært, også for ulven. Bildet viser
rester av ulvedrept rådyrkadaver syd i Halden
kommune. Ulvene i Halden-Dals Edflokken er lite
sky og har også drept mange hunder.

den nye grenseflokken og den nye helnorske hadde eksistert. Men nå gjør de
altså det, i tilegg til den etablerte Halden
Dals-Ed flokken.
Ordfører Per Kristian Dahl i Halden fikk
massiv kritikk fra vernesiden da han tidlig
hevdet at det kunne være min 19 ulv i hans
kommune samtidig.
Men på et møte i slutten av januar, der
bla. Naturvernforbundet sto som arrangør, fastslo fylkesmannen i Østfold og en
representant for Svenske Länstyrelsen at
det var min. 15 ulver i de to grenseflokkene
i Halden. Og med Wabakkens minimum 4
ulver i den nye helnorske flokken, skulle vel
det bli omtrent 19?
Jeg tror det er på høy tid at ansvarlige i
Regjeringen og på Stortinget begynner
å lytte til ordførerne og lokalkjente folk i
ulvekommunene!
Foreløpig utbredelse av 3 ulverevir (grått)
i Østfold fylke, kartlagt på sporsnø pr. 1
februar vinteren 2009-2010. Kartet viser
fra nord til sør norsk utbredelse av de 3
revirene Linnekleppen, Dals Ed-Halden
og Dals Ed Søndre (Tabell 1). For å få så
god kunnskap som mulig om de reelle
revirgrensene, er registreringene svært
takknemlig for meldinger om syns- eller
sporobservasjoner av revirmarkerende
ulver eller flere ulver i følge utenfor revirgrensene vist på kartet
Kilde: Høgskolen i Hedmark

Ledersamling i Folkeaksjonen
Ledere og tillitsvalgte i lokallagene i
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk var samlet til ledersamling

F oto : O le J ohan S æ tre

på Gardermoen siste helga i januar.

Engasjerte deltagere: Fra venstre, Håvard Furulund, Nord-Trøndelag, Oddvar Berg, Hallingdal, Vidar Helgesen, Åmot
og Elverum, Eyvind Dramstad, Østfold og Geir Atle Aas og Geir Granmo fra Ringsaker lokallag.

Å smund Y stad
Oppmøtet var godt, med 27 deltagere
fra lokallagene og landsstyret. Temaet
for samlingen var politikk og strategi for
organisasjonen i 2010.
Dette blir et spennende år i organisasjonen med en bebudet ny Stortingsmelding om bestandsmål for ulv og bjørn
som den største saken. Ledelsen og lokallagene i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

er klar over at det vil kreve mye arbeid
og engasjement fra vår og andres side
før regjeringens lovnader i Soria Moria II
er omgjort til konkret politikk som betyr
forbedringer for våre medlemmer og alle
andre som ønsker å sikre en rik og aktiv
utmarksbruk også i framtida.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk ønsker å
bidra til bredt engasjement og samarbeid
med alle aktører og andre organisasjoner
som ønsker ny rovdyrpolitikk. En bredest

mulig front med felles krav til Stortinget
er selvfølgelig den beste resepten for å
oppnå positive endringer.
Men dette forutsetter selvfølgelig at også
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk opptrer
samlet med felles politikk , hele tiden
framført på en tydelig, saklig og etterrettelig måte. Nesten alle møtedeltagerne
var enige i det.

Gaupa passerte jerven som verste skadegjører
Å smund Y stad
Etter nedgang i erstattede skader på sauer og
lam i 2008 økte de igjen i 2009. Av 34200 rovdyrerstattede sauer er 10000 antatt drept av
gaupe.
Til sammenligning ble det utbetalt erstatning
for 9800 sauer drept av jerv, en klar nedgang fra
16.800 i 2006.

Ellers er for 2008 utbetalt erstatning for 6900
sauer tatt av bjørn, 1750 tatt av ulv og 1350 lam
drept av kongeørn.
Mange husdyreiere har for øvrig meldt om
avkorting av erstatningsutbetalinger på grunn av
skjerpede krav til dokumentasjon av kadaver.

F oto : S teffen J ohnsen

Rovdyrskadene på husdyr øker igjen

Dugnad for beitebruk og tamreindrift

Tusenvis av jegere utfører i disse dager en helt nødvendig
dugnad for reduserte skader på husdyr og tamrein. Her er
jaktlaget til Kåre Vik i Namsskogan i Nord-Trøndelag, med
gaupe skutt 2. februar 2010. Til sammen 12 gauper ble
skutt i Midt-Norge de to første dagene av årets jakt.

Rovdyr 1–2010
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Hull i gjerdet
Ulv er ulv, den skal ikke skytes uansett
gjennom gjerdet. Nå fikk jegerne et lite
pusterom noen dager da kritikken i stedet
haglet mot barbarene i dyreparken som
hadde skutt sine egne ulver.

F oto : S canpi x

Protestene var like harde og kompromissløse. Sjelden har vi sett mer tydelig at for
en viss gruppe mennesker er det slik at en
ulv er en ulv, uansett.

Djurrättsalliansen demonstrer utenfor Skånes djurpark mot avlivningen av parkens ulveflokk.
Demonstrantene skrev i snøen med syntetisk blod og tente 12 gravlys, ett for hver av de skutte dyreparkulvene.

Å smund Y stad
Tidlig i årets første uke hadde svenske
ulvefantaster brukt opp alle de styggeste

ordene i protest mot ulvejegerne. Men i
slutten av uka fikk de et nytt sjokk.
Skånes Djurpark skjøt alle sine 12 ulver da
det oppsto kaos etter at flere ulver bet seg

Felles for mange av disse aktivistene er
at de kan svært lite om ulv. Kunnskapen
begrenser seg ofte til at de har googlet
ulven. Sannsynligvis kan de lite om mye
annet også. De er bare enige om en ting,
ulver skal ikke skytes.
Saklighetsnivået i mange av protestene
er så usannsynlig lavt at man lett kan få
en mistanke om at det ikke bare er ulvene
som har kommet seg gjennom et gjerde
for å rømme.

Det store svenske ulveslaget
N ils S olberg
Svenskene fikk til slutt lov til å jakte ulv. Etter
at riksdagen vedtak om maks 210 ulv fikk
jegerne en jaktkvote på 27. Dette var ikke
nok for å balansere stammen på 210, men
bedre enn ingenting. Skulle svenskene tatt
det nye bestandsmålet på alvor burde de
skutt 100. Men om sagt, 27 var litt bedre
enn ingenting, men bare litt.
Ulvejegerne registrerte seg, og vips var
12000 jegere klar 2. januar. Første dagen
skjøt de 22 og resten dagen etter, før
lunch. Jakten foregikk i ryddige former og
var godt organisert.
Så brøt spetaklet løs. Jegere som sto
fram med navn og bilde fikk mordtrusler.
På internett vokste en storm av trusler og
sjikane mot jegere generelt.
Miljøverminister Calgren forklarte at det var
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en fordel å skyte litt ulv da de var innavlede
og syke. Men kritikken økte da obduksjonene viste at alle ulvene selvfølgelig var
friske og velfødde. Ulv som dreper voksen
elg må selvfølgelig være frisk og pigg, slik
er det i alle fall i min verden!
Det svenske Jägarforbundet har tidligere
fått massiv kritikk av sine egne for å ha sluppet ulven alt for langt i Sverige (og Norge).
Frustrerte medlemmer melder seg ut og
forbundet prøver å bøte på skaden ved å
inngå en avtale med myndighetene.
Denne går ut på at jegerne nå skal hjelpe
til med å slippe ut 20 nye russiske ulver
med friskt blod i Sverige. Selvfølgelig er
det direkte tåpelig. Bare de to siste årene
er det født 18-20 valper etter innvandrerulver i Norge og Sverige. Forskerne forstår
dette nå, og antyder nå stadig oftere at
problemet med innavl ser ut til å være løst
på kort sikt.

Jägerforbundet mottar over 50 millioner
kroner i året og er selvfølgelig redde for
jobbene sine. Hvor har Jägerforbundet
tenkt at folk vil ta i mot ulvene som skal
settes ut? Der de er fra før, eller der det
ikke finnes noen? Hva med å slippe de løs
i Skåne?
Jegerforbundet har tatt på seg en håpløs
oppgave som de kunne ha sluppet om de
hadde fulgt med i timen og talt jegernes
sak i stedet for å telle penger.
Faktum er at de har diltet etter vernere og
politikere på venstresiden i flere år og sagt:
Varg måste vi ha. Og ulv har de fått, i riklige
mengder og mer blir det med de ynkelige
kvotene myndighetene gir dem. Hele historien får meg til å tenke på eventyret om
mannen som bytta bort kua si med ei fele.
Men det eventyret er jo norsk …

A ndreas S kartveit
T idlegare forlagsmann
og N R K - direktør

fredeleg og stillferdig idyll, med entusiastiske born og glade foreldre, endar
i blod og katastrofe.

Eg har gode venner i Sverige. Dei har
born på alder med mine born. Ein sommar var vi og vitja dei på den svenske
vestkysten. Det besøket kom til å handle
mykje om Missan. Missan var ei kjette
som var tatt inn i familien. Ho var varm
og kjælen og fylte mykje av dagen for
borna, eit fullverdig familiemedlem.

Ein ulveflokk på utstilling, med publikum
og inngangspengar, flekkjer rovdyrtennene sine og alt blir rått, blodig
og primitivt. Laurdagen er øydelagd.
Om-sider grip makta inn og skaper ordning och reda, som det heiter på lokalspråket.
I dyreparken i Skåne var det to ulvar,
to ungdommar, som braut seg ut av
inngjerdinga og familieidyllen, der far
og mor, Viljar og Vera, regjerte.. Dei vart
fanga inn, og holet i gjerdet vart tetta.
Men rømminga gav meirsmak, så dei
gjorde det igjen. Og denne gongen
gjekk dei laus på andre dyr i parken. På
kort tid drap dei ein kronhjort, eit rådyr
og to sauer. Og no greidde ikkje personalet å fange inn rømningane. Om dei
andre dyra skulle vernast, var det berre
ein ting å gjere: Rømningane enda sine
liv for to velplasserte kuler. No vart dei
andre ulvane, som ikkje hadde rømt,
urolege og ampre og gjekk laus på
kvarandre. Så fekk dei kvar si kule dei
også.
Så vart dyreparken i Skåne ulvefri i ei tid
då ulven breier seg i resten av Sverige,
langt nede i Småland og langt borte i
Stockholm.
Dei organiserte ulvevenene i Sverige
har meldt dyreparken til politiet for
ulvejakta.

Så ein dag var det skandale, opprør
og raseri. I samla flokk kom dei fire
borna stormande ned til oss der vi sat
i sol-veggen med eit glas kald kvitvin.
Og dei fortalde om forferdelege ting.
Missan, det avskyelege kreket, hadde
fanga ei mus som ho dreiv og leika seg
med borte på plenen. Og no måtte vi
vaksne gripe inn på raude rappen og
berge den stakkars musa.
Vi gjekk no bort, der vi såg det vi vaksne
hadde sett før: ein katt som leika seg
med ei mus. Når musa prøvde å sleppe
unna, slo katta kloa i henne og kasta
henne tilbake på plenen, der ho beit litt
i henne og kasta henne opp i lufta. Så
rulla ho henne litt rundt, før ho beit litt
meir. Musa jamra seg og borna kravde
at vi skulle stogge den blodige og glade
leiken.
Vi gjorde ikkje det. For det første var det
nok for seint å berge musa. Ho var alt så
skadd at livet ikkje sto til å redde. For det
andre meinte vi at borna kunne ha godt
av å lære denne sida av røyndommen,
denne blodige realiteten, å kjenne. Til
slutt drap Missan musa.
Missan og musa kom til å prege dette
besøket, og det tok mange år før borna
tilga oss at vi ikkje greip inn.
Det er den svenske ulvedebatten som
har kalla fram dette solminnet frå
Bohuslänskysten. Noko som var ein

Og dyreparken er alt i gang med å skaffe
nye ulvar til svenskar på søndagstur.
Ulukka den sommardagen på Bohuslänkysten for snart 40 år sidan var ikkje at
Missan fanga mus. Missan var som ho
var, og fred med hennar minne. Ulukka
var at borna såg kven Missan i grunnen var. Og det var meir enn dei kunne
tole. Vankunna deira hadde verna dei
mot kunnskap om det vonde. Tapet av
denne vankunna var stort.
Det er mykje godt vern i god vankunne.
Difor var det nok uforsiktig og uklokt av

F oto : S canpi x / V G

Til minne om Missan

ulvane å lage blodbad på sau, rådyr og
hjort inne i ein dyrehage, av alle stader.
Det var å utfordre den vankunna i det
svenske folket som er noko av grunnlaget for det gode livet ulven lever i
dagens Sverige. Dei burde ha visst at dei
kunne få topp-plassering i den svenske
dagsrevyen på søndagskvelden, som
dei fekk.
Så fekk dei fortalt det svenske folket, på
beste sendetid søndagskvelden, kven
dei i grunnen var til dei mange som ikkje
visste det. Det var ærleg og heiderleg,
men uforsiktig og uklokt.
Det kunne Missan har fortalt dei. Hennar
helgenglorie var tapt for alltid. Ho forsto
for seint at den massive vankunna om
kven ho var, var det beste vernet for det
gode livet ho levde, som elska og omtykt
av mange.

Rovdyr 1–2010
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Fulle hus da folk fikk lære om
bjørnens verden av Herman Sotkajærvi

3 åpne møter og 3 skoleforedrag gikk for fulle hus, med til sammen over 900 engasjerte tilhørere.

Hermann Sotkajærvi trollbinder sitt publikum
med sine fortellinger om bjørn

L aila H off

Den kjente jegeren sier han er for fredningen av de store rovdyra, men mener det
ikke skal gå på bekostning av beitenæringene. Han mener elgen er bjørnens
naturlige bytte. Vi mennesker kan ikke ta
ut matviltet til bjørnen på egen jakt, uten
å regne med bjørnens matbehov.
En økende bjørnestamme må forvaltes.
Måten Hermann vil gjøre det på er å raskt
ta ut bjørn som gjør skade på beitedyr,
og bjørn som blir for nærgående folk og
gårdsbruk.
Hermann har skutt 38 bjørner til nå, ingen
av dem for fornøyelsens skyld. De fleste
som måtte bøte med livet var skadedyr i
beitenæringene.

Til sammen over 900 tilhørere fikk gleden
av å være med bjørnejeger Herman Sotkajærvi på en fascinerende tur i bjørnens
verden i løpet av 6 foredrag i Mosjøen,
Hemnes og Hattfjelldal i Nordland siste
uka i januar.
3 åpne møter og 4 skoleforedrag var et
”leve med rovdyr”-arrangement. Det ble
en braksuksess. Bakgrunnen for prosjektet
er at beitenæringene har innsett at vi må
leve med rovdyr. Økte bestander utløser et
stort behov for faktainformasjon.
Folk var veldig fornøyd, kjempegode foredrag med en forteller som tar sitt publikum
med inn i naturen. Herman har med sin
kunnskap om bjørn i norsk natur en unik

kunnskapsbase, som han dokumenterer
med bilder og videosnutter.
Han er sin kunnskap bevist og forteller rolig
når han deler sine erfaringer med oss. Her
er det ingen høye rop og skryt av egne
prestasjoner fra mannen som har skutt 38
bjørner.
Med utsøkt fortellerkunst trollbinder han
sitt publikum, med fortellinger og kunnskap som ikke kan leses i bøker. Samtidig
avmystifiserer han bjørnen, et dyr han har
stor respekt for.
Bjørnen er utrolig sterk og hurtig, og det
kan også oppstå farlige situasjoner med
dette store rovdyret. Men i følge Herman
Sotkajærvi trenger ikke folk å frykte bjørnen, de må fortsette å plukke sopp og bær,
og bruke naturen.

Statlig feilinformasjon om rovdyrpolitikk
Å smund Y stad
Internettjenesten miljostatus.no, Miljøstatus
i Norge, er en statlig informasjonstjeneste
om miljøets tilstand og utvikling. Det flere
ganger prisbelønte nettstedet skal skape
forståelse for sammenhengene mellom
miljøets tilstand, påvirkning, konsekvenser
og tiltak.
Miljøstatus brukes mye av media og ikke
minst skoleverket. I tillegg til den nasjonale
basen er det egne fylkesvise miljøstatusrapporter utviklet av Fylkesmannens miljøvernavdelinger.
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Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har gått
gjennom disse rapportene og funnet at
flere fylkesmenn presenterer direkte feilinformasjon.
Blant de som slurver er sentrale rovdyrfylker
som Hedmark, Buskerud og Finnmark. Disse
fylkene skriver at Stortinget har vedtatt at

Skjermbilde av ne

status.no
ttsiden: www.miljo

det skal sikres levedyktige bestander av de
fire store rovdyrartene i Norge.
Dette er direkte feilinformasjon. Det er for
så vidt i tråd med hva Stortinget vedtok i
1997, men er en direkte feiltolkning av rovviltforliket i Stortinget fra 2004.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har tipset
de aktuelle fylkesmennene om saken og
forventer at de oppdaterer sine nettsider
med korrekte fakta.

Stolte på rapport fra WWF
- angrer bittert etterpå
Å S M U N D Y S TA D
FNs klimapanel presenterte forskning
som tilsa at isbreene i Himalaya ville være
borte i 2035.
Kritikere som hevdet at dette var umulig ble bestemt avist og profetien ble
med videre i klimapanelets rapport til
den store konferansen i København i
desember i fjor.
Men nå har pipa fått en annen lyd. FNs
klimapanel innrømmer at påstanden om
nedsmeltingen ikke var basert på seriøs

forskning. Påstanden føres til en gammel
rapport fra WWF, en rapport som igjen
var basert på ren synsing uten vitenskapelige belegg.
WWF har til og med lagt ut en melding
på organisasjonens nettside der de
”beklager den eventuelle forvirringen
WWFs gjentagelse av den ukorrekte
påstanden kan ha skapt".
Som vi i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
alltid har sagt: Med kunnskap fra WWF
følger dumskapen med på lasset.

Innhold Rovdyr 2009
ROVDYR

www.

. org
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Nr 1-2009

• Leder: Rovdyrpolitikk og levedyktighet
• Helt vilt om gaupe og trafikk
• Gaupa Karl XII
• Levedyktige bestander: De vanskelig ordene
• Bjørn Skåret: Farvel
rovviltsenter – velkommen ulv.
• Regjeringen feilinformerer
Stortinget om ny dyrevelferdslov
• John C. Linnell, John Odden & Jenny Mattison:
Matgilde eller hungersnød i nord? – Verdens
nordligste gaupebestand avsløres
• Magne Akervold: Vassfaret

Nr. 2 – 2009

• Leder: Venner?
• Landsmøte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
• Beretningen om et varslet mord
• Overkjører de regionale rovviltnemndene
• 120 bjørner i Norge i 2008
• Folkeaksjonen på høring i Stortinget
om ny naturmangfoldlov
• Ny svensk rovdyrpolitikk
• Osdalsulvene lever og yngler
utenfor ulvesonen
• Lauritz Sømme: Rødlister og biologisk mangfold
• Stortingsvalg 2009: Hva vil partiene gjøre med
rovdyrpolitikken
• Eline Lønnå: Ulv, Ulv

Rajendra Pachauri, nobelprisvinner og leder for FNs
klimapanel, har fått en dyrekjøpt erfaring med
WWFs manglende troverdighet.

Nye lesere kan få tilsendt gamle utgaver ved å kontakte Folkeaksjonens
sekretariat. Bladene kan også leses i sin helhet på www.rovdyr.org

ROVDYR
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FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 3 – NOVEMBER 2009

Dette er norsk
rovdyrpolitikk
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FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 4 – DESEMBER 2009
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Nr 3-2009

• Leder: Død og pine
• En halv ny stortingsmelding om rovdyrpolitikken
• Sørsamisk reindrift: Åtte av ti kalver borte
• Folkeaksjonen på plass i statsbudsjettet
• Soria Moria II om rovdyrforvaltning
• Når ulven har fått smaken av hund
• Ut med Folkeaksjonen – inn med seg selv
• Osdalsulvene forsyner seg godt av rendalsrenen
• Svenskene fryser ulvestammen
• Fulle hus på Folkeaksjonens møter
• Per Kristiansen og Ola Lund: Skogsfuglprosjektet i Østfold
• Med sporsnø ble det fart på bjørnejakta i Sør-Norge
• Folkeaksjonens superververe
• Leif Skiaker: Glem ikke flatlusa!

Nr. 4-2009

• Leder: Julenissen, Obama og SNO
• Statssekretær Heidi Sørensen i kontaktutvalget
• Krafttak for å få kontroll på gaupa i Midt-Norge
• Erik Solheim fornøyd med Folkeaksjonen
• To gaupejaktkurs på ei langhelg i Nordland
• Hver tredje bjørn som er registrert i
Norge har også vært i Sverige
• Ulvejakt i Østerdalen
• Innvandrerbråk på riksveg 25
• Bjørn Skåret: Norsk rovdyrpolitikk trygt plantet i løse lufta
• Andreas Skartveit: Ulven på Stortinget
• Magne Akervold: Importerte bjørner - Pekka og Lisa
• Minneord Wilhelm Elsrud

Fine premier til Folkeaksjonens gode ververe
Verv 5 medlemmer og velg mellom:

erlig
Norsk natur er h
- uten ulv!
www.rovdyr.org

d logo
Trekopp me

Genser:
ulv
r herlig – uten
Norsk Natur e

6 små glas
s med log
o

Medlemskontingenten er kr 200 for hovedmedlemmer, kr. 100 for øvrige familiemedlemmer (skriv navn på hovedmedlem)
og kr. 100 for ungdom under 25 år (skriv fødselsdato).
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:.................................................................................................................................
Adresse:...........................................................................................................................
Postnr./Sted:................................................................................................................

Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk,
Pb. 40, 7701 Steinkjer

Jeg har vervet 5 .nye medlemmer og ønsker meg:
Folkeaksjonens genser

En trekopp med logo

6 små glass med logo

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

aksjonen@rovdyr.org
Telefon: 975 95 119
Telefax: 74 12 65 01
Bankkonto: 4464.09.33434
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Varer med Folkeaksjonens logo
T-skjorte:
Norsk Natur er herlig – uten ulv

Genser:
Norsk Natur er herlig – uten ulv

Caps.
Farge rød eller blå

Norsk natur er herlig
- uten ulv!
www.rovdyr.org

Trekopp kr 275,- pr. stk

- uten ulv!
Norsk natur er herlig
www.rovdyr.org

Lommelykt

Lommelykt kr 75,- pr. stk

Kortholder

FOTO: LILLIAN GRIMSGÅRD

Drammeglass

Caps. Regulerbar størrelse kr 50,- pr. stk

FOTO: LILLIAN GRIMSGÅRD

Størrelser: M – L – xL – xxL kr 200,- pr. stk
FOTO: LILLIAN GRIMSGÅRD

Trekopp

FOTO: LILLIAN GRIMSGÅRD

Størrelser: S – M – L – xL – xxL kr 100,- pr. stk

2 glass kr 100,-. 6 glass kr 300,Kortholder kr 275,- pr. stk

Bruk dette bestillingsskjemaet og send til oss i post eller på faks.
Du kan også skrive bestillingen i en e-post og send til aksjonen@rovdyr.org
Varenavn

Antall

Størrelse

Pris pr. stk

T-skjorte Norsk natur er herlig –uten ulv!

100,-

Genser Norsk natur er herlig – uten ulv!

200,-

Caps med logo. Sort farge

50,-

Caps med logo. Rød farge

50,-

Trekopp med logo

275,-

Drammeglass med logo. 2 -pack.

110,-

Drammeglass med logo. 6 - pack.

300,-

Lommelykt med logo

75,-

Kortholder med logo

275,-

SUM

sum kr ____________

Jeg bestiller herved de varer og det antall som jeg har markert på bestillingsskjema.
Frakt og omkostninger på kr. 30 pr. sending kommer i tillegg.
Navn: ........................................................................................................................
Adresse: ................................................................................................................... Dato: ...........................................................
Postnr./Sted: ........................................................................................................ Telefon: ......................................................
E-post: .....................................................................................................................

BESTILLINGSSKJEMA SENDES:
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk,
Pb. 40, 7701 Steinkjer
aksjonen@rovdyr.org
Telefon: 975 95 119 • Telefax: 74 12 65 01
Bankkonto: 4464.09.33434

Møt Folkeaksjonen på årets Villmarksmesser
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk stiller
sammen med våre lokallag på følgende
Villmarksmesser i vinter. Vi ønsker alle
våre medlemmer velkommen for en
hyggelig prat.

Villmarksmessa på Melhus
Melhushallen , lørdag og søndag
6. og 7. mars 2010.

Villmarksliv 2010 på Hamar
Vikingskipet , fredag, lørdag og søndag
12., 13. og 14. mars 2010.

Villmarksmessa på Lillestrøm
Norges Varemesse, torsdag til søndag,
8. - 11. april 2010.
Ottar Moe fra Øyer og Eli Dørum og
Kåre Kleiva fra Elverum, melder inn nye
medlemmer til Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk under en tidligere
villmarksmesse i Vikingskipet på Hamar.

Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk på Facebook
Følg Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på facebook sammen med tusenvis av andre. Her kan du dele dine tanker om rovdyrforvaltningen,
diskutere rovdyrpolitikk med andre medlemmer og opprette nye kontakter.
Via Folkeaksjonen på facebook får du også tilgang til ekstra rask
og oppdatert informasjon om hva som skjer, blant annet møter og
arrangementer rundt omkring i landet i regi av Folkeaksjonen.

Gaupejeger

Nå i nytt opplag i Paperback
Boka Gaupejeger, som John S. Opdahl gav ut i 1996, ble en bestselger og har
lenge vært utsolgt. Gaupejeger fikk i sin tid meget gode omtaler, den eneste
negative som ble sagt var at boka kom for seint. Nå er den etter utallige oppfordringer trykket i et begrenset opplag som paperback.
Pris kr. 198,Du kan lese mer om boka og bestille den på www.langvind.no
Eller ved å kontakte Jakt og Fangstbua på tlf. Tlf. 74 16 36 98

Årsmøter i lokallagene
Årsmøte i Vestfold lokallag 15. mars
2010, kl. 19.00 på Gavelstad Hotel.
Landsstyrets leder Nils Solberg deltar på årsmøtet fra hovedorganisasjonen. Ellers møter Lars Bjaadal,
leder i rovviltnemnda i region 2 og
Kjartan Sjulstad som vil informere fra

Gaupeprosjektet i region 2. Forslag
som ønskes behandlet av årsmøte
må være styret i hende innen 28.
februar.

Akershus
lokallag

Årsmøte i Akershus lokallag torsdag
18. Mars kl. 18.30 ved Gjestegården
Aurskog. Dagfinn Sundsbø, statssekretær ved statsministerens kontor,
vil delta med informasjon fra regjeringens arbeid med rovdyrpolitikken.

Daglig leder Åsmund Ystad deltar på
årsmøtet fra hovedorganisasjonen.

Hallingdal
lokallag

Årsmøte i Hallingdal lokallag fredag
12. mars kl. 19.30 på Solstad Hotel på
Gol. Vanlige årsmøtesaker.
Daglig leder Åsmund Ystad deltar på
årsmøtet fra hovedorganisasjonen.

Saker som ønskes behandlet må være
innsendt til styret innen 28. februar.

Lillehammer
lokallag

Årsmøte i Lillehammer lokallag torsdag 25. mars 2010, Kl 19.00 på Bjørns
Kro, Vingnes.
Vanlige årsmøtesaker.
Daglig leder Åsmund Ystad deltar på
årsmøtet fra hovedorganisasjonen.

Saker som ønskes behandlet må være
innsendt til styret innen 4. mars.

Glåmdalen
lokallag

Årsmøte i Glåmdalen lokallag, torsdag 11. mars kl. 19.00, på Breidablikk ,
Brandval vestside.
Vanlige årsmøtesaker.
Landsstyrets leder Nils Solberg deltar
på årsmøtet fra hovedorganisasjonen.

Saker som ønskes behandlet må være
innsendt til styret innen 1. mars.

Vestfold lokallag
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Kontakt: Leder Helge Røsholt,
Steinsholt, tlf. 33 12 95 17

Kontakt : Leder Kåre Holmen
tlf. 63 86 42 08

Kontakt: Leder Oddvar Berg, Hol,
tlf. 913 42 213

Kontakt: Leder Ottar Moe, Øyer
tlf. 61 27 81 26

Kontakt: Leder Torstein A. Opdahl,
Namnå, tlf. 62 94 45 42

Lesja lokallag

Årsmøte i Lesja lokallag tirsdag 23. mars
2010 kl. 19.30 på Lora Grendahus.

Saker som ønskes behandlet må være
styret i hende innen 16. mars.

Vanlige årsmøtesaker.

Kontakt: Leder Kåre Ljosbakken, Lora, tlf.
61 24 37 19

Nord-Østerdal
lokallag

Årsmøte lørdag 20. mars 2010 kl. 12.00
på Grimsbu Turistsenter i Folldal.

Saker som ønskes behandlet må være
styret i hende innen 6. mars.

Vanlige årsmøtesaker.

Kontakt: leder Ola Tronsmoen, Alvdal tlf.
62 48 95 36

Gauldal
lokallag

Årsmøte i Gauldal lokallag torsdag
18. mars 2010 kl. 19.00 på Størens Bakeri
og Veikro på Støren.
Dette er første ordinære årsmøte i
Gauldal lokallag.
Landsstyrets leder Nils Solberg deltar på

årsmøtet fra hovedorganisasjonen
Saker som ønskes behandlet må være
styret i hende innen 4. mars.

NordTrøndelag
lokallag
Årsmøte i Nord-Trøndelag
lokallag mandag 22. mars
2010 kl. 18.00 på Heia Gjestegård i Grong.
Første del av årsmøtet blir
åpent temamøte om rovdyrpolitikken.
Saker som ønskes behandlet
må være styret i hende innen
8. mars.
Kontakt:
Leder Håvard Furulund, Nordli
tlf. 976 80 570

Kontakt: Leder Ole Johan Sætre, Ler.
tlf. 72 85 18 21

Kontaktinformasjon for
Folkeaksjonens lokallag
Lokallag

Leder

Telefon

Akershus

Kåre Holmen, Aurskog

Østfold

Nils Solberg, Halden

tlf. 901 75 120

Vestfold

Helge Røsholt, Steinsholt

tlf. 33 12 95 17

Telemark

Trond Kvernstuen, Nordagutu

tlf. 959 47 635

Hallingdal

Oddvar Berg, Hol

tlf. 913 42 213

Glåmdalen

Torstein A. Opdahl, Namnå

tlf. 62 94 45 42

Trysil

Ola Sjøli, Trysil

tlf. 62 45 75 27

Åmot og Elverum

Vidar Helgesen, Rena

tlf. 91 74 67 96

Ringsaker

Geir Atle Aas, Brumunddal

tlf. 907 27 902

tlf. 63 86 42 08

Rendalen og Stor-Elvdal

Roy Tovsrud, Hanestad

tlf. 62 46 92 28

Nord-Østerdal

Ola Tronsmoen, Alvdal

tlf. 62 48 95 36

Lillehammer

Ottar Moe, Øyer

tlf. 61 27 81 26

Gausdal

John Birger Skansen, Østre Gausdal

tlf. 416 44 713

Nordre Land

Håkon Bratrud, Dokka

tlf. 951 57 970

Valdres

Arne Myrvang, Rogne

tlf. 61 34 04 63

Skjåk

Else Mona Bjørnstad, Skjåk

tlf. 915 39 565

Lesja

Kåre Ljosbakken, Lesja

tlf. 61 24 37 19

Oppdal og Rennebu

Stein M. Lauritzen, Oppdal

tlf. 72 42 41 27

Gauldal

Ole Johan Sætre, Ler,

tlf. 72 85 18 21

Nord-Trøndelag

Håvard Furulund, Nordli

tlf. 976 80 570

Nordland

Laila Hoff, Hattfjelldal

tlf. 920 51 459
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Returadresse:
Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en
landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon som har
til formål å endre dagens rovdyrpolitikk med følgende hovedkrav:
• Forvaltningsmodellen med
kjerneområder og soner må bort

• Effektivt uttak av skadedyr

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.

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.

• Lokal forvaltning

• Nei til fast ulvestamme i Norge

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.

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.

Du kan følge vårt daglige arbeid på Folkeaksjonens nettside www.rovdyr.org.
Der kan også alle tidligere utgaver av tidsskriftet Rovdyr leses i sin helhet.
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Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Leder
Styremedlem

Vara

Daglig leder

Nils Solberg
Sara Kveli
Torvald M. Brinch
Laila Hoff
Vidar Helgesen
Ola Arne Aune
Håkon Furuhovde
Eli Bjorvatten
Åsmund Ystad

Halden
Lierne
Oslo
Hattfjelldal
Rena
Oppdal
Folldal
Vegårshei
Steinkjer
e-post:
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RESPE
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tlf. 901 75 120
tlf. 917 90 265
tlf. 950 48 909
tlf. 920 51 459
tlf. 917 46 796
tlf. 970 79 868
tlf. 959 38 213
tlf. 907 50 423
tlf. 975 95 119
aksjonen@rovdyr.org

NY MILLION TIL FOLKEAKSJONEN
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Adresseendring?
Flyttet eller fått ny
adresse? Vær vennlig og
gi oss beskjed, slik at du
fortsatt får tidsskriftet
Rovdyr i posten.

6-7

..&/
7&-,0
7*-54& /5&3
% * /03%
'"37& -307
)6/( &34/
&--&3 

/&t
&-*(& 03%& ."5( *-%&
t
3%& 7"/4,
5*/(& 5
&#&45"/%&
&3&3 4503
-&7&%:,5*( / '&*-*/ '03.
3&(+& 3*/(&

