ve av
a
g
t
u
.
25
ladet
b
r
y
d
v
Ro

ROVDYR

www.

.org

folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Nr 1 – mars 2011

Fulltreff
Møte på bakrommet – Venstre gikk ret t i rovdyrfella – Men Galven-tispa var ikke død
Folke ak sjonen på ne t tmø te - L a bygdene le ve, JEns! – Om å st yre med ve t

Fra lederen
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 worddokument) 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:
Åsmund Ystad
Nils Solberg
Andre bidragsytere:
Andreas Skartveit
Bjørn Skåret
Vidar Helgesen
Foto forside:
Gaupejeger i Telemark
Foto: Eivind Lurås

Nr. 2 - mai
Nr. 3 - sept
	Nr. 4. des

Utgivelser 2011
manus 15. apr
manus 26. aug
manus 20. nov

Grafisk produksjon
Kreator Kommunikasjon AS, 3570 Ål
www.kreator.no

ISSN 1890-8306

Nytt år og nye
muligheter!
Vi skriver februar, og gaupejakta er ferdig
mange steder. I enkelte områder var alt
som skulle til noen timer med snø. Landets
gaupejegere blir dyktigere, og kompetansen øker for hvert år. Det som er mest
gledelig er at det er de yngre jegerne som
er de dyktigste og som feller de fleste gaupene. Selvfølgelig ingen regel uten unntak
men trenden er klar.
Regjeringen står i år foran den samme
utfordring som i fjor, - å leve opp til forpliktelsene i Soria Moria 2. Det begynner
å haste for dem om de vil beholde litt av
troverdigheten. De sitter i en flertallregjering og har alle muligheter til å levere den
politikken de gikk til valg på.
Allikevel sender de saken videre til Stortinget i håp om at det skal bli enklere, men der
tar de feil. Det virker som at de fleste opposisjonspartiene har hevet kunnskapsnivået
kraftig siden sist og ikke uten videre godtar
Ole Brum-politikken til Erik Solheim.
Erik Solheim og Heidi Sørensen ønsker
å diskutere nytt rovdyrforlik direkte med
opposisjonen, men de hyppigste møtene
vil bli med seg selv - i døra! Det kommer
til å bli en spennende vår på Stortinget,
kanskje litt for spennende for enkelte. Hvor
stor appetitten på kameler er i de forskjellige partiene, gjenstår å se..
Erik Solheim har skrevet i et brev til samtlige partier at han anser det svært vanskelig at grenseflokkene av ulv delvis skal telle
inn i det norske bestandsmålet. Begrunnelsen er at svenskene først skal ta opp
sin ulvepolitikk i 2012. Slik prøver Solheim
å kjøpe seg selv og ulven tid. Har han ikke
forstått at han er minister for en norsk
regjering som ikke bør underkaste seg
svensk innenrikspolitikk? Unionsoppløsningen med Sverige var i 1905, Solheim.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk lever i
beste velgående. Det irriterer mange på

vernesiden. Vi høster stadig større innflytelse politisk og det er det viktigste for oss!
Men det forplikter, kunnskap, saklighet og
gode strategier er nøkkelen for troverdighet. Troverdighet er ikke noe man kan
kreve, det er noe man får.
Fra motstanderne av en aktiv jakt og utmarksbruk dukker det opp stadig nye påfunn. Et
av de mer kreative var i Stockholm for noen
uker siden. “Feltbiologene”, ungdomsgruppen til Svenske Naturskyddsforeningen, gikk
i begravelsestog med 20 svartmalte kister
som symboliserte ulvene som var skutt
under den svenske ulvejakten.
Det disse villfarne ungdommene ikke begriper er at tusenårlig tradisjon for allsidig
naturbruk er i ferd med å bli begravd i Sverige, med myndighetenes velsignelse. En slik
utvikling hadde ikke Astrid Lindgren likt!
Dit skal vi aldri komme i Norge, verken øst
for Glomma eller i landet for øvrig. Det er
mer motstand i en nordmann enn en
svenske og det skal vi være glade for. Vi
gir oss ikke!
Selv mener jeg å ha hatt en fullverdig
oppvekst i skog og fjell uten en mengde
russerulv flyende rundt. Jeg kan ikke
huske å ha savnet den. Ulven var her før
mennesket, er et ofte brukt argument fra
vernesiden, som mener vi mennesker skal
vike til fordel russerulven. De bør ta med i
samme argumentasjon at hesten var her
før bil og jernbane….
Nye medlemmer strømmer til oss hver uke,
men vi blir aldri fornøyde! Jeg har en bønn
til dere alle, i løpet av året skal alle medlemmer i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk melde
inn et nytt medlem hver! Det er kanskje for
seint for oss å bruke det som et nyttårsforsett, men det er mye igjen av året! Dessuten
er det mye lettere å verve et medlem i FNR
enn å holde et nyttårsønske…

Nils Solberg

Rovdyrmøte på bakrommet
Miljøverndepartementets invitasjon til Stortinget om forhandlingsmøte om nye bestandsmål for ulv
og bjørn ble heller kjølig mottatt
av opposisjonen.

Møtet var egentlig berammet til 31. januar,
men ble først gjennomført torsdag 10. februar.
Og selv om mottagelsen av invitasjonen var
avmålt, var oppmøtet fra Stortinget godt.
Stortingets energi og miljøkomite var godt
representert, men også mange andre stortingspolitikere deltok.
I invitasjonen hadde miljø- og utviklingsminister Erik Solheim planlagt et todelt møte,
informasjon om kunnskapsgrunnlaget i rovdyrpolitikken og begynnende samtaler fram
mot et nytt forlik om bestandsmål for ulv og
bjørn, samt nødverge for hund. I tillegg hadde
regjeringen hengt på et punkt om statlig kjøp
av jaktterreng i ulverevir.
Dette siste må sees på som en klar invitasjon til partiet Høyre, som har frontet denne
ordningen etter at den tidligere var gjennomført som prøveprosjekt i noen områder
i Hedmark.
Lenge før møtet ble gjennomført, ble det imidlertid klart at møtet i Miljøverndepartementet
ikke ville bli todelt, men kun ville omhandle
formidling av ny og relevant forskning og oppdatert kunnskap om rovdyrbestandene.
En samlet opposisjon hadde nemlig i forkant
av møtet, i brev til statsråd Erik Solheim, gitt
klar beskjed om at de ville møte i Miljøverndepartementet for å bli oppdatert på kunnskapsgrunnlaget. Men forhandling om politikk var
uaktuelt. Budskapet fra opposisjonen var klart:
Stortinget gjør sine forhandlinger og vedtak i
Stortinget, ikke på en statsråds kontor.
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Miljøverndepartementet inviterte alle partiene i Stortinget til møte 10. februar for å sondere mulighetene
for et bredt forlik.

Stortinget gjør sine forhand
linger og vedtak i Stortinget,
ikke på en statsråds kontor.

Det var nettopp dragkampen mellom Regjeringen og Stortinget om arbeidsformen som
førte til navnet ”møte på bakrommet”. For selv
om opposisjonspartiene Venstre, KRF, Høyre og
FRP har ulike synspunkter, er de samlet om at
forhandlinger først kan starte når regjeringen har
sendt fra seg saken til Stortinget.
Regjeringspartiene på sin side mener at deres
opplegg er en invitasjon til påvirkning som
opposisjonen bør ta i mot, ettersom de ofte har
klaget på at Stortinget har liten innflytelse på
flertallsregjeringens arbeid.
Men bak dette lurer selvsagt den store avstanden i rovdyrpolitiske standpunkter i regjeringen.
Senterpartiet og SV står så langt fra hverandre at
ethvert kompromiss innad i regjeringen vil kreve
at partene sluker flere kameler enn det finnes
gauper i Trøndelag.
Dette vil selvsagt gjøre regjeringspartiene svært
sårbare overfor opposisjonen. Venstre sikler etter

å overta rovdyrvenner og pelsdyrmotstandere
fra SV, mens Høyre, KRF og FRP ser for seg valgskred i Distrikts-Norge når Senterpartiet skal ut i
valgkampen og fortelle velgerne at russerulvens
genetiske situasjon er noe som bekymrer partiet
dypt og inderlig.
Det som synes rimelig kjent om partenes posisjoner pr. i dag, er at av regjeringspartiene vil SV
ha en sterk økning av antall rovdyr, mens Senter
partiet vil ha en klar reduksjon. Og det er et flertall
i regjeringen for å innføre nødverge for hund.
Av opposisjonspartiene har Venstre signalisert at
partiet vil øke bestandsmålene til 10 årlige ulveynglinger, 20-25 årlige bjørneynglinger og sier et klart
nei til nødverge for hund og vårjakt på bjørn.
Både KRF, Høyre og FRP har signalisert at de er
åpen for å diskutere reduserte bestandsmål med
regjeringen. Men mens FRP ikke ønsker å være
med på et forlik med partier som ønsker flere
rovdyr, dvs. Venstre og SV, har Høyre lagt fram
krav om at regjeringen legger fram en evaluering
av hele rovdyrforliket fra 2004 som grunnlag for
videre forhandlinger.

Full seier i retten for beitebrukere i Elverum

Ekteparet søkte om erstatning for rovviltskader på
98 sauer i beitesesongen 2007. Søknaden ble avslått
av Fylkesmannen i Hedmark og Direktoratet for
naturforvaltning fordi de mente Kleiva ikke hadde
gjort nok for å passe på dyrene sine.
Dette godtok ikke beitebrukerne og stevnet staten,
ikke minst for å få rettslig avgjort om myndighetene

kan kreve at beitedyr og rovdyr skal skilles fysisk
med gjerde i rovdyrområder, uten at staten dekker
kostnadene.
Sør-Østerdal tingrett mener at Kleiva har ubestridt
rett til å benytte sin utmark til beite, og i utgangspunktet ingen plikt til å gjerde inn sin utmark.
- Jeg er strålende fornøyd med at vi har vunnet fram,
sier en glad Kleiva etter at Sør-Østerdal tingrett gir
han og Eli Dørum fullt medhold i sin dom.
K ilde : Ø stlendingen

F oto : Å smund Y stad

Staten må betale Kåre Kleiva og Eli Dørum erstatning for rovdyrangrep.

Eli Dørum og Kåre Kleiva vant fram med sin sak
mot staten i Sør-Østerdal tingrett.

Venstre gikk rett i rovdyrfella
Slukte Naturvernforbundets argumenter uten å sjekke fakta
Venstre har med andre ord kopiert kravlisten fra miljøvernorganisasjonene, med
samme argumentasjon hentet fra Naturmangfoldloven. Problemet er bare det at
Lars Haltbrekken og Rasmus Hansson tolker
naturmangfoldloven helt feil.

F oto : S C A N P I X

Lars Haltbrekken overleverer Naturvernforbundets krav til ny rovdyrpolitikk til Stortingsrepresntantene Snorre Valen SV, Line
Henriette Hjemdal KRF, Trine Skei Grande Venstre og Alf Holmelid SV. Hittil er det bare Venstre som har gått i fella.

Å smund Y stad

Ulven har 
overtatt Värmland

En rekke miljøvernorganisasjoner, med Norges Naturvernforbund og WWF Norge i spissen, leverte før jul en liste til Regjeringen og
Stortinget med 10 krav til ny rovdyrpolitikk.

Länsstyrelsen i Värmland melder at det
i januar 2010 er 21 ulverevir i Varmland.
Detter er en fordobling i løpet av ett år.
I følge Länsstyrelsen er det sannsynlig
yngling i 12 av revirene.

Sentralt i kravet var at dagens bestand av ulv
og bjørn i Norge er alt for lav til å kunne kalles
en levedyktig bestand. Med henvisning til § 5
i den nye naturmangfoldloven krever de en
sterk økning i målene for ulv og bjørn, til 10
årlige helnorske ulveynglinger og minimum
20 årlige bjørneynglinger. Og lettelser i nødverge må utsettes til disse målene er nådd.

K ilde : S vensk J akt .

Norges naturvernforbund hevder at § 5 i
naturmangfoldloven slår fast at Norge skal
sikre levedyktige bestander av alle arter.
- Skal vi ha levedyktige rovdyrbestander av
ulv og bjørn i Norge krever det minst ti årlige
ulveynglinger og tjue bjørneynglinger, sier
Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet,
på vegne av miljøvernorganisasjonene.

F oto : E inar B åfjelldal

Venstre velger seg rovdyra

Kart over ulverevir i Värmland.
4
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Samme dag som statsråd Erik Solheim tok i mot
Stortingspartiene til drøftinger om nytt rovviltforlik, leverte Venstres leder Trine Skei Grande
følgende krav til ny rovdyrpolitikk: Venstre vil
ha 10 årlige ulveynglinger og 20-25 bjørneynglinger, ingen nødverge for hund , ingen vårjakt
på bjørn og slutt på hiuttak på jerv. Norge har
ikke levedyktige bestander av bjørn og ulv, og
følgelig må målene økes dersom vi skal følge
Naturmangfoldloven, sier Skei Grande i en
pressemelding fra partiet Venstre.

At naturvernere vil ha flere rovdyr er ikke
merkelig. Men argumentasjonen de bruker
vitner om en alvorlig lærevegring når det
gjelder kunnskap om biologi og rovdyrbestander. På tross av en rekke faglige, juridiske
og politiske korreksjoner i over 10 år, nekter
miljøvernorganisasjonene å høre snakk om
annet enn helnorske rovdyr i levedyktige
bestander innenfor Norges grenser.
Ikke en gang et sviende nederlag i Oslo Tingrett i 2006 og i Borgarting lagmannsrett i
2007 har fått dem til å begynne å tenke faglig. Fortsatt mener de at norske rovdyr skal
vurderes som isolert fra våre naboland.

I disse tilfellene skal ikke «bestandens
overlevelse» vurderes bare ut fra de individer som befinner seg i Norge, men ut fra
bestandens samlede utbredelse.
Før var det Bernkonvensjonen og rovviltforliket
de misforsto. Nå er det den nye Naturmangfoldloven som er miljøbevegelsens nye ammunisjon.
Men også her går de i baret i mangel på kunnskap. I forarbeidene til naturmangfoldloven står
nemlig følgende å lese om bestander av arter
som har utbredelse som dekker flere land:
”.I de tilfeller hele bestander av en art befinner
seg i Norge er Norge fullt ut forpliktet til å
sikre denne bestandens overlevelse. Dette
stiller seg imidlertid annerledes der en
bestand befinner seg både i Norge og i ett
eller flere andre land. I disse tilfellene skal ikke
«bestandens overlevelse» vurderes bare ut fra
de individer som befinner seg i Norge, men ut
fra bestandens samlede utbredelse.”

Fennoskandiske Bestander

Klarere kan det vel ikke sies. Alle store rovdyr i
Norge er deler av store levedyktige Fennoskandiske bestander. Det er på Fennoskandisk nivå,
altså de sammenhengende bestander i Norge,
Sverige, Finland og Kola og Karelen i Russland
som til sammen skal ha levedyktige bestander.
Dessverre for rovdyra i norsk natur ser det ut til at
de politiske partiene må velge enten miljøbevegelsen eller kunnskap. Venstre valgte feil.

Folkeaksjonen på Stortinget
Benytter alle muligheter til å gi innspill til stortingspolitikerne
Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
leverte sitt hovedinnspill til Regjeringens
arbeid med nytt rovviltforlik i oktober i fjor.
Dette dokumentet sto på trykk i vårt tidsskrift
Rovdyr nr. 2/3 som kom i november 2010.

Folkeaksjonens leder Nils Solberg har møtt
Arbeiderpartiets rovdyrpolitiske talskvinne,
Marianne Marthinsen på møter i Østfold.
Her har Solberg også møtt Senterpartiets
Erling Sande, som er leder i komiteen som
er ansvarlig for rovdyrsakene på Stortinget.
I forbindelse med den praktfulle demonstrasjonen for ny rovdyrpolitikk i Oslo like før jul,
deltok Nils Solberg i møte med Senterpartiets
stortingsgruppe, sammen med deltagere fra
en rekke organisasjoner. Første uka i februar
hadde Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk møte
med Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet
på Stortinget.

F oto : L ars G jemble .

Men allerede i fjor høst var det sannsynlig at det
viktigste arbeidet ville skje i Stortinget og ikke i
regjeringen. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har
derfor hele tiden jobbet direkte opp mot sentrale representanter i Stortinget, og da først og
fremst medlemmer i energi og miljøkomiteen.

Nils Solberg møtte Senterpartiets Stortingsgruppe 17. desember i fjor, sammen med en rekke andre organisasjoner: Fra venstre:
Gaute Nøkleholm, Norskog, Merete Furuberg, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Nils Solberg, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk,
Ove Ommundsen, Norsk Sau og Geit, Trine Hasvang Vaag, Nord-Trøndelag Bondelag, Nils T. Bjørke, Norges Bondelag, Ellen
Alfsen, Norges Skogeierforbund, Kristina Eira, Norske Reindriftssamers Landsforbund og Mattias Jåma., Snåsa

Ellers har landsstyremedlem Sara Kveli deltatt
på møte med den rødgrønne fraksjonen i
stortingskomiteen, sammen med representanter for rovviltnemnda i Midt-Norge.

Ellers har ledelsen i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk stadig kontakt med sentrale
stortingsrepresentanter på telefon og via
e-post. Senest 9. februar sendte vi et brev
til alle medlemmene i Stortingets energi og
miljøkomite, med informasjon om Naturmangfoldloven og rovdyrpolitikken.

Daglig leder Åsmund Ystad holdt innledning
og møtte Høyres rovdyrpolitiske talsmann,
stortingsrepresentant Bjørn Lødemel, under
et rovdyrmøte i Steinkjer regi av Nord-Trøndelag Høyre 20. januar.

F oto : Å smund Y stad
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Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i møte med 4 stortingsrepresentaner fra Fremskrittspartiet. På venstre side av bordet
sitter Torvald H. Brinch og Nils Solberg fra Folkeaksjonen. På høyre side sitter stortingsrepresentantene Ketil SolvikOlsen, Henning Skumsvoll, Per Roar Bredvold og FRPs rovdyrpolitiske talsmann Oskar Grimstad.

Nils Solberg og Line Henriette Hjemdal, Kristelig Folkepartis
medlem i Stortingets energi og miljøkomite.

'

Effektiv ulvejakt i Hedmark
F oto : S teffen J ohnsen

Kvoten på 3 ulver utenfor ulvesonen i Hedmark ble felt i løpet av to
dager, etter at lisensjakta startet 15. februar. Ulvene var med stor sannsynlighet den gamle Osdalshannen, pluss et revirmarkerende par som
hadde overtatt Osdalsreviret. Fortsatt gjenstår det en lisensjaktkvote
på to ulver i Oppland og to ulver i Finnmark, mens det i desember ble
felt en ulv på Sørlandet.

To av de tre ulvene som ble skutt på Lisensjakt i Rendalen.

Men Galven-tispa var ikke død

Galventispa, groggy etter tur med helikoter, klar for sitt
nye liv på Varaldskogen i mars 2010.
F oto : L ars G angås / S N O

Samtidig som svenske ulvevenner arrangerte storstilt
begravelse for 20 innavla ulver
i Stockholm, sto Galven-tispa
opp fra de døde i skogene
sørvest for Kongsvinger
Å smund Y stad
Ette å vært savnet i 8 måneder dukket
verdens dyreste ulv opp igjen 4. februar
i år. Født i Galvenreviret øst i Sverige
våren 2008 med friske gener fordi tispas
far hadde kommet til Sør-Sverige med
helt friske gener. Med radiosender rundt
halsen vandret den vestover og dukket
opp i beitemarka i Stange på Hedmarken
i juni 2009.

Tok norsk sau som
andre svenske ulver

I beiteområdene vest for Glomma tok den
livet av en hel rekke sau, helt etter oppskriften i Petter Wabakkens nyeste forskning
som sier at det er svenske ulver som dre6
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per sau i Norge.
Radiosenderen
viste seg å virke
bare unntaksvis,
noe som allerede
første sommeren
førte til mange
spekulasjoner.
Ritkig kjendis ble
galven-tispa foran
den norske stortingsvalgkampen
sommeren 2009,
da ledelsen i
Miljøverndepartementet la sin
beskyttende hånd Et hundetralls ulvevenner stilte opp som nærmeste pårørende og markerte begravelse
over skadedyret. med 20 svarte kister som symbol på ulvene som ble skutt i årets svenske ulvejakt.
Etter mange mismange debattforum på internett ble det
lykkede forsøk til slutt i mars 2010 ble
opplest og vedtatt at jegere hadde tatt
fanget og flyttet med helikopter, over
livet av Galven-tispa.
Glomma og inn på Varaldskogen godt
inne i ulvesona.
Stor var derfor overraskelsen da Galventispa dukket opp igjen, til og med sammen
med en partner helt sør i Hedmark.
Opplest og vedtatt tjuvjakt
Nyheten om Galven-tispas oppstandelse
Senere ble den peilet båe i Sverige og
ble kjent 4. februar, samme helga som et
Norge , men i mai 2010 ble det stilt. Og da
hundretalls ulveaktivister gikk i prosesjon
gikk det selvfølgelig ikke lenge før beskyldi Stockholms gater med 20 svarte kister
ningene haglet inn om tjuvjakt på denne
som symbol på 19 av de 20 ulvene som
genetisk verdifulle ulven. Det var selvfølgevar skutt i årets svenske lisensjakt.
lig ingen påstander fra offisielt hold, men i

Nå kommer felles bestandskart
Miljøverndepartementet er
synlig stolt av den
Naturmangfoldlovens krav
om kunnskapsbasert rovdyrforvaltning. Men kunnskapen
kjenner ingen grenser, heller
ikke landegrenser.
Å smund Y stad
Nå virker det på meg som om
Miljøverndepartementet(MD) ikke bare er
interessert i fakta, men like mye i kunnskap om
mangel på kunnskap. Da gjelder føre-var-prinsippet for å unngå utilsiktede konsekvenser.
Dette får konsekvenser for rovdyrforvaltningen, fordi framtidsutsiktene til en rovdyrbestand alltid er beheftet med usikkerheter, som
de fleste biologiske spørsmål. Men det blir ikke
bedre av at man legger til grunn at virkeligheten stanser ved svenskegrensa.

Som i 1880-årene

F oto : S C A N P I X

Dette ser vi i praksis i forvaltningen av gaupe
og jerv i Norge. Bestandsmålene er overoppfylt år etter år, uten at det ser ut til å bekymre
MD. Der i gården er man opptatt av at årlige
avskytingen av gaupe og jerv i Norge er like
stor som den var i 1880-årene.
De får det ikke til å stemme. Gaupe og jerv
yngler villig i store deler av Norge, men i MDs
kunnskapsunivers står de på kanten av stupet,
på grunn av høy avskyting. Og videre forsøk
på rask bestandsreduksjon ned mot Stortingets mål er farlig fordi man ikke er sikker på at
det stopper der. Og havner man under målet,
er man redd for å bli der.

Store konsekvenser

Konsekvensene er store for mange. Særlig
beitedyr og tamrein i Trøndelag, Nordland
og Troms blør kraftig med store rovdyrtap
år etter år.
Mye av dette kunne vært unngått hvis MD

virkelig hadde tatt kunnskap på alvor. De
fleste av bekymringene for rovdyrbestandenes overlevelse blir det nemlig aldri
noe av, fordi vurderingene bare bygger
på halve virkeligheten.

keaksjonen ny rovdyrpolitikk har krevd lenge.
Men det har tatt lang tid fordi slikt ikke har
vært rovdyrpolitisk korrekt.

Denne gangen har vi laget er felles bestandskart
med familiegrupper av gaupe i Norge og Sverige
i 2009/2010. Legger vi til grunn kunnskap om
gaupas enorme mobilitet, er det nok med et blikk
på kartet for å fastslå at det ikke er forbundet med risiko å redusere
gaupebestanden ned
til vedtatt mål.

",er det nok med et blikk på kartet
for å fastslå at det ikke er forbundet
med risiko å redusere gaupebestanden
ned til vedtatt mål."

Biologi viktigere enn geografi
Norsk forvaltning bygger på å studere gaupa i
en nord-sørakse innenfor Norges langstrakte
grenser, mens en biologifaglig tilnærming
tilsier at øst-vest-aksen er minst like viktig.
Det ensidige fokuset på Norge er på ett vis
selvfølgelig, men det ekskluderer oss fra å
si noe klokt om gaupa her i landet.
Dette handler ikke om å
fraskrive seg ansvaret
og lene seg på svensk
rovdyrvern. Dette
handler om å ta
kunnskap på alvor
og legge til rette
for at de som skal
forvalte rovdyra
legger vekt på
fakta.

Nye kart

Derfor er det positivt
å høre at flere rovviltnemnder nå har begynt å
få
felles norsk-svenske bestandskart på bordet
som kunnskapsgrunnlag. Dette er noe vi i FolK artkilde : R ovdata / V iltskadecenter

Slutt på rådyrjakt i Gävleborg län
Gaupa trenger alle til mat
F oto : B jørn B rendbakken

Gaupemat

Dette kan bli konsekvensen av et vedak
i länets viltforvaltningsdelegasjon om et
forvaltningsmål på 20 årlige gaupeynglinger. I følge beregninger som gaupeforsker og professor Henrik Andren har gjort
i samarbeid med Olof Liberg vil det

bety at rådyrjakt i framtida kun vil være
et minne i størstedelen av länet.
Fagfolkenes bærekraftberegninger tilsier at det rett og slett ikke vil bli rådyr
til overs for jegerne etter at rovdyra og
trafikken har tatt sitt.
K ilde : S V T G ä vleborg

Svarte på spørsmål om rovdyr
Forskjellsbehandling
Sendt inn av Anti Urbanist
Hva er grunnen til at FNR får mye mindre penger fra staten, enn
andre naturvern organisasjoner?
- Det er fordi Miljøverndepartementet har en oppfatning av
demokrati som sier at politisk kritikk er ønskelig og verdt å
belønne, forutsatt at de som kritiserer vil ha minst like mye eller
mer klassisk naturvern enn Storingsflertallet.

F oto S iri J uel R asmussen

Overgrep

Nils Solberg og Åsmund Ystad i Nationens lokaler

Onsdag 2. februar stilte Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk opp på nettmøte hos
nationen.no. Her kan du lese lesernes
spørsmål og Nils Solberg sine svar.

Sendt inn av Anti Urbanist
Hva synes dere om at Norges urbefolkning, bønder og jegere
blir fengslet, da de prøver å beskytte seg og sitt mot statens
rovdyr?
- Politistatmetoder er den naturlige forlengelsen av en rovdyrforvaltning som ikke evner å forstå at en forvaltning uten lokal
aksept aldri kan blir bærekraftig.

Mennesker
Sendt inn av Ask Burlefot.
Hvordan stiller du deg til utsagnet "Mennesket er det verste av
alle jordens rovdyr"?
- Jeg stiller meg fullstendig avvisende til det utsagnet. Etter min
mening skal menneskene forvalte alle jordens rovdyr.

Overføringer
I to stive timer satt landstyreleder Nils Solberg og daglig
leder Åsmund Ystad og leste gjennom spørsmål og skrev
svar etter beste evne inn på Nationens nettsider.
Spørsmålene var mange og varierte. Noen var selvfølgelig mer
utfordrende å svare på enn andre, men etter 10 år års fartstid i
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk følte jeg meg godt forberedt
både på spørsmål og å finne greie svar, sier Nils Solberg.
- Dette er en god anledning til å synliggjøre Folkeaksjonens
politikk og synspunkter på aktuelle saker.
Etter to timer i Nationen måtte vi avslutte for å haste videre
til møteavtaler i Stortinget, men da var de fleste spørsmålene
besvart. Under finner du et utvalg av spørsmål og svar som ble
lagt ut på nationen.no.
Alle spørsmål og svar finner du ved å søke på
"Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk"
på www.nationen.no

Sendt inn av Leif Sørensen
Hvor mye tilskudd får dere av staten for å drive deres org.?
- FNR mottar 900.000 kroner i statstøtte i år. I tillegg betaler DN
250.000 kroner i året for mediaklipp på rovviltportalen, som vi
leverer daglig fra rovdyr.org

Ulvesone-grense
Sendt inn av KK
Må grensa for ulvesona ligge der den ligger i dag? - Kan den ikke like
godt ligge ved svenskegrensa eller i skjærgården mot Nordsjøen?
- Svenskegrensa er et godt forslag, dessuten opphevet vi
unionen med svenskene i 1905.

Svartelistet
Sendt inn av Svarte Per.
Når en art som staten kan plage f.eks bønder med, har kommet på denne rødlista deres, blir den ikke fjernet noen gang,
selv om arten finnes i overflod. Gaupe er et lysende eksempel.
Hvorfor?
- Når en art teller under 2000 individer i et land havner den i
utgangspunktet på rødlisten, mao er ulv, bjørn,gaupe og jerv
dømt til et evig liv på rødlisten.
Rødlisten har således lite med en arts overlevelse å gjøre, den
beskriver bla. hvor stort land disse dyrene befinner seg i?
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Vi vil ha villsvin

Subjektivt NRK

Sendt inn av Goggen
Hva mener FNR om villsvin i Norge? Hadde det ikke vært fint
med villsvin?

Sendt inn av Jeb Jensen
Hei! Har FNR noen strategi overfor den ensretting NRK kjører
i beste sendetid hvor norsk natur idealiseres som en eneste
stor naturpark uten nesten noe forbehold om den tradisjonelle,
hevdvunnede bruken som fremdeles utøves ?

- Av de artene som har vært her i landet tidligere foretrekker vi helt
klart villsvin foran ulv, dessuten smaker villsvin "svinaktig" godt.

Bern konvensjonen
Sendt inn av Løgndetektor.
Bern konvensjonen sier ingenting om at vi skal ha en egen
ulvestamme i Norge, likevel blir den alltid brukt som et sannhetsvitne av "naturvernere". Hvorfor??
- Det er helt riktig. Bernkonvensjonen sier ingen ting om at
Norge skal ha en egen ulvestamme. Årsaken til at noen hevder
det motsatte skyldes at den opprinnelige norske fortolkningen av Bernkonsvensjonen ble gjort i et hårreisende samrøre
mellom Miljøverndepartementet og miljøorganisasjonene på
90-tallet.

Ulvesone
Sendt inn av Per Chr.
Bestandsmålet er oppnådd "i" ulvesona ulv utenfor sona er
overskudd på bestandsmålet. Jeg mener den kommende jakta
burde være i ulvesona, all ulv utenfor sona bør fjernes uansett.
Hva mener FNR?
- Jeg har ikke noe problem med å dele ditt syn

Ulv
Sendt inn av Leif Sørensen
Vi skal ha en ulvestamme i Norge, men hvor mange ulv er det
akseptabelt og ha i Norge? Ønsker dere en ulvesone eller skulle
den ha værte fjernet?
- Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er opptatt av de gode løsningene Leif. Den gode løsningen er ingen ynglende ulv i
Norge, da trenger vi heller ingen ulvesone. Norge har mange
stor miljøutfordringer, noen av disse er vi alene om i verden
og de bør vi bruke våre ressurser på. Ikke sløse bort ressursene
på russisk ulv.

Rasmus Hansson
Sendt inn av Nysgjerrig
Hei! Hvor mye norske kroner får WWF og Rasmus Hansson fra
den norske stat egentlig?
- Statens overføringer til WWF i 2009 var 84 millioner.

Mer saklig debatt?
Sendt inn av Lars
Det er veldig steile fronter mellom tilhengere og motstandere
av rovdyr. Synes Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk det er viktig å
bidra til å nyansere debatten og gjøre den mer saklig?

- Det er helt klart et problem for oss å nå fram hos NRK, der går
det meste etter faste rutiner og ikke minst faste gjester, vi får gå
et kurs hos WWF å finne ut hvor de har kjøpt sitt klippekort.
Vedrørende strategi så er den hos oss: kunnskap, kunnskap og
kunnskap! Så får vi håpe det kommer på moten igjen.

Hvilket rovdyr
Sendt inn av Stella
Hvilket rovdyr identifiserer du deg mest med, og hvorfor?
- Spissmusa, den er kjapp, hardfør og helt uspiselig.

Ulvesonen
Sendt inn av Anonym
Har et spørsmål til dere, hvorfor vil ikke FNR ha ulvesonen?
- FNR ønsker hverken soner eller kjerneområder for rovdyr. Ingen
i Norge bør ha følelsen av å bo i et reservat. Vi ønsker en aktiv
forvaltning der rovdyrene til en hver tid befinner seg.

Er ulv farlig
Sendt inn av Øivind Hauth Eriksen
Hvor farlig er egentlig ulven? Kan det vises til et dokumentert
eksempel på at friske ulver under normale omstendigheter har
utført angrep på mennesker, som ikke kan begrunnes i unormale
forhold slik som rabies, bastarder, utsultede dyr, dyreparkersituasjoner, ekstreme værforhold eller mer eller mindre habituerte dyr?
- Finner du ikke flere forbehold?
Jeg har ikke full oversikt over værforholdene i Russland og India
samt Skandinavia på 17-1800 tallet

Levedyktige bestander
Sendt inn av Geir Ørsjødal, Mosvik
Miljøvernorganisasjonene hevder hele tida at myndighetene
svikter fordi vi har for få rovdyr i Norge til at bestandene kan
kalles levedyktig. Hvorfor svarer Miljøvernministeren aldri med
at det ikke er noe mål om at Norge skal ha egne levedyktige
bestander når det faktisk er det som Stortinget har bestemt?
- Miljøvernorganisasjonene med Naturvernforbundet i spissen,
har investert sin troverdighet i at Norge er forpliktet til å ha
egne levedyktige bestander på norsk jord. Vi vet at dette er en
helt uriktig fortolkning. Det vet også miljøverndepartementet,
men i mine øyne behandler de naturvernforbundet mfl som
en vernet bedrift, ved at de stiller langt lavere krav til presisjon
og kunnskap fra dem enn fra oss andre.

- Absolutt! Derfor har FNR laget www.rovdyr.org, der alle som vil
kan sette seg inn i all tilgjengelig forskning og informasjon om
rovdyr og forvaltning. Felles virkelighetsoppfatning er en forutsetning for kommunikasjon. Dette har vi i FNR tatt ansvar for.
Rovdyr 1–2011
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Stor aktivitet
på rovdata.no
NINA tester ut
kameraovervåking
av gaupe
Med 85 kameraer på 56 forskjellige steder
i naturen på Østlandet håper forskerne å
fange familiegrupper av gaupe på bilder
eller video. Metoden kan bli et viktig bidrag
til overvåking av arten i Norge.

F oto : R ovdata

Rovdatas leder Morten Kjørstad er godt fornøyd med deltagelsen i Rovdatas publikumsløsning.

Stadig flere velger å melde inn
sine observasjoner av rovdyr i
Norge på www.rovdata.no.
Pr. 13. februar har 123
personer lagt inn over 370
observasjoner av gaupe, jerv,
brunbjørn og ulv, eller spor
etter disse, i Rovdatas nye
publikumsløsning.

Å smund

Y stad

– Dette er kjempebra og et viktig bidrag til
overvåkingen av artene. Jo flere observasjoner som blir meldt inn, jo mer kunnskap vil vi
få om disse artene og hvor de lever i Norge,
sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.
Han er godt fornøyd med antallet observasjoner så langt, spesielt med tanke på at systemet

kun har vært i drift i relativt kort tid og derfor
ikke har rukket å bli kjent for de fleste. Naturlig
nok er det flest rapporter om gaupe.

Styrker overvåkingen

Noen av observasjonene bidrar til å styrke
nøyaktigheten i bestandstallene for rovdyrene, som Rovdata har ansvaret for å utarbeide.
– Det er for eksempel meldt inn over 50
observasjoner av mulige gaupefamilier.
Dette kan tilføre meget viktige data til overvåkingen av gaupe i Norge, sier Kjørstad.

Nå kan du følge gaupa på nett. Forskere fra
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har
satt opp 85 viltkameraer på utvalgte steder
i Oslo, Akershus og Østfold. Kameraene skal
registrere hunndyr av gaupe i følge med
unger. Alle bilder og videoer av alle arter,
som blir fanget på film, blir lagt fortløpende
ut på nettstedet http://viltkamera.nina.no/,
sier John Odden i NINA.

Unike opptak

– Så langt har vi fått rundt 500 bilder av sju
forskjellige arter. Det er tatt bilde av eller
filmet gaupe 24 ganger ved 13 av observasjonspostene. Familiegrupper av gaupe har
blitt registrert tre ganger i Frogn, Oppegård
og Vestby, sier Odden.
En av videoene viser unike bilder av ei
gaupe som har tatt rådyr nesten rett ved
viltkameraet, og som drar byttet rett foran
kameraet!
K ilde : R ovdata / N I N A

Steinkjer kommune på topp

Fylkesoversikten viser at det så langt er rapportert inn klart flest observasjoner i NordTrøndelag, med Steinkjer kommune på topp.
På de neste plassene kommer Telemark,
Buskerud, Vestfold og Østfold, mens NordNorge knapt er representert enda.

Gaupefamilier ikke unntatt.

Opprinnelig var det meningen at innrapporterte gaupefamilier skulle behandles som
sensitive opplysninger og ikke være synlig for
publikum. Men etter noen runder i telefonen
med Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk valgte
Rovdata å snu, noe som helt sikkert har virket
svært positivt for publikumsinteressen.

Alle bilder og videoer av alle arter, som blir fanget på film, blir
lagt ut fortløpende på nettstedet http://viltkamera.nina.no

F oto : Å smund Y stad
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Det ble en kraftfull d
 emonstrasjon for ny rovdyrpolitikk i Oslo 17.
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til en markering som ble lagt merke til både hos politikere og opinion.
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Vi krever at:
• Antall jerv, gaupe, bjørn og ulv må ned.
i antall individer
• Mål om årlige ynglinger må erstattes med bestandsmål
alene må bære belastninger
mfunn
lokalsa
te
• Vi godtar ikke at flertallet pålegger at utvalg
ken.
som følge av rovdyrpolitik
skandinavisk nivå.
• Rovdyrbestandenes overlevelse skal vurderes på Fenno
• Bestanden av kongeørn må reduseres.
es.
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• Mer lokal forvaltning. Reell
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På vegne av grasrotaksjonen La bygdene leve,

Jens

17.desember- 2010
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Om å bruke makta med vet

F oto : Å smund Y stad

F oto : F oto S veinung U ddu Y stad

A ndreas S kartveit
For nokså lenge sidan, på mine kantar, var
det nokre tjuvraddar som var ute på tokt.
Dei tok seg inn på eit stabbur. Der tok dei
alt. Dei vart fakka og måtte møte i retten.
Sorenskrivaren var spesielt arg fordi dei
hadde tømt heile stabburet. Dei burde i
alle fall ha lagt noko att til bonden. Ein av
tjuvane, den eldste, prøvde å forsvare seg
framfor dommarane. ”Eg prøvde å seie at vi
måtte stele med vet”, sa han.
Eg hugsar ikkje korleis dommen fall. Men
replikken kom til å leve.
Det var mønstringa mot rovdyrpolitikken
framfor Stortinget midt i desember som
fekk den uheldige tjuven fram i minnet
mitt.
Det var mykje folk framfor Stortinget, og eg
var ein av dei. Det var sterkt å gå rundt i
kulda og snakke med folk, frå heile landet.
Ei ung kvinne frå Meldal hadde 40 sauer.
Ho var plaga av ørn i smålamma. Dei lengst
nordfrå snakka om rein. I Lierne var dei plaga
av bjørn.
Om rovdyrplaga visste eg nok det meste. For
meg, som bur trygt ved Frognerparken, der
vi ikkje har eller skal ha ulv eller bjørn, var det
likevel sterkt å møte dei husdyrhaldarane
som lever med rovdyra i det daglege.
Rovdyrsaka har mange sider. Det handlar om
rikdommen i faunaen, som er den sida som
får størst vekt på Stortinget. Rovdyr høyrer
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då til, og Stortinget har gitt rovdyra betre
og betre livsvilkår siste åra. Mot dette står
ei næring som plagast ved å produsere den
nødvendige rovdyrmaten. Næringa snakkar
om økonomi, men også om grov og grotesk
dyreplaging. I tillegg protesterer bygdene,
fordi rovdyrhaldet svekkar eit næringsliv som
slit tungt frå før. I fleire norske husdyrbygder
vender ungdommen ryggen til husdyrbruket. Framtida tilhøyrer rovdyra.
Det eg møtte framfor Stortinget denne vinterdagen var likevel noko anna. Det var ikkje
så mykje snakk om økonomi og næringsdrift. Eg møtte ei tung sorg, blanda med ei
kjensle av maktløyse, som kunne bikke mot
eit inderleg sinne, stigande mot raseri.
Mønstringa gjorde inntrykk på meg og
gjorde meg tanketung. Desse folka, kvinner og menn, med si sorg, si maktløyse og
sitt sinne, var kloke og sindige folk med ei
nøktern og sivilisert framtoning. For dei
fleste var det nok første gongen dei gjekk i
demonstrasjonstog. No var dei her, komne
langveisfrå. Dei ville bli høyrde.
Kanskje rovdyrspørsmålet først og fremst er
eit konstitusjonelt spørsmål? Eit av dei sentrale spørsmåla i alle konstitusjonsdebattar
er spørsmålet om korleis ein skal ta vare på
rettane til mindretalet og forhindre at dei
blir tromla ned av eit styringsivrig fleirtal. Å
endre grunnlova er kronglete og skal vere
det. Det er laga humpar i vegen.
Men eit samfunn må styrast. Det må skaffast
energi og det må byggjast kraftmaster. Nye
vegar må fram. Skatt må samlast inn. Nye
institusjonar skal plasserast. Alle kan ikkje bli
nøgde med alt. Det er politikken som må
finne løysingar her, gjennom politisk strid.

Alle minoritetar kan ikkje få det som dei vil,
og lovvernet for minoritetar kan ikkje strekkjast kor langt som helst.
Likevel – og her er det tjuvradden frå min
barndom, med sitt hjelpelause forsvar framfor sorenskrivaren – kjem med sin bleike
ettertanke: Det må styrast med vet.
Når makta blir enorm overmakt, er det tid til
ettertanke, i forkant.

Når makta blir enorm overmakt, er
det tid til ettertanke, i forkant.
Her har storsamfunnet, ved lovgjevande
nasjonalforsamling, med politi og rettsapparat, tiljubla av urbane naturvener og media,
tromla over nokre hundretals bønder og
bygdene deira. Dette er rått parti. Og det
går som det går.
Få tenkjer i dag med glede på Altasaka. Der
vart maktlause og sårbare samfunn, også
urfolksamfunn, brøyta or vegen. Nokre kloke
og forstandige politikarar greidde å hindre
at forsvaret vart sett inn. Men det var nære
på.
Altasaka sette djupe sår. Slikt skal eit storsamfunn vere forsiktig med.
I dag ligg det føre nokså trygg informasjon
om at rovdyr blir jakta ulovleg i landet vårt.
Politiet prøver, som dei skal, å halde auge
med lovbrot. Dei lukkast dårleg. Det er få
vitne å finne. Ingen har sett eller høyrt noko.
Det er som under krigen.
Det at lovlydige borgarar kjenner seg tvinga,
av storsamfunnet, til å bryte lova, er svært
alvorleg. Det er ei oppseiing av samfunnskontrakten, fordi storsamfunnet har sagt
opp kontrakten først. Storsamfunnet nektar

å verne liv og eigedom, som i alle tider har
vore ei hovudoppgåve for lovordna samfunn. Den siste oppseiinga følgjer av den
første.
Ute i den store verda blir det mange stader
brukt våpen mot storsamfunnet og lovene
der. Det er samfunn vi ikkje gjerne samanliknar oss med. Så ille er det ikkje her. Men det
smell i skogen, lovlause smellar. Situasjonen
er låst.
Og det handlar, etter mi meining, om samfunnsordninga, eller konstitusjonen om vi vil
bruke framandordet. Ein forsvarslaus minoritet blir mishandla.Den skrivne konstitusjonen er det Høgsterett som passar på. Om
regjering og storting set seg ut over den,
får dei slag over fingrane.
I denne saka er det ingen skrivne reglar som
set grenser for fleirtalets makt. Høgsterett
korkje kan eller vil gripe inn. Stortinget kan
her bruke si suverene makt, og gjer det.

Nokre timar i den store
og sindige flokken framfor
Stortinget denne kalde
desemberdagen fortalde meg at
det buldrar nede i fjellet.
Eg veit ikkje om det finst noko som heiter
konstitusjonell naudrett, når situasjonen er
som han er. På slottsbakken er lite å hente,
kong Harald skal ikkje blande seg i dette.
Svenskekongen har rettnok gjort akkurat
det, med varierte tilbakemeldingar.

F oto : L aila H off

Stortingspresidenten er nest kongen hos
oss. Det er gode grunnar til å tru at stortingspresidenten, tømmerhoggaren og ordføraren frå Lardal, ein landsens mann, Dag Terje
Andersen, forstår meir av dette enn svært
mange andre stortingsrepresentantar.
Var det ein tanke om han, i denne naudrettsituasjonen, innkalla gruppeleiarane på Stortinget og delte sin kunnskap med dei, for å
få snudd på dette før fleire ulukker skjer?
Eg veit ikkje. Men noko må gjerast. Nokre
timar i den store og sindige flokken framfor
Stortinget denne kalde desemberdagen fortalde meg at det buldrar nede i fjellet. Slikt
skal ein ta alvorleg. Og det er ikkje for seint
å snu. Og å bruke makta med vet.
F oto : Å smund Y stad
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Fortsatt enorme tap for
reindrifta i Nord-Trøndelag

Å smund Y stad

- Jeg har lyst til å bruke tida på reindrift. I stedet
har jeg ufrivillig blitt rovdyrjeger, og etter hvert
med mye erfaring. Det går med utrolig mye
tid til å ta ut skadegjørere gjennom jakt og
skadefelling.

I Skjækerfjell reinbeitedistrikt har reineierne funnet over 50 reinkadaver bare siden desember i
fjor. Alle er dokumentert rovdyrdrept. Og de vet
av erfaring at det ligger mange flere kadaver i
fjellet som aldri vil bli funnet.

F oto : M alin K ristina Wilks S andvik

F oto : H ans E rik S andvik

Gaupedrept rein er et daglig syn i Skjækerfjell reinbeitedistrikt.

Hans Erik Sandvik har ufrivillig blitt en erfaren rovdyrjeger.
Men på tross av rekordhøyt uttak er rovdyrtrykket fortsatt
vanvittig høyt.

Og rovdyrtrykket er vanvittig høyt, på tross av
stort uttak. Bare i gaupejaktlaget i Snåsa som
Hans Erik Sandvik er med på, har de skutt over
30 gauper, uten at skadene har blitt redusert.

- Det er voldsomt mye, og det sliter på krefter og
humør, men slik har vi hatt det i mange år nå,
sier reineier Hans Erik Sandvik.

- Vi har 2000 rein i vårflokken i distriktet vårt, men
har i mange år hatt et tap til rovdyr på 700 rein i
året, i gjennomsnitt 2 pr. dag, sier Sandvik. Rovdyra er først og fremst gaupe og jerv, men vi har
også mye bjørn og kongeørn i området.

F ot 0 : H ans E rik S andvik

- Det er også frustrerende å være vitne til at vi
blir mistrodd. I Skjækerfjell har vi full kontroll på
reintallet noe som er dokumentert gjennom
offentlig telling. Og så godt som alt vi finner
av kadaver som kan dokumenteres viser seg å
være drept av rovdyr, sier Hans Erik Sandvik.

Skjækerfjell reinbeitedistrikt ligger i Snåsa, Steinkjer og Verdal kommuner.

Gaupeskader på rein er enkelt å dokumentere. Fyrstikkene
markerer gaupas bitemerker

Ulveflokk på mange hundre dyr herjer i Sibir
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En massiv ulveflokk på 400 ulver terroriserer den
avsidesliggende russiske byen Verkhojansk i Sibir.
Der skal de ha drept 30 hester på bare 4 dager.
24 lag med jegere er satt sammen for å kvitte seg
med ulvene, og det er utlovet en dusør på cirka
2000 norske kroner for hver ulv som blir felt.

Forvirrede eksperter

- Men vi trenger flere folk, og når dagslyset
kommer, vil jegerne begynne å skyte rovdyr fra
helikopter, sier Stepan Rozhin, talsmann for de
lokale myndighetene i Verkhojansk-distriktet.

K ilde : D agbladet / D aily M ail / C ater N e w s A gency

En ulveflokk på denne størrelsen er svært uvanlig og ulveeksperter er forvirret over det som nå
skjer i den sibirske byen, men man mistenker at
den harde vinteren har tatt livet av ulvens vanlige byttedyr.

Ulvemøte i Trysil

Folkeaksjonen styreleder Nils Solberg deltok på møtet i Trysil og benyttet som
vanlig anledningen til samtaler med Stortingspolitikerne. Her sammen med
Høyres Gunnar Gundersen og Per Roar Bredvold fra FRP.
Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen under sitt innlegg i Trysil. Ellers i panelet satt Olav Teppen
KRF, Thomas Breen AP, Trygve Slagsvold Veum SP, Marit Nyhuus SV, Oskar Grimstad FRP og Morten
Algarheim Venstre.

Folk i bygda Slettås i Trysil
har ulven på gårdstunet. Det
er en situasjon ingen politikere
vil forsvare.
T ekst og foto :

V idar H elgesen

170 tryslinger møtte opp på Trysil- Knut Hotel
mandag 15. februar og fikk gi innspill om rovdyrpolitikken til et panel av sentrale politikere.

De andre partiene var representert med lokale
politikere. Marit Nyhus, SV, Olav Teppen KRF og
og Morten Algarheim fra Venstre.

Mange stortingsrepresentanter hadde tatt veien
til Trysil. Thomas Breen møtte for Arbeiderpartiet
og Trygve Slagsvold Vedum for Senterpartiet.
Høyre og Fremskrittspartiet møtte med to Stortingsrepresentanter hver. I tillegg til hedmarksrepresentantene Gunnar Gundersen og Per Roald
Bredvold deltok rovdyrpolitisk talsmann i FRP,
Oskar Grimstad, og Bjørn Lødemel som er rovdyrpolitisk talsmann for Høyre på Stortinget.

Politikerne fikk høre om en hverdag med mye
bekymringer for småbarnsforeldre som har ulven
i nærmiljøet i Slettås. Publikum på sin side, så ut til
å like det de hørte fra politikerne, med unntak av
uttalelsene fra SV og Venstre som fikk applaus fra
de 4 rovdyrvennene som hadde møtt opp.

Velfortjent hvile under Femundløpet 2011, med hundedekken fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

F oto : J o B jørnar R yen

Folkeaksjonens ledelse og politikk:
Landsstyrets medlemmer:
Nils Solberg, Halden
Landstyrets leder
Fredliveien 6,
1792 TISTEDAL
Tlf. 479 11 542
e-post: nils.solberg@solbergreiser.no

Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk
er en landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon med formål å endre dagens rovdyrpolitikk.
Økende bestander av store rovdyr gir ikke bare konflikt mellom nærings og verneinteresser. Det handler
om mange folks livskvalitet i hverdagen.
Skogen og utmarka er viktig for vår livskvalitet. Dagens
rovdyrpolitikk truer mye av det som gjør det meningsfullt å bo i Distrikts-Norge.
Jegere og utmarksbrukere er kulturbærere. Vår fantastiske natur med et rikt biologisk mangfold er et
resultat av flere tusen år med allsidig utmarksbruk.
Dette er faktisk grunnlaget for vår opprinnelige eksistens og bosetting i Norge.

Laila Hoff, Hattfjelldal.
Bonde, lærer og daglig leder
Tlf. 920 51 459

Sara Kveli, Lierne
Fylkespolitikker
Tlf. 917 90 265

Det er kunnskapsløst og historieløst hvis disse rike
tradisjonene skal vike for urbane myter om at Norge
består av urørt villmark.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en viktig stemme
i rovdyrdebatten. Med kunnskap, ansvarlighet og
engasjement bidrar vi til økt kompetanse som skal
gi grunnlag for en ny politikk med aktiv forvaltning i
stedet for strengt vern av rovdyr i Norge.

Torvald H. Brinch, Oslo.
Advokat
Tlf. 950 48 909

Vidar Helgesen, Rena
Lafter
Tlf. 917 46 796

Ola Arne Aune,.
1. vara

Veronika Seim Bech.
2. vara

Eli Bjorvatten, Vegårshei 3. vara

Ansatte:
Åsmund Ystad:

Daglig leder
Tlf. 975 95 119 • aksjonen@rovdyr.org

Lars Erik Brattås

Webmaster

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk sier:
•
•
•
•

Ja til lokal forvaltning
Ja til effektivt uttak av skadedyr
Nei til kjerneområder og rovdyrsoner
Nei til fast ulvestamme i Norge

Medlemskontingent er kr 250,for hovedmedlem i 2011.
Øvrige familiemedlemmer betaler
kr. 100 pr. person. Ungdom under
25 år betaler også kr. 100 pr. person.

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

Medlemskontingent er kr. 250 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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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

F oto : L illian G rimsgård

Drammeglass

Caps. Regulerbar størrelse kr 50,- pr. stk

F oto : L illian G rimsgård

Størrelser: M – L – XL – XXL kr 200,- pr. stk
F oto : L illian G rimsgård

Trekopp

F oto : L illian G rimsgård

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

Slik dør en dal

B jørn S kåret
Kampanjene avløser hverandre i kjendis-Norge.
Ikke før har medieaksjonen for en utvalgt
"papirløs" immigrant forsvunnet fra kronikkplassene og førstesidene, så dukker Rasmus
Hansson opp i spissen for et lobbynettverk av
opplevelsesprodusenter.
Nå manes det til kamp for en annen russisk
innvandrer. Den urnordiske ulven fra 70-tallet, med sitt unike og høyst bevaringsverdige
genmateriale, viste seg etter hvert mindre
hensiktsmessig både som myte og som
fysisk realitet. Nå gjelder det å forskyve og
befeste den ytterste utløper av den fjerde
største pattedyrforekomsten på den østlige
halvkule – som altså er undergangen nær
ifølge Hansson og rødlista. Og slik beskriver
generalsekretæren det nåværende brohodet:
”I dag har områdene øst for Glomma svært lite
utmarksbeitende sau. Området er derfor godt
egnet for både bjørn og ulv.”
Det er så sant som det er sagt. Med ett forbehold: Omdanningen av kulturlandskap til
villmark er ennå ikke fullført. Ennå bor det folk
her som helst vil at det fortsatt skal være slik.
Men det er det helt andre som bestemmer –
og først og fremst noen som knapt har hørt
om Ljørdalen og ikke skjønner hvorfor de skal
gjøre det heller.
I 2009 kunne Foreningen våre rovdyr, som følge
av uoppdatert statistikk, gratulere næring og

forvaltning med at ingen av de 3000 sauene i
Trysil var drept av bjørn det året. Faktum var at
bare ca 25 av de gjenværende 1500 (!) sauene i
kommunen hadde vært på utmarksbeite – og
da bare i et par uker. Da måtte de tas hjem og
settes på innmarksbeite fordi det var observert
bjørn i området – og to sauer var blitt borte.
Uten å komme med i tapsstatistikken.

Når de likevel klarte å stå løpet ut, skyldtes
det at de skaffet seg flere bein å stå på ved
å utnytte ressursene i utmarka: Fiske, jakt og
fangst, bær, utmarksbeite, utslåtter langs bekker og åer, mose fra fjellet. Slik ble kampen om
organisasjonsretten ført frem til seier i 1938.
Som en av dem sa: ”Det er itte så lett å svelte
hæl en småbruker.”

Åtte av de ti driftsbygningene som ble reist i
Ljørdalen som følge av den stortingsinitierte
aksjonsplanen for jordbruket i kommunen
etter fredningen av Femundsvassdraget først
på 70-tallet, står nå tomme. Utviklingen skjøt
fart etter rovviltforliket i 2004. Stortingsrepresentant Bror Yngve Rahm, telemarkingen som
ledet stortingskomiteen som loste det hele i
land, klarte i siste øyeblikk – uselvisk må vite - å
få Trysil inn i ulvesonen mens hans hjemfylke
Telemark heretter skulle være ulvefritt. Samtidig ble Trysil utpekt som oppvekstområde
for Sør-Norges nye planlagte bjørnestamme,
som en direkte følge av at Ljørdalen huset de
eneste påviste bjørnebinnene i landsdelen.
Slikt forplikter. Det innebærer blant annet at
de omkring 30 hannbjørnene som også løper
rundt i skogene her, er fredet for all slags jakt de
nærmeste tiår – for sikkerhets skyld. I tillegg har
bygda faste bestander av både jerv og gaupe.
Trysil er kroneksemplet på det som Thorbjørn
Berntsen kaller en vellykket rovdyrpolitikk.

En skal lete godt i riksavisene, inklusive Arbeiderbladet, for i det hele tatt å finne spor av det stille
dramaet som utspilte seg her i disse årene.

Det er dette husdyrbrukerne her nå har
tatt konsekvensen av. Det betyr at det rike
utmarksbeitet i Trysil er gitt opp av brukerne
inntil videre. Beiterettighetene er i praksis blitt
konfiskert av storsamfunnet uten vederlag. Det
betyr også at den landskapspleien som bufeet
har utført i århundrer, har stoppet opp.

Hvis Storting og Regjering
virkelig ønsker svar på sine
spørsmål om erfaringene med
den siste rovviltmeldinga,
kan de ta en tur hit og se med egne
øyne.
Fra 1931 til 1938 utspilte landets lengste skogsarbeiderkonflikt seg her mellom et svensk
storkonsern, som eide det meste av skogen, og
medlemmene av den stedlige fagforeningen
om retten til å forhandle om egne lønns- og
arbeidsvilkår. Det innebar at nesten hver eneste
husholdning i den grenda hvor jeg er født, måtte
klare seg uten hovedinntekten fra skogen.

De sju magre år ble nesten umiddelbart
avløst av fem krigsår, men nå var det lokale
produksjonsapparatet gjennomprøvd. Mangelen på tilførsler utenfra ble opplevd som en
normalsituasjon. Ja, folk i grenda mi klarte seg
faktisk så godt at de kunne ta seg av feil- og
underernærte skolebarn fra Oslo og forsørge
dem noen måneder hvert år.
Det var en selvbevisst og erfaren generasjon
som tok fatt etter krigen og trodde den var på
parti med framtida. Helt til de oppdaget at de
beina de stod på, ble amputert ett etter ett.
Selvfølgelig er ikke rovdyrpolitikken den eneste
årsaken til at dalen dør, ikke en gang den viktigste. Men når den kommer på toppen av de
andre ”trendene” som distrikts-Norge har hatt
å kjempe med, har resultatet gitt seg selv. Når
Trysil kommune ikke satte hardt mot hardt i
2004, har det åpenbart sammenheng med forhåpningene om at Skandinavisk rovviltsenter i
Ljørdalen – et nytt ”opplevelsesfyrtårn” - skulle
bli en realitet med myndighetenes hjelp.
Men halvkvedet vise i en stortingsmelding er
lite verdt. Ljørdølene får barskogfredning og
nasjonalpark, samt ulv og bjørn på frimark.
Ljøravassdraget er allerede fredet. Det skjedde
uten forhåndsvarsel og høring – etter forslag
fra NJFF i et rådgivende utvalg for departementet og nærmest som et tilfeldig innfall
under arbeidet med fredningen av Femundsvassdraget i 1972.
Nå er skolen nedlagt, og barna sitter på buss til
bygdesenteret opp til 3 timer per dag. Så hvis
Storting og Regjering virkelig ønsker svar på
sine spørsmål om erfaringene med den siste
rovviltmeldinga, kan de ta en tur hit og se med
egne øyne.
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EU-kommisjonen
anmelder Svensk
ulvejakt
Men miljøkomissærens
hjemland Slovenia driver
hardere ulvejakt selv
EU-kommisjonen mener den svenske ulvejakten
er brudd på Unionens miljølover og anmelder
svenskene for ulovlig jakt på en truet dyreart.
Den svenske ulvejakta er et resultat av at svenske
myndigheter mener ulvestammen i landet ikke
bør overstige 200 dyr.
EU anser imidlertid ulven som et truet art som
må beskyttes. Med ytterst få unntak er jakt på ulv
er dermed i strid med EU-lovgivningen, mener
Unionens miljøkommissær Janez Potocnik (bildet) , som har kommet med krass kritikk av den
svenske ulvejakten.

Fullt hus på
gaupejaktkurs i
Nordland
Siste helga før årets
gaupejakt startet,
arrangerte Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk
gaupejaktkurs i Korgen
i Nordland.

Folkeaksjonens lokallag på Helgeland var arrangør, med Laila Hoff, Arnulf og Christer Skreslett i
spissen. Nils Solberg var foredragsholder.
Oppmøtet var formidabelt. I utgangspunktet var
det plass til 75 deltagere, men til slutt var det
samlet 88 personer på gaupejaktkurs. Av disse
var svært mange ungdommer, og det lover godt
for rekrutteringen, både til gaupejakt og til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Selv om mange i salen var medlemmer fra før,
ble det tegnet 22 nye medlemskap på kurset.
- Fantastisk moro å være med på, sier Nils Solberg. Fullt hus, mye ungdom og interesserte
jegere. Og servering av gratis varmmat til alle
deltagerne er det nok bare i Nordland jeg får
oppleve.

EU har derfor besluttet å innlede en såkalt overtredelsessak mot Sverige. Beslutningen er første
skritt i en prosess som kan ende i EU-domstolen
dersom Kommisjonen mener Sverige ikke retter
seg etter EUs lovgiving i denne saken.

Miljøkomissærens
hjemland Slovenia
Det hører med til historien at Slovenia, miljøkommissær Janez Potoniks hjemland, selv har tillat jakt
på 12 av Slovenias 70-100 ulver og 75 av Slovenias
450 bjørner. Overført til svenske forhold skulle det
tilsvare en svensk jaktkvote på over 30 ulver og
over 500 svenske bjørner.
K ilde : N ationen / S vensk J akt
F oto : E u - kommisjonen

Nils Solberg viser bilder og deler sine erfaringer fra gaupejakt

F oto : C hrister S kreslett

Fullt hus på gaupejaktkurs i Leirskardalen i Korgen.
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Nord-Europas største og flotteste messe med alt som handler
om jakt, fiske og friluftsliv !

3

messer betal for én
!

7. - 10. april

N o r g e s Va
remes
Lillestrøm se

Fantastiske messetilbud,
mange gode nyheter, spennende
konkurranser og en rekke aktiviteter
for store og små.

www.villmarksmessen.no
Tlf 66 77 60 90 - Fax 66 98 16 23 - Mob. 99 59 90 00 - post@villmarksmessen.no

Årsmøter i lokallagene
Vestfold
lokallag

Årsmøte i Vestfold lokallag mandag 14.
mars 2011, kl. 19.00 på Gavelstad Hotel.
Daglig leder Åsmund Ystad deltar på
årsmøtet fra hovedorganisasjonen.
Ellers møter Lars Bjaadal, leder i rovviltnemnda i region 2

Forslag som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende innen 7.
mars.

Akershus
lokallag

Årsmøte i Akershus lokallag tirsdag 8.
mars 2011 kl. 18.30 ved Mortens Kro,
Peisestua, Trondhjemsveien, Nittedal.
Vanlige årsmøtesaker. Enkel bevertning
og foredrag.

Forslag og årsmøtesaker sendes til
lagets leder.

Lillehammer
lokallag

Årsmøte i Lillehammer lokallag onsdag
23. mars 2011, kl 19.00 på Bjørns Kro,
Vingsnes. Vanlige årsmøtesaker.
Daglig leder Åsmund Ystad deltar på
årsmøtet fra hovedorganisasjonen.

Saker som ønskes behandlet må være
innsendt til styret innen 9. mars

Hallingdal
lokallag

Årsmøte i Hallingdal lokallag fredag
18. mars 2011, kl. 19.30 på Solstad Hotel
på Gol. Vanlige årsmøtesaker.
Det blir ei orientering om gaupejakta
av Hallingdal Rovdyrjaktlag.

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

Gausdal
lokallag

Årsmøte i Gausdal lokallag onsdag 23.
mars 2011 kl. 19.00 på Bødal Bygdahus.
Vanlige årsmøtesaker. Orientering fra
rovviltlaget, ettersøkslaget og kadavertilsynet. Styreleder Nils Solberg deltar
på årsmøtet fra landstyret.

Saker som ønskes behandlet må være
styret i hende innen 16. mars.
Kontakt: Leder John Birger Skansen,
tlf. 416 44 713

Lesja
lokallag

Årsmøte i Lesja lokallag , tirsdag 15.
mars 2011 kl. 19.30 på Friheim, Lesja.
Vanlige årsmøtesaker. Saker som
ønskes behandlet må være styret i
hende innen 10. mars. Det blir filmframvisning av to filmer: Fylksutstil-

lingen for storfe, geit og gris, på Lesja
i 1972. Og filmen Kulturlandskapet
– Norges Sjel.

Nord-Østerdal
lokallag

Årsmøte lørdag 19. mars 2011, kl. 11.00
på Malmplassen i Tolga. Vanlige årsmøtesaker. Styrleder Nils Solberg deltar på årsmøtet fra landsstyret.

Kontakt: leder Harald Enge, Dalsbygda
tlf. 950 88 892

Trysil
lokallag

Årsmøte på Trysil Hotell , fredag 1. april
2011, kl 19.00. Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet må være
innsendt til styret innen 16. mars.

Kontakt: Leder Rune Jota, Jordet,
tlf. 901 59 524

Nord-Trøndelag
lokallag

Årsmøte i Nord-Trøndelag lokallag
mandag 21. mars 2011, kl. 18.00 på
Snåsa Hotell. Vanlige årsmøtesaker

Saker som ønskes behandlet
må være styret i hende innen 9. mars.

Kontakt: Leder Helge Røsholt,
Steinsholt, tlf. 91327239

Kontakt: Leder Marius Andresen ,
2092 MINNESUND
e-post: umyra@online.no

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

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

Kontakt: Leder Håvard Furulund, Nordli
tlf. 976 80 570

Stiftelsesmøte nytt lokallag, Buskerud Sør
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk stifter lokallag
for søndre del av Buskerud. Alle medlemmer
som bor i Buskerud, med unntak av Hallingdal, er
inviteres til å være med på stiftelsesmøte på

Nils Solberg, fra landsstyret i Folkeaksjonen ny

Tor Brandt fra Drammen , 92 63 47 30 , er lokal
kontaktperson for Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i området.
Alle medlemmer vil i tillegg få brev med invitasjon til stiftelsesmøtet.

F O T O : Å S M U N D Y S TA D

Teknisk Sentral, Øvre Eiker Kommune,
Skotselvveien 29 i Hokksund, onsdag
9. mars 2011, kl. 19.00.

rovdyrpolitikk, vil informere om organisasjonen
og orientering om aktuelle saker fra norsk
rovdyrforvaltning.

Tor Brandt

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

Villmarksmessa
på Melhus
Melhushallen, fredag , lørdag
og søndag 11. -13. mars 2011.

Villmarksliv 2011
på Hamar
Vikingskipet , fredag, lørdag og
søndag 25. – 27. mars 2011.

Villmarksmessa
på Lillestrøm
Norges Varemesse, torsdag til
søndag, 7.- 10. april 2011.

Kontaktinformasjon for
Folkeaksjonens lokallag
Lokallag

Leder

Telefon

Akershus

Marius Røer Andresen, Minnesund

tlf. 970 84 134

Østfold

Nils Solberg, Halden

tlf. 479 11 542

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

Rune Jota, Trysil

tlf. 901 59 524

Åmot og Elverum

Vidar Helgesen, Rena

tlf. 91 74 67 96

Ringsaker

Geir Atle Aas, Brumunddal

tlf. 907 27 902

Rendalen og Stor-Elvdal

Roy Tovsrud, Hanestad

tlf. 62 46 92 28

Nord-Østerdal

Harald Enge, Os

tlf. 950 88 892

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

Ola Arne Aune, Oppdal

tlf. 970 79 868

Gauldal

Ole Johan Sætre, Ler,

tlf. 72 85 18 21

Nord-Trøndelag

Håvard Furulund, Nordli

tlf. 976 80 570

Helgeland

Arnulf Skreslett, Korgen

tlf. 920 11 611
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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:
•F
 orvaltningsmodellen 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.

• 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.
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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.
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Nr 1-2010
• Leder: 1. feb. 2010
• Vådeskudd fra Naturvernforbundet
• Revirmarkering fra Miljøverndepartementet
• Fant ny helnorsk ulveflokk i Østfold
• Ledersamling i Folkeaksjonen
• Hull i gjerdet
• Det store svenske ulveslaget
• Til minne om Missan
• Fulle hus med Herman Sotkajærvi
• Stolte på rapport fra WWF – angrer bittert
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En hilsen til alle natur
venner
i Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk
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Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Leder
Styremedlem

Nils Solberg, Halden		
Laila Hoff, Hattfjelldal		
Sara Kveli, Lierne		
Torvald M. Brinch, Oslo		
Vidar Helgesen, Rena 		
Varamedlem
Ola Arne Aune Oppdal 		
Veronika Seim Bech, Vik i Sogn
Eli Bjorvatten Vegårshei
Daglig leder
Åsmund Ystad, Steinkjer 		
		
e-post:

tlf. 479 11 542
tlf. 920 51 459
tlf. 917 90 265
tlf. 950 48 909
tlf. 917 46 796
tlf. 970 79 868

tlf. 975 95 119
aksjonen@rovdyr.org

Nr 2/3- 2010
• Leder: Hva er det vi gjør galt?
• Soria Moria 2 – håp eller mareritt
• Innspill til regjeringen om rovdyrpolitikken
• Åtte måter å sette ut ulv i Sverige
• Historisk vedtak i bykommunen Halden
• Der argumentene slutter, begynner genetikken
• Folkeaksjonen møter publikum
• Naturindeks for ekstremister
• Husdyra er en del av det biologiske mangfoldet
• Reisebrev fra Montenegro
Nr 4 -2010
• Leder: Ulvesone? Nei takk!
• Regjeringen overlater bjørn og ulv til Stortinget
• Nok er nok! La bygdene leve, Jens!
• Med ryggen mot Sverige og hodet i sanden
• Reindriften blir ikke trodd om rovdyrtap
• Ingen på Stortinget snakker pent om rovdyra
• Rovdata åpnet: Økt satsing på overvåking.
• Hyklerne blant oss
• Håper je itte dauar i oktober
• Revjegern fra Gausdal

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

