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Fakta, følelser
og politikk
Nils Solberg

Da er gaupejakta snart over, og Erik Solheim har igjen vist seg fram i all sin prakt.
Utrolig hva den fyren besitter av makt.
Dagen før gaupejakta startet gikk meldingen til flere av regionene om at kvoten var
kuttet med over 50 prosent.
Bare det å sende ut en slik beskjed under
24 timer før jaktstart ble selvfølgelig
oppfattet som en kraftig provoserende
revirmarkering av det SV-styrte Miljøverndepartementet (MD).
Kvotejakt, det ligger i navnet at det er en
fleksibel forvaltning. Blir det skutt for få gauper et år bør man øke neste år og motsatt.
Slik er det i alle fall ment. Men ikke i Erik
Solheims Disneyverden.
Der blir det aldri skutt for få, uansett om
det kan vises til at man har ligget over
bestandsmålene år etter år. Meningen var
at de politisk oppnevnte rovviltnemndene
skulle bestemme gaupekvotene. Og i den
grad de har fått bestemme har de bakt inn
store sikkerhetsmarginer.
Likevel har ikke det vært nok for MD.
De overkjører nå flere av regionene med
begrunnelser som ville gjort en NordKoreansk politiker grønn av misunnelse.
Bestandsmålene som Stortinget har bestemt
er ment som en rettesnor, man skal prøve
å ligge så nærme antallet som mulig. Litt
over, eller litt under. Men nei, ikke for
Solheim og MD.
De får inn klager på nemndenes vedtak
like årvisst som både jul og påske fra
Foreningen Våre Rovdyr, Naturvernforbundet osv. I år har MD til og med gått hardere
til verks enn miljøvernorganisasjonene har
krevd. Slik overkjøres nemndene. De blir
marionetter og mister sin funksjon og
mening. Hvis dette fortsetter bør samtlige
rovviltnemnder nedlegges og ansvaret igjen
gå tilbake til fylkesmennene. Verre enn
dette kan det ikke bli!
Dessuten vil en nedleggelse av nemndene
frigjøre store pengebeløp som Erik Solheim
sikkert finner avtagere til i WWF eller

Naturvernforbundet. Sammen bruker de
å bli enige om både penger og «utrydningstruede» skapninger, skjønt etter de siste
gallupene er vel SV mer utrydningstruet
enn gaupa.
I Sverige ser det om mulig enda verre
ut. Gaupekvotene er en vits og antall
gauper går ned i ulveområdene på grunn
av matmangel. Og verre ser det ut å bli, for
Sveriges og EUs iver etter flere ulver ser vi
ingen ende på.
Svenske jegere og landsbybefolkning har
hittil vært lammet og maktesløse. Men
ser nå ut til endelig å komme ut av vintersøvnen. Blant annet er en gruppe dyktige
og uavhengige folk i Sverige i ferd med å
organisere en rekke store demonstrasjoner
mot rovdyrpolitikken 24. mars i år. Jeg tipper at også mange nordmenn vil dra over
grensen den lørdagen for å støtte sine svenske venner.
Denne voksende motstanden skyldes at
folk ser resultatet av en symbiose mellom
politikere og de såkalte miljøvernorganisasjonene. Det høster er i hvert fall en økende
politikerforakt. Og blir det verre vil det
undergrave våre demokratiske kjøreregler
i begge land.
Vi bør helst ikke komme dit at folk
mister respekten for lover og regler. Det er et
paradoks at folk som prøver å forsvare
en hund eller sine husdyr blir mer
rettsforfulgt enn en voldtektsforbryter.
Grove voldsforbrytelser blir nesten å
sammenligne med butikknasking i
forhold til å skyte en truende ulv. Slikt vil
ikke vanlig folk finne seg i.
Fortsetter det slik kan det bli rovviltforvaltning «the italian way». Det er ingen
tjent med. Nekter myndighetene å ta folks
misnøye på alvor er jeg redd for at flere
vil by på gratis kost og losji til Giovanni
Hendricsen fra Lilyhammer.
Nils Solberg

Rovviltforliket, best på papiret?
Problemene løses ikke med å gjøre det levelig der
rovdyrene ikke skal være.
MD mener det ikke trengs endringer i regelverket for gaupe og jerv. Det betyr at de ikke
ser at rovviltforliket betyr noe vesentlig
nytt for disse artene.
Dette er problematisk, fordi det er mye
som tyder på at de siste års vedvarende
høye bestand av gaupe og jerv er et
resultat av manglende styringsmuligheter for
rovviltnemndene.

Å s m u n d Y s ta d

MD klarer ikke helt å slippe 1800-tallets
rovdyrstatistikk. I dag feller vi like mange
store rovdyr hvert år som for 115 år siden.
Den gang ble bestandene desimert, og
det ser ut som at ledelsen i MD ikke helt
skjønner hvorfor historien ikke gjentar seg.

”... og det ser ut som at
ledelsen i MD ikke helt
skjønner hvorfor historien
ikke gjentar seg.”

Forvaltningen er godt i gang med å
gjennomføre Stortingets vilje om effektivt
uttak av store rovdyr utenfor de prioriterte
yngleområdene. Men det hjelper ikke de
som må leve med rovdyra. Og Norge fra
Trøndelag til Troms er så smalt at enhver
løsning ligger i aktiv forvaltning der
rovdyrene skal være, og ikke bare der de
ikke skal være.

Regional myndighet
skulle styrkes

Endringer i rovviltforskriften

MD har hittil unngått å kommentere at det
ikke skal være store rovdyr som utgjør et
skadepotensiale i kalvingsområder for
tamrein. I det sørsamiske reindriftsområdet
ligger mye av kalvingslandet i områder
med høy rovdyrbelastning. Forvaltningens
ansvar for å gjøre noe med er forsterket av et
eget punkt om å sikre situasjonen for sørsamisk reindrift.

MD har sendt forslag til endringer i
rovviltforskriften på høring. MD mener det
kun er forvaltningen av bjørn som krever
endringer i regelverket. Og bestandsmålet
for bjørn skal reduseres i nord, fordi det
gir håp om at man når det nasjonale målet
raskere. Man prioriterer måloppnåelse
foran konfliktreduksjon.

Og vinterenes overkjøring av de mest
gauperike rovviltregionene, er et eksempel
på at MD glatt overser Stortingets mål om
at den regionale myndigheten skal styrkes,
ikke svekkes.

Taus om kalvingsområder
for tamrein

F o t o : B j ø r n H . St u e d a l .

Kampen om fortolkningen av
Stortingets rovviltforlik er i full gang.
Stortinget la stor vekt på reduksjon
av rovdyr og av konflikter.
Miljøverndepartementet (MD) er
mest interessert i å sikre rovdyra.

Statssekretær Heidi Sørensen i MD
skjønner ikke hvorfor historien ikke
gjentar seg.

Nødverge for hund
MD lover nå å legge fram lovforslag om
nødverge for hund. Stortinget skal få det
tidsnok til å få endret loven før sommerferien.

Lokal involvering
Stortinget sa at beitenæring og lokalbefolkning skal involveres mer aktivt i bestandsregistreringene av rovvilt. Dette kan sikre
både økt innsyn, forståelse, og gi bedre
kvalitet og presisjon.
Men da må forvaltningen behandle
publikum med respekt. Spesielt gaupe
forvaltningen er avhengig av stor deltagelse
for å fungere. Det er oppsiktsvekkende å
se at MD kløner det så kraftig til i første
sesongen, og presterer å provosere på seg
hver eneste frivillige gaupesporer i landet.

Lavmål fra Økokrim om nødverge for hund
To r va l d H .
Brinch,
a d v o k at o g

at enkeltpersoner og jegermiljøer kan bruke
en slik ny bestemmelse (nødverge for hund)
til å felle rovdyr ulovlig ut fra ren jaktlyst.”

landsstyremed-

Torvald H. Brinch

lem i FNR.

På seg selv kjenner man andre.

Førstest at sadvok at
Hans Tore Høviskeland
i Økokrim ”frykter…

Når påtalemyndigheten legger debatten
på et slikt eksepsjonelt lavt nivå, må beite
næring, jegere og hundeeiere kunne svare

med at ”de frykter at påtalemyndigheten
vil misbruke regelverket til utilbørlig og
urettmessig straffeforfølgelse fra påtalemyndigheten mot dem.”
Det vil være å håpe at fremtidig rovdyrdebatt ikke blir på et slikt nivå. Det er opp til
påtalemyndigheten å unngå dette.
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Kraftige kutt i gaupekvotene
Dagen før jaktstart kom
sjokkbeskjeden fra
Miljøverndepartementet (MD).
Gaupekvotene var redusert fra
157 til 118 dyr. Regionene
Midt-Norge, Nordland og region
2 Sør-Norge fikk kuttet eller
halvert kvoten, etter klager fra
flere miljøorganisasjoner.
Dette skjedde på bakgrunn av en ny
prognosemodell som Norsk institutt for
naturforvaltning (NINA) presenterte i en
rapport desember 2011, etter at regionene
hadde vedtatt årets jaktkvoter. Modellen
beregnet en reduksjon, til 67 familiegrupper
før jakt i 2012, nært målet på 65.

Rapporten som ble bibel
Ved å gjøre den nye modellen til udiskutabel
sannhet, kastet MD vrak på mange års erfart
kunnskap. Erfaringer som rovviltnemndene
i praksis har brukt til å forvalte gaupa høyt
over målet.

Sterke protester
Politikerne i nemndene, FNR og en rekke
organisasjoner, samt mange Stortings
politikere har protestert sterkt mot MDs
overkjøring av de tre rovviltnemndene. Helt
uforståelig ble MDs vedtak sett i forhold til
Stortingets nye rovviltforlik som tydeliggjorde at «Det er et mål at den regionale

myndigheten i rovviltforvaltningen skal
styrkes»

Unntakstilstand
Rovviltforliket sier at
også forekomsten av
gaupe og jerv skal ned,
og ligge så nært
bestandsmålet som
mulig. Og så skjer
det at MD griper inn,
fordi en prognose tilsier at man er i ferd
med å nærme seg
Stortingets vilje.

Stortingsrepresentant Bjørn
Lødemel (H), startet rovdyrdebatten i Stortinget 14. februar og
kritiserte MD for manglende
oppfølging av rovviltforliket.

Dette lover dårlig for
framtida, hvis det er
slik at MD innfører unntakstilstand i det
som Stortinget har sagt skal være det normale.

”Dette lover dårlig for
framtida, hvis MD innfører
unntakstilstand i det som
Stortinget har sagt skal
være det normale.”
Reaksjoner i Stortinget
En innmeldt interpellasjon til Stortinget om rovviltforliket ble behandlet 14.
februar. Interpellanten Bjørn Lødemel
fra Høyre stilte spørsmål om regjeringens

Stortingsrepresentant Marianne
Martinsen (Ap), forsvarte MDs
kutt i gaupekvotene og sa at
overprøvingen av rovviltnemndene var i tråd med Stortingets
rovviltforlik.

oppfølging av rovviltforliket. Det ble først
og fremst en debatt om nettopp MDs kutt i
gaupekvotene.

Ap forsvarte MD
Statsråd Erik Solheim forsvarte MDs
reaksjoner og fikk støtte fra Arbeider
partiets Marianne Martinsen, mens en rekke
Stortingsrepresentantene fra Høyre, SP og
FRP kritiserte MD sterkt for overkjøringen
av de regionale rovviltnemndene i denne
saken.
Statsråd Erik Solheim oppsummerte debatten i Stortinget ved nok en gang å henvise
til det tause flertall i Norge, som i følge
Solheim stiller seg bak regjeringens rovdyrpolitikk.

Sagt om gaupeforvaltning i Stortinget 14. februar 2012
”Dei regionale rovviltnemndene har
gjort ein samvitsfull og god jobb for å
balansere bestanden etter bestandsmålet, og
då blir det fullstendig feil at MD brukar ein
halvferdig prognosemodell for å overprøve
deira vurderingar.”

Bjørn Lødemel (H)
”Men i kjølvannet av den debatten som har
oppstått rundt gaupekvotene, er det viktig
for oss å få sagt at det ikke var slik at MD og
regjeringen ble fratatt det politiske ansvaret
for å sikre at Stortingets mål nås. Vi har en
rett og en plikt til overprøving.”
Marianne Marthinsen (A)
4
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”Mange meiner at MD legg til grunn ei
tolking som nettopp truar dette breie
forliket. Resolusjonar og fråsegner kjem på
laupande band og er harde i sine karakteristikkar av MD.”

Oskar J. Grimstad (FRP)
”Overstyringa som MD hadde i forhold til
nemndene på rovvilttalet på gaupe, meiner
vi er uheldig fordi det bidreg til å svekkje
den intensjonen ein hadde om å styrkje den
regionale forvaltninga.”

Erling Sande (SP)

”Jeg tror mange blir ekstra skuffet og sinte
når de nærmest ved første korsvei ser at det
ikke blir mer ro rundt rovdyrforvaltningen
i Norge, snarere tvert i mot.”

Torbjørn Røe Isaksen (H)
”Hvis Stortinget mener man ikke skal gripe
inn, bør det komme tydelig fram, så vi
iallfall kan innby til en dialog om hva vi
skal gjøre i slike tilfeller.”

Statsråd Erik Solheim (SV)

En utrolig gaupehistorie

H åva r d F u r u lu n d, l e d e r i F N R
N o r d -T r ø n d e l ag lo k a l l ag

Vi startet i 2005 med 14 gaupefamilier. På
tross av årlig økning av kvotene, fikk 17
familiegrupper i 2006 og så videre 15 – 23
- 26,5 - 20 til 18 i 2011.

F oto : T r i n e B i n d e B r at b e r g

Rovviltnemnda for Region 6,
Midt-Norge har siden 2005
prøvd å nå målet for regionen på
12 årlige familiegrupper. Men
dokumentert bestand for perioden 2005 - 2011 har i alle årene
ligget høyt over målet.

Dyktige gaupejegere i Midt-Norge har skutt 238 gauper siden 2005. Her er en av årets første, en
hanngaupe felt i Stod i Steinkjer, 6. februar 2012.

Likevel har rovviltnemnda i Midt-Norge
i alle år vært skyteskive for Naturvern
forbundet som klaget
og klaget og kalte gaupekvotene utryddelse.
Presset førte til at rovviltnemnda i mange år
var for forsiktig.

Så kom forskerne i år med sin nye fantastiske prognosemodell og beregnet at det er 14
gaupefamilier før jakt i
2012. Rovviltnemnda
kunne dermed øyne
håp om å nå bestandsmålet, på det 8. forsøket.

Dyktige gaupejegere i
regionen har felt 238
gauper siden 2005, uten at det har nyttet.
Målet om 12 familiegrupper er aldri nådd.

Men det fikk alarmklokkene til å ringe
nok en gang hos Naturvernforbundet, som
ba MD sette rovviltnemnda på sidelinja. Og

”Dyktige gaupejegere i
regionen har felt 238
gauper siden 2005,
uten at det har nyttet.”

de ble bønnhørt. Heidi Sørensen har gjort
som hun fikk beskjed om, og senket kvoten
drastisk for Midt-Norge, fordi det er en viss
statistisk sjanse for at det neste år kan bli 11
gaupeynglinger og ikke 12 som vedtatt.
Men det mest utrolige med denne historien
er at MD overkjører den rovviltnemnda som
i særklasse har levert mest gaupe til norsk
natur gjennom tidene. Større mistillit er det
vanskelig å finne eksempler på i norsk rovdyrforvaltning.

Mattilsynet tok for mye Møllers tran da de varslet beitenekt
F oto : To r b j ø r n Ta n d b e r g

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) har sendt
brev til Mattilsynet, der han kritiserer tilsynets
håndtering av beitenekt på grunn av store rovdyr.
Bakgrunnen var at Mattilsynet for snaut ett år siden
sendte ut orienteringsbrev til en rekke bønder om mulig
beitenekt på grunn av for høye tap av sau på beite. Det
skapte sterke reaksjoner og frustrasjon hos en rekke
sauebønder.

Strammer opp Mattilsynet

Landbruks og matminister
Lars Peder Brekk

I brevet vises det til Høyesteretts behandling av Rendalsdommen. I dommen går det fram at Mattilsynet

ikke kan fatte vedtak om beitenekt og knytte varigheten
av vedtaket til utvikling av rovviltforekomsten i det
aktuelle området.
Brekk understreker i brevet at departementet legger til
grunn at Mattilsynet, som hovedregel, ikke skal fatte
vedtak overfor dyreeier om forbud mot bruk av utmarksbeite på grunn av fare for rovviltangrep i slike områder.
– Mattilsynet kan ikke varsle beitenekt som et forebyggende prinsipp, og det skal ikke være grunnlag for beite
nekt i prioriterte beiteområder, sier Brekk.
Kilde: Adresseavisen
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Ingen ende på galskapen
F oto : N at u r vå r d s v e r k e t.

Nils Solberg

Tidlig i februar i år: Den finsk-russiske
ulvetispa ferdig bedøvdog klar for flytting, for
tredje gang, sørover i Sverige

Nå har Naturvårdsverket i Sverige
for tredje gang bedøvd den samme
ulvetispa, og flyttet den sørover.
Denne gangen til Uppland rett nord
for Stockholm. Etter to tidligere
flyttinger har hun kun brukt uker
på å finne hjem igjen. Hjem til
reinbeiteområdene Jämtland, der
den finsk-russiske ulven ble
oppdaget først våren 2011.

Det vil hun ganske sikkert gjøre denne gangen også, sikkert innen god tid før reinkalvingen begynner. Forskjellen denne gangen er
at de har plukket av hennes GPS. Slik slipper
Naturvårdsverket alt mediastyret på
veien. Den offisielle versjonen er at ulven
hadde eksem under halsbåndet, men den
begrunnelsen tror jeg ikke på. Jeg tror rett
og slett at Naturvårdsverket ikke har lyst til
nok en gang å informere halve Sverige om
GPS-plottene strake
veien nordover. Det
ville bety tap av ytterligere ansikt og fare for
at Naturvårdsverket
måtte legge ned denne
lekestuen for godt.
Men ulvetispa er gul som en Vestsibirsk
Laika i pelsen og kan bli lett å kjenne igjen
på hjemveien. Nettopp fargenyansen ser det
ut til at stadig flere har begynt å stusse over.
For oss som har drevet med hunder en del
år, er det ikke overraskende at dyr som blir
flyttet finner veien tilbake selv. Det er et helt
vanlig mønster for alt fra brevduer til hester,
de har en innebygget GPS.

Kvinner for felling av ulv har bestemt at
foreningens midler, kr. 22.000, skal gå
uavkortet til Folkeaksjonen ny rovdyr
politikk.
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Ført bak lyset

For det tredje viser
Naturvårdsverket at de driver disse flyttingene totalt uten mål og mening og at det
hele er et spill for galleriet. På det galleriet
sitter mange svenske politikere som føres
bak lyset.
Naturvårdsverket og en sterk svensk verneside har innbilt dem at ulven er på randen
av utryddning pga. innavl. Vi skrev utførlig
om dette i forrige Rovdyr. men repeterer
gjerne: Svenske og norske ulveforskere har
tidligere hevdet at ulvens overlevelse var
truet pga. små valpekull, misdannelser,
dårlige gener, liten innvandring og omfattende illegal jakt.

Rekordvekst

Nils Solberg

Organisasjonen er nå nedlagt, men
personene i foreningen fortsetter sitt
påvirkningsarbeid i andre organisasjoner.

Det oppsiktsekkende i denne saken er
nemlig at de har trodd at en slik flytting
hadde noe for seg. For det første er det
synd på ulven som
blir jaget, bedøvd,
transportert og
sluppet ut på nye
steder gang etter
gang. For det andre
har en slik flytting
liten støtte fra
edrulige forskere.

”... og det skulle ikke forundre meg om
Naturvårdsverket innerst
inne håper at denne ulydige
ulvetispa bare
forsvinner."

Pengegave til Folkeaksjonen
«Kvinner for felling av ulv» var en
organisasjon, med tyngdepunkt på Østlandet, som etablerte seg for en del år siden.
De var en viktig pådriver mot det politiske
miljøet lokalt, men også mot Stortinget.

Kanskje blir den skutt på skadefelling
før den kommer hjem, og det skulle ikke
forundre meg om Naturvårdsverket innerst
inne håper at den gjenstridige ulvetispa
forsvinner for godt. De er nemlig klar med
nye hjelpemidler i verktøykassen.

Øremerket til juridisk hjelp
I gavebrevet står det: ”Pengene skal
øremerkes som bistand til eventuell
juridisk hjelp for de som benytter seg av
«Nødvergeretten for hund». Dette, etter
at loven har trådd i kraft.”
Vi i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
føler oss beæret over gaven, og sender
en varm takk til de flere hundre kvinner som var aktive i Kvinner for felling
av ulv.

Så sprakk boblen i høst: ulven i Skandinavia hadde økt med 40 prosent siste år,
mulig verdensrekord må vite! Slikt vil ikke
Naturvårdsverket høre på og fortsetter
med sitt, og flytter ulver hit og dit som på
et ludobrett. Dette spillet har også Miljøvernminister Erik Solheim sansen for. Men
han er skeptisk til svenskenes neste trekk,
utsetting av nyfødte ulvevalper fra dyreparker til nyfødte ville ulvekull.
Statsråden ville foretrekke å hente inn
voksne ville finske ulver til Norge, for å få
fart på den innavlede ulven i Sør-Skandinavia. Men i motsetning til i Sverige har vi
i Norge mange ansvarsfulle politikere som
står klar til å fortelle Keiseren i Miljøverndepartementet at han går rundt uten klær.

Foto: Vidar Helgesen

F o t o : B j ø r n H . St u e d a l

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Gunnar Gundersen ville vite om det er norsk
forvaltningsregime som gjelder hvis utsatte
svenske dyreparkulver gjør skade i Norge.

Miljø og utviklingsminister Erik Solheim
Erik Solheim er skeptisk til utsatte
dyreparkulver

Hvem bestemmer over verdifulle ulver?
Den genetiske tilstanden i
ulvebestanden er langt fra
kritisk, som norske og svenske
miljøvernmyndigheter hevder.
Å s m u n d Y s ta d

Olof Liberg, sjef for det norsk-svenske
forskningsprosjektet Scandulv, slo på
varsellampene for innavl i 2005. I dag sier
Liberg at ulven i Sør-Skandinavia er i sterk
vekst og at innavl ikke utgjør noe stort
biologisk problem.
Men svenske myndigheter, har fått det for
seg at tiltak mot innavl er deres beste våpen
i en desperat kamp med EU-kommisjonen,
om lov til å regulere ulvebestanden i Sverige.

Naivt av MD
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener

at ledelsen i det norske Miljøvern
departementet (MD) er utrolig naive, hvis
de tror at det tjener norske interesser at vi
hjelper svensk ulveforvaltning med å løse et
innavlsproblem som ikke er et prob
lem, bare for å oppdage at Sverige lar
ulvebestanden vokse likevel.
Norge forhandler for tiden med Sverige
om felles tiltak i ulveforvaltningen og skal
forhandle om fordeling av grenseflokkene.
Vil MD inngå avtale om spesialbehandling
av utsatte dyreparkulver eller importerte
finske ulver som svenskene har investert
store ressurser i?

Stortingets spørretime
Det var på spørsmål i Stortingets
spørretime i januar, om ulvesamarbeid
mellom norske og svenske myndigheter,
at Statsråd Erik Solheim informerte om at
han hadde uttrykt skepsis til Sveriges planer
om utsetting av ulvevalper fra dyreparker:

- Vi er redd for at det utvanner skillet
mellom tamme individer og ville dyr, sa
Solheim i Stortinget.
Spørsmålet kom fra Høyres Stortings
representant Gunnar Gundersen, som blant
annet viste til at representanter for svenske
dyreparker forlangte garanti for at ”deres”
ulver ikke skulle bli skutt eller jaktet på.
Gundersen advarte mot at utsetting
ville øke konfliktnivået og ville vite om
Statsråden kunne forsikre Stortinget om
at det er norsk forvaltningsregime og ikke
svenske oppdretteres forvaltningsregime
som gjelder i Norge.

Skytes som vanlig
I flere intervju i TV2 etter at temaet var
oppe i Stortinget, har statsråd Erik Solheim
gitt uttrykk for at genetisk viktige ulver som
kommer til Norge vil bli skutt hvis de gjør
skade på husdyr og tamrein.

Sagt om ulv i Stortinget, 14. februar 2012
”Når det gjeld ulv, har Høgre også sendt
klare signal om at ulvebestanden må ned når
bestandsmåla for ulv skal avgjerast i 2013.”

Bjørn Lødemel (H)
”Vi skal selvsagt ta vare på det som er vårt
ansvar. Men å skulle ta ansvar for en russisk
ulvestamme som det skytes mellom 12 000
og 15 000 av i året i Russland og som de ikke
klarer å holde nede, er – med all respekt –
forunderlig.”

Eli Skoland (H)

”La meg også si at vi i de samtalene har gjort
det veldig klart at vi fra norsk side ikke synes
det er noen god idé å sette utt valper fra
svenske dyreparker”
Statsråd Erik Solheim (SV )

”Det som nå uroer mange, er svenskenes planer om å sette ut ulv fra dyreparker, eventuelt
importere ulv fra andre steder i verden.”

”Russisk ulv er ikke truet, men svært livskraftig. Norge har ingen betydning for dens
overlevelse. Norsk utmarksbruk – beite, jakt
og landskap preget av bruk – er atskillig mer
truet.”
Eli Skoland (H)

”Så snart Sverige er ferdig med sin rovdyr
utredning, vil vi ta sikte på å komme videre
i et felles norsk-svensk samarbeid om bl.a.
forvaltning av ulvestammen.”

Per Roar Bredvold (FRP)

Statsråd Erik Solheim (SV)
Rovdyr 1–2012

7

Klart for uttak av bjørn på vårsnø
Å s m u n d Y s ta d

Det ble konklusjonen etter et dialogmøte i
Hattfjelldal 31. januar i år. Med på møtet
med beitebrukerne var Direktoratet for
naturforvaltning, fylkesmannen, SNO,
Rovviltnemnda og kommunen. Bakgrunnen
for møtet var sterk misnøye med innsatsen fra forvaltningens i forsøket på
ekstraordinære uttak av bjørn i beite
området i fjor høst. Etter møtet var
misnøyen snudd til optimisme.

1.	Når SNO undersøker meldinger om
bjørnespor/bjørneobservasjoner
i

7.	
Rovviltnemnda og Fylkesmannen
skal sørge for at resultater fra ordinære DNA-analyser publiseres og
tilgjengeligg jøres for allmennheten
8.	Det er ikke nødvendig med søknad
fra beitenæringa om ekstraordinære
uttak av bjørn på vårsnø. DN gjør slike
vurderinger også uten slik søknad. Det
er opp til beitenæringa om de likevel
ønsker å sende inn slik søknad for å
synliggjøre initiativ

F oto : Å s m u n d Y s ta d

- Direktoratet for naturforvaltning har
bestemt at det blir uttak av bjørn på vårsnø
i Hattfjelldal, i år. Vi trenger ikke å søke
engang, og det åpnes for bruk av snøskuter
og helikopter til sporing. Dette sier Laila
Hoff, beitebruker i Hattfjelldal og nestleder
i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Og Laila
Hoff viser til en tilsendt 8-punkts liste fra
Fylkesmannen i Nordland, med konklusjonen fra møtet:

forbindelse med DNs vurderinger om
evt. ekstraordinære uttak av bjørn, skal
personen som meldte om observasjonen være med i felt.
2.	Ved undersøkelse av observasjoner i
pkt. 1, skal beitenæringa få melding
om konklusjon på undersøkelsen.
3.	Når lokalbefolkning/beitenæring bidrar
med sporleting av bjørn i forbindelse
med ekstraordinære uttak er det et
lokalt ønske om økonomisk kompensasjon for arbeidet. Rovviltnemndas
dusørordning for funn av bjørneskit/hår som gir positivt DNA-resultat vil
gjelde under slik sporleting.
4.	Lokalbefolkning/beitenæring skal
involveres i forbindelse med forsøk på
ekstraordinære uttak av bjørn
5.	Beitenæring og SNO blir enig om
varslingsrutiner ved kadaverfunn,
sporobservasjoner etc. i forkant av
beitesesongen
6.	Resultater fra evt. hasteanalyser av
bjørneskit /-hår skal videreformidles
til finneren av prøven

Laila Hoff, beitebruker i Hattfjelldal og
nestleder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Planlegger massedemonstrasjon i Sverige
24. mars 2012, i Stockholm, Hagfors, Elvdalen,
Falund, Ockelbo, Småland og Vestre Götaland
Lørdag 24 mars 2012 blir
det manifestasjoner mot
myndighetenes rovdyrpolitikk på flere steder i
Sverige.
I skrivende stund er det bestemt
demonstrasjoner på følgende steder:
Stockholm,Hagfors, Elvdalen,Falun,Karl
skoga,Ockelbo, Småland og flere steder i
Västre og Østra Gøtaland.
Det er en liten gruppe mennesker som over
tid har satt massene i bevegelse. Gruppen
er uavhengig og er sammensatt av kvinner
og menn i alle aldre fra hele landet, jegere,
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byfolk, hytteeiere, landsbygdfolk og noen
av de beste «bloggerne» i Sverige.
Deres styrke er at de representerer kun seg
selv! Siden de slapp datoen for sine demonstrasjoner strømmer folk til fra alle mulige
organisasjoner og samfunnslag. Hvor stort
dette kan bli er selvfølgelig umulig å spå
men responsen ser ut til å være enorm. Folk
vil rett og slett ut på gatene og sammen rope
et rungende NEI til myndighetenes feilslåtte
rovdyrpolitikk.
Initiativtagerne,
ekteparet Sven og
Cristina Ericson bor utenfor Stockholm.
De har travle dager fram mot 24 mars. Men

de opplyser om at støtten fra de forskjellige
distriktene er entydige, dette har vi ventet
på!
Med tanke på den forrige manifestasjonen
i Sverige for mange år siden i lille Dals-Ed
der 3.500 mennesker gikk i fakkeltog kan
dette bli en massemønstring vi sjelden har
sett i Sverige.
Vi i FNR vil oppfordre våre medlemmer
å ta med seg familie og naboer en tur til
Sverige 24. mars og støtte våre venner!
Husk vi i Norge er prisgitt hvordan svensk
rovdyrpolitikk blir styrt i framtiden!

Vargfakta.se – uavhengig nettside
om svensk ulveforvaltning
Om vargfakta.se:
Denne nettsiden er resultatet av
behovet for fakta om hva som hender i ulvens spor. Personene bak
vargfakta mener at debatten om
ulv, forlengst har forlatt fornuften
og i stedet blitt en arena for følelser
og synsing.
F oto : P r i vat

Jesper Jönsson er
initiativtaker bak nettportalen Vargfakta

Det finnes mye viktig fakta om ulv
som er relevant for hver og en å
kjenne til for å ha gode forutsetninger for å ta stilling.

Vargfakta har ambisjoner om å
skaffe tilveie de fakta og sammenhenger som leserne søker
og trenger for å delta i debatten og påvirke utviklingen.
Bak Vargfakta står en gruppe mennesker som alle har en
sterk tilknytning til naturen og livet på landsbygda. Felles
for vårt syn er at vi setter mennesket i sentrum.

Rovdyr 1–2012
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Kurs i bjørnejakt med Hermann Sotkajærvi
Nytt tilbud fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, til medlemmer og interesserte jegere.

Å s m u n d Y s ta d

Forespørsler om kurs i bjørnejakt har vi hatt
flere av, men tidligere takket nei, av respekt
for de som sitter på kunnskapen. Og i tråd
med FNRs filosofi om at vi kun uttaler oss
om ting vi kan.
Men nå er tiden inne. Med Hermann
Sotkajærvi, fra Pasvik i Finnmark, på laget
som kursholder, kan vi tilby medlemmer og

interesserte jegere det beste av kunnskap og
erfaringer om bjørn og bjørnejakt.
Han har felt rundt 40 bjørner i Norge
og Finland siden han begynte som jeger
på 70-tallet. I alle år har Hermann hatt
naturen som sin arbeidsplass, både som
jeger og fotograf, og i arbeid med registrering av rovdyr.
Få vet mer om bjørn og bjørnejakt enn
Hermann Sotkajærvi, og denne kunnskapen vil han nå dele med interesserte jegere
med et 4-timers kurs i bjørnejakt. Kurset
vil handle svært lite om skyting, men desto
mer om sportegn og nødvendig kunnskap
for å spore opp og finne bjørn.
Hermann har et unikt bilde- og film
materiale som han vil bruke i sine kurs.
Folkeaksjonens kurs i bjørnejakt starter
opp i midten av mars. Først ute er NordTrøndelag, Glåmdal i Hedmark og Lesja.

F o t o : L a i l a H o ff

FNR har gjennom flere år arrangert en rekke kurs i jakt på ulv og
gaupe. Dette har vi gjort på
grunn av stor etterspørsel, og
fordi vi har hatt vel kvalifisert
kursholder i Nils Solberg.

Hermann Sotkajærvi og jaktkameraten Metso

På siste side i dette Rovdyrbladet finner du
informasjon som kursene og alt du trenger for å melde deg på. Hvis interessen er
der, vil FNR arrangere kurs for alle som
er interesserte i å lære om bjørnejakt av
Hermann Sotkajærvi.
Se mer på baksiden av dette Rovdyrbladet.

Langreist gaupe i Selbu
4 februar 2012 ble denne gaupa med
radiosender, knipset av et viltkamera
i Selbu i Sør-Trøndelag. Overraskende fordi ingen gauper er merket
i regionen.
Bildet ble oversendt John Odden
i NINA/Scandlynx, som raskt
kunne identifisere radiosenderen,
en Vectronic GPS-sender med grå
batteripakke. En ny type som kun
er brukt i Nord-Norge og i NordSverige. Senderen virket tydeligvis

ikke, fordi ingen har hatt kontakt
med gauper i nærheten av Trøndelag
med virksom GPS.
Denne gaupa har med andre ord
vandret ut av et av studieområdene
i nord med tomt batteri. I skrivende
har ikke John Odden fått klarhet i
om den kommer fra Troms/Finnmark eller fra Sarek i Nord-Sverige,
men heller mest til det siste.

V i lt k a m e r a : P e d e r T u s e t

Å s m u n d Y s ta d

Det er langt fra Sarek til Selbu, men
ikke for ei gaupe.
Langreist gaupe i Selbu
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Ulven kjem til byen
Den skandinaviske ulven har ikkje fått med seg unionsoppløysinga. Svenskar og nordmenn deler på ulven,
som vi deler på høgtrykk og lågtrykk. Difor er det av interesse for oss korleis svenskane
steller med ulvane sine, og korleis dei svenske ulvane steller med svenskane.

Akkurat no har byråkratane i EU slått ned
på den svenske rovdyrpolitikken, som dei
finn å vere for streng. Det bør bli meir ulv
i Sverige. Seier EU.
EU er i økonomisk krise. Dei stygge tala
stig, tala for statsgjeld, arbeidsløyse, streikar
og protestar. Leiarane sit i stendige krisemøte, også dei svenske. Skal Sverige, som
ikkje er eit euroland, gå med i den nye og
strenge finanspakta? Det er store saker det
er snakk om: Europas, og Sveriges, økonomiske framtid.

Sverige, at ulven også er som folk flest. Når
ulvane blir fleire, blir dei tryggare. Dei vil
sjå seg om, og kanskje vitje venene sine i
byane og der omkring.
Fleire gonger har ulvar dukka opp i
Stockholm. Byfolket slo straks til og fekk
felt beistet. Her hadde han ingenting å gjere.
Litt seinare skræmde ein ulv nesten vettet av
ei småbarnsmor der omkring, etter at han
hadde drepe hunden hennar.
Og no er det eit par ulvar i Hagfors, ein tettstad i Värmland, norsk grannefylke, som
spaserer rundt i
svenske media.
Dei kan godt
vere norske, i alle
fall har dei nok
slekt i Norge.

”Og då er det altså at ulven,
dette grå og lurvete rovdyret,
hata gjennom hundreår,
går og uler i dei politiske
korridorane og plagar sine
politiske vener”

Og då er det
altså at ulven,
dette grå og lurvete rovdyret,
hata gjennom
hundreår, går og
uler i dei politiske korridorane og plagar
sine politiske
vener. Ulven er
eit vondt og veksande politisk problem i
Sverige.

Dei siste tiåra har ulven gjort det forunderleg godt i politikken. Nasjonalforsamlingane i Skandinavia, fulle av byfolk og folk
frå tettgrender, har hatt eit bankande hjarte
for ulven. Så godt og trygt som ulven har
det no, har han nok ikkje hatt det i Norden
på fleire tusenår.
Når ulven så lenge har hatt både sol og vind
i ryggen, er det fordi ulven er rekna som eit
problem einast for bønder, samar og andre
utkantfolk, som ikkje veg så tungt på den
politiske vekta. Folk flest har aldri hatt med
ulven å gjere. Og folk flest er flest.
Så viser det seg, oftare og oftare, i alle fall i

F oto : S v e i n u n g U d d u Y s ta d

An d r e a s S k a r t v e i t

I Hagfors kommune er det alt
fire ulverevir
ute i skogen.
Desse to ulvane
har laga seg det
femte reviret, midt i sentrum. På kort tid
er dei sett 23 gonger, ved kjøpesentret, bensinstasjonen og der folk bur og ferdast.
Dei er ikkje blitt populære, og kommunestyret har søkt länsstyret om fellingsløyve
på kreka. Det får dei nok.
Det politisk interessante ved desse to
ulvane, dei meiner det er to, er at ulvane
ikkje lenger plagar berre bønder, samar
og den slags folk. No har dei også byrja å
leggje seg inn over byar og tettgrender, som
Stockholm og Hagfors. Det er dumt gjort
av ulvane. Den politiske alliansen mellom
ulvar, yfolk og tettgrender kan kome til å
rakne. Og det er denne alliansen ulvane har
levd så godt på.

Andreas Skartveit

Desse episodane er farlege. Også for ulven.
Om dette held fram, og slike episodar blir
fleire, kan ulven bli sin eigen fiende og gjere
ulvelivet langt farlegare enn det i dag er.
Ulven er ein farleg fiende. Det har samar og
bønder visst i hundreår.
No kan ulven også lære dette, når han
blir sin eigen fiende, der han går rundt i
Stockholm og Hagfors og knurrar og
flekkjer tenner. Nokre gode vener bør tale
ulven til rette, slik at han held seg til å plage
bønder og samar og dyra deira, slik han før
har gjort.
Byfolk, og hagforsingar, er farlege folk.
Dei svenske ulvane steller i dag dårleg med
sine svenske vener.

Rovdyr 1–2012
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Gaupejaktkurs for fulle hus
Over 160 personer på Folkeaksjonens
gaupejaktkurs i Numedal og på Helgelandskysten.
Å s m u n d Y s ta d

Det er alltid en glede å komme ut og treffe
FNR-medlemmer og jegere rundt omkring
i landet, sier kursholder og FNR-leder Nils
Solberg.
- Vi har så mye dyktige folk, som igjen
klarer å samle interesserte fra fjern og nær,
slik at jeg omtrent alltid får gleden av å
snakke rovdyrjakt og litt rovdyrpolitikk
med store forsamlinger med engasjerte folk.
Gaupejakt krever kunnskap og forståelse for
samarbeid og lagarbeid. 3-4 timers kurs er
kort, men det er en god start for nybegyn-

nere og forhåpentligvis meningsfullt påfyll
for de mer drevne, sier Nils Solberg.

Lampeland i Numedal
Først ute var FNRs nye lokallag i Søndre
Buskerud, som hadde inviterte medlemmer og andre gaupejegere til kurs på
Lampeland Hotell 24. januar. Av vel 70
påmeldte dukket det opp over 80 personer.
Slikt er alltid moro, og det gir selvfølgelig
mange nye medlemmer til Folkeaksjonen.
På kurset i Numedal fikk jeg også
æren av å treffe og belønne vår beste
medlemsverver i Buskerud, sier Nils Solberg
og fortsetter:

- Det er med stor glede vi i FNR har fått
Torben Hedegart på laget. Jeg har fulgt med
Torben fra sidelinjen i flere tiår og kjenner
til hans posisjon i norsk jakthundmiljø,
spesielt hva han har betydd for å fremme
Drever som rase, både som oppdretter
og dommer. Torben er med god margin
den dyktigste medlemsverver for FNR i
Buskerud. Det måtte en danske til!

Leirfjord i Helgeland

Foto: Tor Br andt

Folkeaksjonens lokallag i Helgeland
inviterte til gaupejaktkurs 31. januar,
dagen før starten på gaupejakta. Og selv
om Miljøverndepartementet hadde halvert
jaktkvoten for Nordland samme dag, la ikke
det noen demper på oppmøtet, tvert imot. Knapt en stol
var ledig i lokalet på Lenang i
Leirfjord etter at 80 deltagere
var møtt fram.
- Det er alltid ekstra
morsomt å komme til NordNorge, sier Nils Solberg.
Her er folk så positive og
optimistiske at halvparten
hadde vært nok til å få fart
på andre bygder jeg kjenner
lenger sør.
- Og selvfølgelig blir det
ekstra meningsfullt å være
med på slike møter, når
folk etterpå stiller seg i kø
for å melde seg inn i Folke
aksjonen ny rovdyrpolitikk.

Fullt hus på gaupejaktkurs på Lampeland
Hotell i Numedal.

Foto: Tor Br andt

Foto: Nils Solberg

Stor interesse på FNRS gaupejaktkurs på
Helgeland.
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Hyllest til storverver. Nils Solberg takker Torben Hedegart for stort
innsats med medlemsverving for FNR.
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Varer med Folkeaksjonens logo
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Genser:
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Foto: Lillian Grimsgård
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Foto: Lillian Grimsgård

Størrelser: M – L – XL – XXL kr 250,- pr. stk
Foto: Lillian Grimsgård

Trekopp

Foto: Lillian Grimsgård
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Genser Norsk natur er herlig – uten ulv!

250,-
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Drammeglass med logo. 2 -pack.

110,-
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100,-
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Sum kr ____________
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Navn:.........................................................................................................................
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Bankkonto: 4464.09.33434

Tiltalt for ulovlig felling av ulv
Første rettssak i Norge om nødvergefelling av ulv siden 1989
Å s m u n d Y s ta d

ordlyd. Den gir kun anledning til å felle
ulv under direkte angrep på husdyr eller
tamrein.

Første gangs prøving
av lovverket
Og siden 1993 er ingen slike saker brakt inn
for retten. Ulvefellingen i Nes i 2011 blir
dermed den første prøvingen av ulvefelling
i nødverge i norsk rett med dagens lovverk.

Det forelå ingen fellingstillatelse, og
etterforskningen viser i følge Økokrim at
situasjonen heller ikke var slik at mannen
kunne felle ulven lovlig i nødverge. Blant
annet forsøkte mannen ikke å skremme
vekk ulven med skremmeskudd eller på
annet vis, før han skjøt det fellende skuddet.

Når vi leser Økokrims understreking av
alvoret i denne saken, en grov overtredelse
egnet til å medføre betydelig skade på
naturmangfoldet, lyder det nesten som et
ekko av myndighetenes skarpe reaksjoner
på frikjenningen av Søndmør i 1989.

Grov overtredelse
Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland
skriver i tiltalen at overtredelsen er grov,
blant annet fordi ulv i Norsk rødliste er
kategorisert som kritisk truet og fellingen
skjedde innenfor forvaltningsområdet for
ynglende ulv.

Foto: Økokrim

Økokrim har tatt ut tiltale mot en mann fra
Nes kommune i Akershus. Mannen er
tiltalt etter naturmangfoldloven § 75 for å
ha felt en ulv i august i fjor. Ulven befant seg
cirka 25 meter fra en strøminnhegning der
mannen hadde fire sauer gående. Mannen
ringte selv til politiet og varslet at han hadde
skutt ulven og påberopte seg nødverge.

Førstestatsadvokat
Hans Tore Høviskeland.

Umulig å leve med kjennelsen
Kontorsjef Vaag mente videre i 1989 at
saken gav DN et godt utgangspunkt for å
arbeide med en endret nødvergeparagraf,
– ”både internasjonale forpliktelser og vårt
eget lovverk gjør det umulig å leve med
Søndmør-kjennelsen”

Uhyggelig perspektiver
I Aftenposten 12.12.1989 kan vi lese
følgende uttalelser fra kontorsjef Arne B.
Vaag i Direktoratet for naturforvaltning
(DN), som fryktet at det bare var 5-10
ulver igjen i Skandinavia og kanskje bare
en reproduserende tispe.

Betydelig skade på
naturmangfoldet

«Denne situasjonen gir uhyggelige perspektiver dersom en saueeier skulle komme i skade
for å drepe den ene tispen.»

Økokrim legger derfor til grunn at fellingen
av ulven var egnet til å medføre betydelig
skade på naturmangfoldet. Strafferammen
er tre års fengsel.

Faksimile av Aftenposten

12.12.1989

23 år siden forrige sak
I desember 1989 ble Karl Ove Søndmør
frikjent for å ha skutt ulv ulovlig i NordØsterdal sommeren før. Søndmør påberopte
seg nødverge fordi ulven hadde tatt sau, og
ble frikjent i retten, og Høyesterett forkastet
anken. Saken fikk mye oppmerksomhet i
media, og fra miljøvernhold ble Søndmør
beskyldt for å ha skutt Norges siste ulv.

Starten på slutten for den
gamle nødvergeretten
Denne saken fra Nord-Østerdal ble
starten på arbeidet med å skjerpe inn
datidens nødvergebestemmelser, som førte
til at Stortinget i 1993 endret viltloven
(senere Naturmangfoldloven) til dagens
BYAVISA DRAMMEN AS
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Villmarksmessen

Nordens største, morsomste og best
besøkte messe for jakt, fiske og
friluftsliv gjennom 30 år!

12. - 15.
Foto: Randulf Valle

Gå inn på

Norges Varemesse
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april 2012
Lillestrøm

åske !
Uken etter p

Vårens mest spennende og nyttige naturopplevelse for hele familen!
I år fyller Villmarksmessen 30 år, og i den anledning
har vi mange positive overraskelser både når det
gjelder messens utforming og innhold.

Som alltid byr messen på fantastiske messetilbud,
en mengde gode nyheter, spennende konkurranser
og en rekke aktiviteter for store og små.

Følg med
artner!
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Land Rover - med oss mot toppen...

www.villmarksmessen.no
Villmarksmessen AS - Østre vei 69, 1397 Nesøya. Tlf +47 66 77 60 90 - Fax +47 66 98 16 23 - Mob. +47 99 59 90 00, post@villmarksmessen.no

Strix – Norges beste bjørnehund
– Det er en beskjeden påstand. Strix er nr. 1 både i
Norge og Sverige, og har blitt kjendis.
Nils Solberg

Gråhunden Strix er på papiret eid av
22 år gamle Inger Helen Nymoen fra
Trysil. Men det er hennes brødre, Ole
Gjermund og Jon Einar, som opptrer mest som hundeførere for Strix.
Dette trekløveret på 22-26 år er
sammen med Strix på 8 år, det mest
effektive bjørnejaktlaget i landet.

Det som kjennetegner hunden er ekstrem
god psyke. Han har fått seg mange smeller
av bjørnene, men er fortsatt like hissig. En
annen god egenskap er at han henger på
langt utover det som er vanlig.

Mange avkom
Naturligvis har en slik hund blitt populær
blant tispeeierne. Antall avkom nærmer seg
hundre.
Selv har trekløveret Nymoen holdt av en

F o t o : A r v e H e r m a nn B a k k e n

Det er foreløpig skutt nærmere 40 bjørner
for Strix, på lisens og skadefellinger i Norge
og Sverige!

Strix, sammen med 4 blad Nymoen fra Trysil.

sønn til Strix, den to år gamle hannhunden Sako. Mens Strix blir brukt til både
bjørn og elgjakt blir Sako stående hjemme
i hundegården under elgjakta. Han skal bli

en ren spesialist på bjørn og etter det vi
kjenner til er Sako en kommende stjerne
i bjørneskogen. Vi kommer til å høre mer
om trekløveret Nymoen fra Trysil og deres
hunder i framtiden!

Hva driver egentlig WWF Norge med i Afrika?

I tiden etter 2008 har WWF Norge hatt 6
ansatte som hittil har brukt 20 millioner av
potten, uten særlig annet resultat enn dyre
seminarer og et skikkelig økonomisk rot.
I januar i år kom nyheten om at samtlige 6
ansatte i Tanzania var sparket på grunn av

økonomisk mislighold. Og prosjektet er
lagt ned. Dette i følge Norads eget tidsskrift "Bistandsaktuelt" fra januar 2012.
Hvor mange lokale miljøaktivister de
har klart å utdanne på 4 år sier ikke
historien noe om. Kanskje klarte ikke
WWF Norge, med Rasmus Hansson i
spissen, å finne noen i Tanzania som var
arrogant nok til å få lov å bli medlem i
WWF?

Foto: WWF Norge

WWF Norge fikk 25 millioner kroner
fra Utenriksdepartementet i Norge, for å
utdanne lokale miljøaktivister i Tanzania.
Prosjektet, som heter ”Miljøbevegelser
i Sør” ble startet av Miljø og utviklings
minister Erik Solheim i 2008.

WWF Norge med Rasmus Hansson i spissen
har avviklet medlemsdemokratiet og all lokal
aktivitet organisasjonen i Norge. Det var
kanskje derfor statsråd Erik Solheim plukket
ut nettopp WWF Norge til å bygge opp
lokale miljøvernorganisasjoner i Tanzania?
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Årsmøter i lokallagene
Helgeland
Oppdal og
Rennebu
Lesja
Lillehammer
Nord-Østerdal

Årsmøte, onsdag 21. mars kl. 19.00, i peisestuen på Mosjøen Videregående skole, avd.
Marka. Saker må meldes inn til leder innen 14. mars.

Årsmøte, torsdag 29. mars, kl. 19.00, på Oppdalsporten, Fagerhaug.
Daglig leder Åsmund Ystad deltar fra FNR sentralt.

Årsmøte, tysdag 27. mars kl. 19.30 på Friheim. I tillegg til vanlege årsmøtesaker vert det
foreslegi å endre namnet på lokallaget til Lesja og Dovre. Saker må være komi til styret
innan 20. mars.

Årsmøte onsdag 21. mars kl. 19.00, på Bjørns Kro, Vingnes.

Årsmøte, onsdag 28. mars kl. 19.30, på Malmplassen i Tolga. Arnfinn Nergård, leder,
rovviltnemnda i Hedmark, er invitert.

Trysil

Årsmøte fredag 23. mars kl. 19.00, på Trysil Hotell

Glåmdal

Årsmøte tirsdag 13. mars, kl. 19.00, i Brakka ved Norsengbrua i Kongsvinger.
Landstyrets leder Nils Solberg orienterer om aktuell rovdyrpolitisk situasjon i Norge og
Sverige.

Østfold

Årsmøte tirsdag 27. mars kl. 18.00, i Bøndenes Hus, Degernes, Rakkestad
Daniel Lignè fra Svenske Jägareforbundet , forteller om svensk rovdyrpolitikk.
Daglig leder Åsmund Ystad deltar fra FNR sentralt.

Vestfold

Årsmøte mandag 19. mars kl. 19.00 på Gavelstad Hotell. Morten Kjørstad, leder i
Rovdata, deltar med innlegg om overvåkning og bestandsregistrering av store rovdyr i
Norge. Ellers kommer Jørund Rud, nyvalgt leder i Rovviltnemnda i region 2, Jørn Lindseth fra SNO og landsstyrets leder Nils Solberg fra FNR sentralt.

Søndre
Buskerud

Årsmøte onsdag 14. mars kl. 19.00,
Kantina på Teknisk sentral i Hokkund, Skotselvveien 29. Landsstyrets leder Nils Solberg deltar fra FNR sentralt.

Hallingdal

Årsmøte fredag 23. mars, kl. 19.30, på Solstad Hotell i Gol.
Daglig leder Åsmund Ystad deltar fra FNR sentralt.
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ÅRSMØTEREFERAT FNR RINGSAKER LOKALLAG
Brumunddal Veikro tirsdag 7. februar 2012 Tilstede: 30 medlemmer

Leder Geir Atle Aas ønsket alle hjertelig
velkommen.

Etter årsmøtet var det kaffe og sosialt med
god prat rundt bordene!
Geir Atle Aas fortalte litt fra arbeidet i
organisasjonen. Samtidig var vi så heldige
å ha folk i salen som kunne fortelle litt om

organiseringen og utførelsen av lisensjakt
på ulv samt kvotejakt på gaupe som har
foregått i vårt nærområde i det siste.
Foto: Gaute Gr anmo

Innkalling og saksliste ble deretter godkjent
og Geir Atle Aas ble valgt til møteleder.
Årsmelding ble opplest og gjennom gått
av Even Evensen og enstemmig godkjent.
Regnskap som viste et overskudd på kr.
16371.56 og revisjonsberetning ble gjennom gått av Geir Granmo og enstemmig
godkjent.

Geir Atle Aas ble gjenvalgt som leder
i lokallaget. De andre i styret er Even
Evensen, Martin Bangsberg og Geir
Granmo. Varamedlemmer er Jan Åge
Haugli og Jan Gubrandsen

Godt oppmøte på årsmøte i FNR
Ringsaker lokallag

Kontaktinformasjon for Folkeaksjonens lokallag
Lokallag

Leder

Telefon

Akershus

Marius Røer Andresen, Minnesund

tlf. 970 84 134

Østfold

Jon Stabekk, Halden

tlf. 908 66 479

Søndre Buskerud

Tor Brandt, Drammen

tlf. 926 34 730

Glåmdalen

Kjell Eierholen, Arneberg

tlf. 971 80 798

Vestfold

Helge Røsholt, Steinsholt

tlf. 913 27 239

Telemark

Trond Kvernstuen, Nordagutu

tlf. 959 47 635

Hallingdal

Oddvar Berg, Hol

tlf. 913 42 213

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

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Leder
Styremedlem

Nils Solberg, Halden		
Laila Hoff, Hattfjelldal		
Karen Anette Anti Oskal, Målselv
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. 900 69 944
tlf. 950 48 909
tlf. 917 46 796
tlf. 970 79 868

tlf. 975 95 119
aksjonen@rovdyr.org

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

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.

• Nei til fast ulvestamme i Norge

• Lokal forvaltning
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.

Bli med på kurs i bjørnejakt med
Hermann Sotkajærvi fra Pasvik
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
inviterer medlemmer og jegere
til å være med på et 4 timers
kurs i bjørnejakt.

(Se omtal på side 10 inne i Rovdyrbladet)

Kursavgift er kr. 50 for medlemmer
i FNR og kr. 250 for andre.
Servering inkludert i prisen.

Skogn Folkehøgskole i Skogn
Lørdag 17. mars kl. 12.00-16.30
Påmelding. Send sms med navn på deltager innen 14. mars 2012 til:
Mette Karlgård tlf. 414 46 519 eller Åsmund Ystad tlf. 975 95 119
Arrangør: FNR Nord-Trøndelag lokallag

Hofåsa Grendehus i Åsnes i Solør
Søndag 18. mars 2012 kl. 13.00-17.30
Påmelding innen 14. mars 2012. Send SMS med navn på deltager til:
Kjell Eierholen, tlf. 971 80 798
Arrangør: FNR Glåmdal lokallag

Lesja Kulturhus i Lesja
Tirsdag 20. mars 2012, kl. 18.00 – 22.00
Påmelding innen 17. mars 2012: Send SMS med navn på deltager til:
Bjørg Dalum tlf. 415 52 436 eller Marit Rolstad tlf. 95205840
Arrangør: FNR Lesja lokallag

