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Nils Solberg
Stein Lier Hansen liker ikke at 
jegere skyter ulv

Boka Ulvekonflikter er anbefalt  
lesning for å forstå rovdyr - 
konflikten

EU og NRK

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er takk og 
pris en upolitisk organisasjon. Og slik skal 
det fortsette.  Men det er derimot ikke sagt 
at vi ikke skal uttale oss om politikk både til 
høyre og venstre, det ligger i sakens natur 
at vi nettopp skal gjøre det! Det er også 
andre institusjoner som svømmer midt 
i den politiske andedammen. Jeg tenker 
spesielt på NRK og EU

NRK har opp igjennom årene hatt en van-
vittig slagside i sin vinkling av rovdyrpolitik-
ken og framstilt store rovdyr på linje med 
Torbjørn Egner og dyrene i Hakkebakke-
skogen. Forskjellen er at Torbjørn Egner 
var en kjær og respektert eventyrforteller. 
NRK har nå satt rekord i anmerkninger 
fra Pressens faglig utvalg, det er ingen 
over raskelse. Vernesiden har nærmest 
hatt klippekort i NRK i alle år og ensidige 
og feilaktige uttalelser har kommet på 
løpende bånd, og noen av dem har til slutt 
blitt «sannheter».

Det er skummelt, for fortsatt er det mange 
som ukritisk underbygger sin kunnskap og 
forståelse med at vi enten har hørt det på 
radio eller sett det på TV. Det er direkte 
urovekkende når en statseid kanal som 
NRK har en så stygg slagside i sin subjek-
tive vinkling av «virkeligheten».

Riktig ille blir det når profilerte NRK jour-
nalister som Ole Torp ukritisk støtter opp 
under WWF. Nå er vi vant til at WWF og 
Naturvernforbundet nærmest har hatt NRK 
som sin egen kanal opp gjennom årene, 
men et sted bør det snart ringe noen bjeller. 
Hvordan kan man stole på at det er objek-
tiv journalistikk i andre programmer og 
debatter som omhandler andre temaer enn 
rovdyrpolitikk på kanalen? Det burde for 
lengst vært ryddet opp i denne ukulturen, 
ellers kan tittelen NRK direktør likegodt 
forandres til Propagandaminister!

EU er en annen historie, men med samme 
fortegn. Norge og Sverige har lenge hatt 
den mest presise ulveforvaltning i verden. 
Forvaltningen går helt ned på individnivå 
i motsetning til ulveforvaltningen i for 
eksempel Slovenia, Italia, Frankrike osv. 
Dette har svenskene vært så stolte av og 
lagt fram sin ytterst tvilsomme teori om at 
ulven i Sverige kan dø ut pga. innavl.

Dette har vi i FNR skrevet om i flere år her i 
Rovdyr. Det Sverige nå opplever er at teori-
ene de med overbevisning hevdet i flere 
år likevel ikke holder vann. Problemet er 
bare at EU-kommisæren nekter å forholde 
seg til annet enn at ulven er kritisk innavlet. 
Svenskene må nå overbevise kommisær 
Potocnic om det stikk motsatte av det de 
selv tidligere hevdet. 

At forvaltningen av ulv ellers i de fleste EU 
landene går etter metoden å stikke fingeren 
i lufta spiller ingen rolle. Det er åpenbart 
at de såkalte miljøvernorganisasjonene 
i Sverige har drevet et særdeles godt 
påvirknings arbeid overfor EU-kommisæren 
og fått stort gjennomslag. 

Uttalelser fra seriøse forskere og  genetikere 
om saken vil ikke kommisæren høre om. 
Han er kun lydhør overfor sine «egne» og 
de kommer fra vernesiden. 

EU-kommisær Janez Potocnik fra 
 Slovenia og hans sekretær Joe Hennon fra 
Irland bestemmer nå etter eget forgodt-
befinnende hvordan svensk ulveforvaltning 
skal drives. Det påvirker Norge i stor grad. 
I skrivende stund har de gitt svenskene en 
klar advarsel. Blir det i vinter skutt «feil» 
dyr under utvelgelsesjakten i Sverige 
blir de dratt innfor EU domstolen. Med 
verne organisasjonene i ryggen viser EU- 
byråkratene en nedlatenhet og en arro-
ganse overfor folk som jeg trodde forsvant 
med den franske Solkongen Ludvig den 14.

Nils Solberg

Å S m U N d  Y S t a d

Alminneliggjøring av store rovdyr er 

et mål i norsk rovdyrforvaltning. En 

kunnskapsbasert forvaltning, med 

økt involvering av jegere og lokal

befolkning som i annen viltforvaltning,  

skal redusere konfliktnivået og få 

rovdyrpolitikken ned på landjorda.

Ned fra pidestallen
Om dette har lykkes kommer nok an på 
hvem man spør. Men langt flere er i dag 
involvert i praktiske forvaltning, i form av 
kvotejakt, lisensjakt og lokale skadefellings
lag og i bestandsregistrering.
Målet har vært å få rovdyra ned fra pide
stallen. Dette har hatt bred støtte, bortsett 
fra ivrige vernere som mener at ulv og gaupe 
er nesten overjordiske vesener.

Opp på pidestallen
Men nylige hendelser viser at det er flere som 
ønsker å skru klokka tilbake, og løfte rovdyra 
opp på pidestallen igjen, eller alteret om man 
vil. Og med ulven tronende aller øverst.
Ulveparet i Østmarka utenfor Oslo var knapt 
kjent, før Norges Naturvernforbund og NRK 
inviterte til navnekonkurranse. Natur
vernforbundet er vanligvis som  hauken 
over alle som omtaler store rovdyr i strid 
med ekspertisens syn. Men når de lukter at 
det er litt begeistring for ulven rundt hjørnet, 
 kaster de alle hemninger og lar det stå til med 
Disneyargumenter.
På samme tid ble det felt en streifulv på 
lisensjakt i Telemark, den fjerde i SørNorge 
i  vinter. De andre tre var felt i Hedmark uten 

Lisensfelling skal regulere jervebestanden i Norge. I 
tilfeller der dette ikke er tilstrekkelig, skal Direktoratet 
for naturforvaltning (DN) bidra med ekstraordinære 
uttak. DN fattet derfor i slutten av januar uttak av 16 
jerv i Troms og Finnmark.

Bestandsmålet for jerv i Norge er 39 årlige valpekull. 
2012 ble det registrert 68, Med et snitt på 23 valpekull 
i Troms og Finnmark de siste årene, har man her mer 
enn dobbelt så 

mange valpekull som målet om 10. Så langt tyder 
 resultatet av lisensfellingen i Troms og Finnmark på at 
den ikke vil gi ønsket nedgang i bestanden .

DN vurderer kontinuerlig gjennom vinteren og 
registrerings sesongen behovet for å ta ut jerv også i de 
andre regionene. Vedtak om ekstraordinære uttak skjer 
også i nær dialog med de regionale rovviltnemndene. 

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning

Jerven skal ned i nord – Lisensjakt ikke nok

annet oppmerksomhet enn ekstreme ulve
venner på jakt etter rykter om en skades
kyting.

Ikke skyt ulven (min)
Men med ulvejakta i Telemark kom en annen 
aktør på banen. Stein Lier Hansen, jeger 
og direktør i Norsk industri. Og tidligere 
general sekretær i NJFF, Sjef i Direktora
tet for naturforvaltning og statssekretær i 
Miljøvern departementet. 
Lier Hanssen serverte en tirade som fikk 
skrikene fra miljøvernorganisasjonene til 
å blekne. Fornøyde Telemarksjegere burde 
skamme seg. Jegere i flokk på en enslig 
streifulv som ikke hadde gjort noe galt. Slik 
opptreden bringer all jakt i vanry, tordnet 
Stein Lier Hansen. Før ulven har et jaktbart 
overskudd er det statens jobb å skyte ulv er 
Lier Hansens syn. 
Svensk ulveforvaltning sliter med EU. Det 
er et problem, fordi EU har makt og vilje 
til å bruke den. Fra godt informert hold vet 
vi at de to EUbyråkratene som styrer med 
trua arter mener at disse aldri skal jaktes på. 
Unntak kan oppstå. Men da skal ulven skytes 
av noen som misliker å ta livet av den.
Denne historien har vi ledd godt av i FNR. 
Og det vil vi fortsette med. Men heretter 
handler historien om to livsfjerne byråkrater 
i Brüssel og Stein Lier Hansen i Norge.

Et liv uten mening
Det hører også med til historien at den 
samme Lier Hansen, som tidligere DNsjef 
og statssekretær brukte all sin innflytelse for 
å få NJFF til å godta at et liv uten ulv var et 
liv uten mening. Gulrota var lisensjakt på 
ulv. Men det var den gang.
Og saken blir ikke bedre av Direktoratet for 

naturforvaltning under Lier Hansens ledelse 
på 1990tallet, drev ren politisk lobbyvirk
somhet overfor Stortinget og klarte å forlede 
et flertall til å tro at Bernkonvensjonen for
pliktet oss til å ha egne levedyktige bestander 
av store rovdyr, i Norge. Norsk rovdyrpoli
tikk bygger med andre ord på en løgn. 

Ulvekonflikter
Nylig deltok jeg på lansering av boka Ulve
konflikter på Universitetet i Oslo. Boka 
oppsummerer 10 års samfunns vitenskapelig 
forskning i lokalsamfunn i ulvesonen. 
 Forskernes budskap er at rovdyrkonflikten 
handler om mer enn bygdefolks motstand 
mot bevaring av ulv og naturvern. Mot
standen handler like mye om lokale strate
gier for å ta vare på en livsform som oppfattes 
som truet. En livsform der jakt og utmarks
bruk er selve meningen med livet. 

Makta bestemmer sannheten
Samfunnsforskerne Figari, Krange og Skogen 
skriver om uenigheter som forsterkes når den 
sterkeste parten bestemmer hva som er sant. 
Rovdyrforvaltning er et typisk eksempel. 
Utmarksbrukere og lokale jegere utgjør et 
klart mindretall i Norge. De fleste av dem 
står med begge beina med et natursyn som 
kolliderer kraftig med en stor og voksende 
urban middelklasse som mener at fjell, skog 
og vidder er og skal være urørt villmark. 

Forskere og miljøbyråkrater deler den urbane 
middelklassens syn på natur ressurser, der 
naturvern er den viktigste næringen. 
For å gjøre en lang historie kort, dette blir 
en kulturkollisjon. Og jeg anbefaler alle å 
lese denne boka. Du kan bestille boka Ulve
konflikter lenger bak i dette bladet.
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 innledningsvis om arbeidet og konklusjo
nene til Ulvesoneutvalget, der han hadde 
vært eneste politiker fra ulvesonen. Og 
eneste motstander. Resten av utvalget som 
Miljø verndepartementet hadde nedsatt var 
bosatt utenfor ulvesonen og diskusjonene 
og konklusjonene hadde blitt deretter.

De mange frammøtte fikk være med på en 
god og engasjerende debatt. Og politikerne 
fikk mange klare meldinger om at dagens 
ulvesoneforvaltning er fullstendig uaksep
tabel. I politikerpanelet var det da heller 
ingen som forsvarte ulvesonen.

Skryt for saklig møte
Media var svært godt representert på 
møtet. NRK sendte TVinnslag på NRK 
Østfold både før og under møtet. Halden 
 Arbeiderblad hadde en god dekning av 
møtet og virket litt overrasket over at møtet 
var så saklig, og at de få ulvetilhengerne på 
fremste benk fikk ordet like lett som FNR
arrangørenes egne medlemmer.

N I L S  S o L B e r g

Folkeaksjonens lokallag i Østfold inviterte 
stortingspolitikere til folkemøte og debatt 
om ulveforvaltning og ulvesonen 14. januar 
i år. Politikerne kom, og folket kom. Over 
300 engasjerte tilhørere fylte opp Brygga 
Kultursal i Halden denne tirsdagskvelden.
Fra Stortinget møtte østfoldingene Svein 
Roald Hansen (A), Ingjerd Schou (H) og 
møringen Oskar Grimstad som er rovdyr
politisk talsmann for FRP på Stortinget.
Fra de andre partiene møtte Geir H. 
 Sandsmark (V), Olav Mo (KRF) og Anne 
Kari Holm (SP). 

De eneste partiene som ikke møtte etter 
invitasjonen var Miljøpartiet De Grønne 
og Sosialistisk Venstreparti. Det ble da 
også kommentert av flere av de fram
møtte. Særlig at SV, som styrer Miljøvern
departementet og ulvepolitikken viser 
så liten interesse for folk som har mange 
spørsmål om framtidas ulveforvaltning. 

Nei til ulvesonen
Haldenseren Eirik Milde (H), leder for 
den regionale rovviltnemnda, orienterte 

De hadde tydeligvis ikke fått med seg at 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i alle år 
har hatt fokus på at alle skal ha mulighet til 
å bli hørt. Og alle, det betyr alle.

Klage fra SV 
SV benyttet ikke muligheten til å møte 
folk for å snakke rovdyrpolitikk. Ikke vet 
jeg, men kanskje satt de hjemme og håpet 
at møtet ville foregå i stillhet. I et leserbrev 
i Halden Arbeiderblad uka etter rettet 
imidler tid ledelsen i Østfold SV krass  kritikk 
mot Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk fordi 
invitasjonen kom bare 7  syv  dager før 
møtet. Alle måtte forstå at det var helt 
 umulig for SV å møte opp på så kort varsel.

Fullt hus i Halden 
over 300 på Folkeaksjonens rovdyrmøte for å høre på,  
og si sin mening om ulv og ulvesonen til stortingspolitikerne.

Skjøt hønsehauk, nekter straff

Flott fugl, men denne saken burde ikke være 
en sak for rettsvesenet, all den tid det er flere 
hønsehauker enn frittgående høns i Lierne.

I løpet av våren vil Direktoratet 

for naturforvaltning (DN) prøve å 

felle bjørn i områder hvor det har 

vært store skader på sau. Det 

skjer for å følge opp rovviltforliket 

og fordi lisensfellingen sist høst 

ikke ga tilfredsstillende resultat.

Høsten 2012 var det åpnet for lisens felling 
av 15 bjørner i Norge, og to ble felt. Det 
dreide seg om to hanner, i StorElvdal og 
Karasjok. Kvoten var lavere enn i 2011, siden 
skadene på sau var sterkt redusert og flere 
bjørner allerede var skutt gjennom skade
felling.

Totalt 14 bjørner ble felt i Norge i fjor, halv
parten etter at DN fattet vedtak om ekstra
ordinært uttak i perioden mars til mai. 

Nordland, Nord-Trøndelag og 
Hedmark/Oppland
I to områder, som ligger i Rana og 
 Hattfjelldal kommuner i Nordland, er det 
aktuelt å åpne for ekstraordinære uttak av 
bjørn, dersom bjørn har overvintret der. 

Andre skadeområder utenfor prioriterte 
bjørneområder som DN ønsker å følge opp 
er NordTrøndelag vest for E6 og grense
strøka mellom Oppland og Hedmark. 
 Vurderingene skjer uavhengig av om det er 
søkt om felling av bjørn i disse områdene.

Prioriteringene blir gjort på grunnlag av 
skader i 2012 og tidligere år, en vurdering 
av muligheten for å gjennomføre andre 
tiltak enn felling, hvor mange bjørner som 
er blitt felt i området tidligere og fremtidig 
skadepotensial. I enkelte av områdene vil 
de nye bestandstallene som kommer 1. april 
også ha stor betydning. Beslutningen skjer i 
nær dialog med rovviltnemndene.

Oppfølging av rovviltforliket

Vil forsøke å ta ut  
flere bjørner på vårsnø

Statens naturoppsyn
Det er DN som beslutter å iverksette ekstra
ordinære uttak, og Statens naturoppsyn 
(SNO) vil få ansvaret for den praktiske 
gjennomføringen.

SNO vil prøve å finne bjørn, og spor etter 
den, i aktuelle områder når bjørnene 
 forlater hiene i vår. DN oppfordrer også folk 
som ser bjørnespor om å melde fra til SNO.

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning

Folkeaksjonens lokallag i NordØsterdal inviterte til «Kurs 
i Gaupejakt med en dæsj ulvejakt», lørdag 12. januar i år.

Kursholder var Folkeaksjonens leder Nils Solberg. Og 
interessen var upåklagelig, ikke en stol var ledig i lokalet.

14 nye medlemmer til FNR NordØsterdal etter denne 
lørdagen var også en positiv effekt av kurset.

Gaupejaktkurs i Alvdal

Bjørner tatt ut våren 2012

Panelet fra venstre, eirik milde, leder rovviltregion 4, oskar grimstad FrP, geir H. Sandsmark V, Ingjerd Schou H, Svein roald Hansen aP, olav mo krF og anne kari Holm SP.

Ingen ledige plasser på Folkeaksjonens gaupejaktkurs i alvdal

over 300 møtte opp i Brygga kultursal i Halden.

denne bjørnen ble tatt ut i tokke i telemark  
16. mars 2012.
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Politiførstebetjent Joar Kløvjan skjøt en 
hønsehauk som hadde angrepet og  satt og 
plukket  på en barnas utegående høner.  Det 
skjedde i Lierne i Indre Namdal 1. september 
i fjor.

12 februar i år møtte Kløvjan i tingretten, 
anklaget for ulovlig felling av fredet rovfugl. 
Han nektet straffeskyld og mente han ikke 
gjorde noe straffbart ved å skyte hauken.

Men politiadvokaten mente at Kløvjan hadde 
alternativer, bl.a å skyte skremmeskudd for å 
få hauken til å slippe høna og stikke av. Aktor 
la ned påstand om 15 dagers betinget fengsel, 

kr. 10.000 i bot og inndragning av våpen og 
jaktrett i ett år. 

I skrivende stund er utfallet av rettsaken 
ukjent. Men den ligner svært på den berømte 
Hønsehauksaken med Reidar Aasgaard fra 
Engerdal i hovedrollen.  Aasgaard skjøt en 
hønsehauk i nødverge under  angrep fami
liens høner.  Han ble tiltalt, frikjent i ting
retten, dømt i lagmannsretten før Høyesterett 
i 1997 satte punktum med å frikjenne skyt
teren  og en gang for alle slo fast at det var lov 
å beskytte ei høne mot rovvilt på linje med 
andre husdyr.

Kjønn Alder Dødsdato Kommune

m405504 Hann 15.05.2012 sør-varanger (n)

m405494 Hann 5 30.04.2012 Åmot (n)

m405482 Hann 3 25.04.2012 midtre Gauldal (n)

m405466 Hann 8 19.04.2012 lillehammer (n)

m405465 Hann 3 02.04.2012 Hattfjelldal (n)

m405455 Hann 5 15.04.2012 storelvdal (n)

m405439 Hann 4 16.03.2012 tokke (n)
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Å S m U N d  Y S t a d

Siste helga i januar i år møttes 28 deltagere 
på Oslo Airport Hotell, til samling for 
tillits valgte i landsstyret og i lokallagene.

Samlingen hadde fokus på aktivite
ter i lokallagene, både profilering og 
organisasjons arbeid, men også på mulig
hetene til å påvirke de regionale rovvilt
nemndene. 

For å belyse det siste hadde landsstyret 
invitert Lars Bjaadal fra Telemark. Bjaadal 
er tidligere leder av den regionale rovvilt
nemnda for region 2, Buskerud, Telemark, 
Vestfold og AustAgder. 

Lars Bjaadal var leder i rovviltnemnda fra 
starten i 2005 og fram til 31. januar 2012, 
samme dag som Miljøverndepartementet 
halverte gaupekvoten for regionen.

Da hadde jeg gått av, og det var jeg glad for, 
sa Bjaadal.

Ellers snakket han om sine mange års 
 erfaring med arbeidet i rovviltnemnda. Inn
legget hadde den beskrivende og  spørrende 
tittelen: Rovviltnemndene – makt organ 
eller gissel?

Det hadde vært utfordrende å komme 
fram til enighet, i nemnda, i forhold til 
beite brukerne, gaupejegere, Fylkesmenn, 

Direktorat og Departement. Men Bjaadal 
mente de hadde lykkes med mye, og var 
svært fornøyd med å i etterkant ha mottatt 
pris fra Telemark Sau og Geit for godt arbeid 
i rovviltnemnda.

Reindrift og rovdyr
Karen Anette Anti fra Målselv sitter i FNRs 
landsstyre. Hun er reindriftsutøver og holdt 
et lærerikt foredrag om reindriftas utfor
dringer med store rovdyr.

Store tap, mistenkeliggjøring av næringa og 
dårlig kommunikasjon er alle faktorer som 
er med på å gjøre hverdagen for reindrifts
utøverne tøff på mange måter.

Forsamlingen fikk også en orientering om 
bakgrunn og dom i beiterettsaken mellom 

Ola Krokann fra Oppdal, mot Direktoratet 
for naturforvaltning. Saken gjaldt av korting 
av erstating for rovdyrdrepte sauer. Sør
Trøndelag tingrett gav beitebruker Ola 
Krokann fullt medhold i denne saken.

Støtte til aktive lokallag
Landsstyret ønsker å støtte aktive lokallag, 
og inspirere andre til å ta etter de som går 
foran. Vi får stadig bekreftet FNRs mål om 
«fulle hus» på møter i regi av lokallagene. 
Slikt gir alltid en god effekt og positive 
ringsvirkninger.

Nå står en rekke messer og stands for tur. 
Flere lokallag arrangerer Rovdyrkveld med 
ulike innslag. Og det er Stortingsvalg i 2013 
og nye folkemøter med poltikerne er allerede 
under planlegging.

Ledersamling  i  
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Onsdag 6. februar deltok 

Folkeaksjonens styreleder Nils 

Solberg i en direktesendt debatt 

på BBC World News Today.

Tema var ulveforvaltning og mot debattant 
var Joe Hennon, miljøtalsmann for EU
kommisjonen. I forkant av debatten viste 
BBC en reportasje om den opphetede 
debatten på grunn av den pågående «gene
tiske utvalgsjakten» i Sverige, som senere 
samme kveld ble midlertidig stanset av en 
retts avgjørelse etter klager fra flere miljø
vernorganisasjoner.

Her er det som ble sagt i 
debatten på BBC:   
Zeinab Badawi (Reporter): De svenske 
myndighetene har gjort sine under
søkelser og sier at det rette er å ta ut disse 
ulvene. Tviler du på det forskerne sier? 
Hvorfor?

Joe Hennon: – Vel, vi har vi ikke mottatt 
noen forvaltningsplan fra de svenske 
myndighetene som viser oss hvordan 
Sverige kan sikre deres ulvestamme en 
gunstig bevaringsstatus. Svenske myndig
heter er også enige med oss (EU) om at 
deres ulvestamme ikke har en gunstig 
bevaringsstatus og svenske myndigheter 
har heller ikke vist EU detaljerte nok 
begrunnelser på hvordan de kan oppnå 
deres målsetting ved å ta ut disse ulvene. 
 
Svenske myndigheter 
trenger å vise oss en 
omfattende forvalt
ningsplan for hvor
dan de tenker seg å 
sikre ulven, hvordan de skal ivareta gen
materialet og hvordan de ser for seg å 
sikre innvandring av ulv. I virkeligheten 
så har svenske myndigheter og EU felles 
interesse da vi begge ønsker å ivareta 
ulvestammen slik vi oppnår en gunstig 
bevaringsstatus. I øyeblikket er dette et 
spørsmål om de svenske myndighetene 
håndterer dette korrekt og om vi kan 
godta deres planer i forhold til det EU’s 
miljølovgivning og det «habitats
direktivet» som Sverige og mange andre 
land har akseptert.

 
Reporter: Nils Solberg;  hvorfor tror 
du disse ulvene må bli tatt ut i 
Sverige, med bakgrunn i de 
 erfaringer du har fra Norge?

Nils Solberg: – Etter min mening er 
ikke ulvene i Norge eller Sverige 
utrydnings truet. De er en del av en 
ulvestamme på over 50 000 ulver 
spredd over Norge, Sverige, Finland og 
Russland. Når det gjelder innavl, er 
ulvestammen vi har i dag på ingen 
måte innavlet. EU-kommisjonæren er 
her langt mer opptatt av politikk enn 
biologi og genetikk når han fremmer 
sine argumenter!

Reporter: – Så forstår jeg deg rett, 
Solberg, at du ønsker en ny lovgivning 
rundt rovvilt? Jeg vet at Norge ikke er en 
del av EU, men like fullt virker Joe 
Hennon’s uttalelser fornuftige, eller hva 
mener du?

Nils Solberg: – Vi nordmenn er ikke med-
lemmer av EU, og når vi hører EU’s syn på 
ulveforvaltning, priser vi oss lykkelige for 
det! De skandinaviske ulveforskerne er de 
beste i verden og kan selv forvalte ulve-
stammen her helt uten involvering fra EU.

 
Reporter: – Vel, Joe Hennon; Der har du 
det;  selv om du har EUland som Sverige 
og Finland involvert, har du ikkeEU 
medlemmer som Norge og Russland 

involvert i denne 
problemstillingen. 
Hvorfor truer EU 
Sverige med juri
diske søksmål før 
dere faktisk har 

hørt hva svenske myndigheter ser for seg å 
gjøre?

Joe Hennon: Vel, denne saken har alle
rede pågått et par år og i fjor (2012) gjen
nomførte ikke svenskene ulvejakt, men de 
gjorde det i 2011. Det var da EU påbe
gynte den juridiske prosessen mot svenske 
myndigheter. Det har med andre ord vært 
pågående debatter og diskusjoner med de 
svenske myndighetene siden 2011, helt til 
de forrige uke uttalte at de ville gjennom
føre ulvejakt dette året etter utvalgte dyr.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på BBC
Nils Solberg i debatt på direkten med EU-kommisjonens representant.

Nils Solberg, leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, eller 
Norwegian People’s action group som BBC kaller FNr. Her i 
diskusjon med Joe Hennon fra eU-kommisjonen.

 
Reporter: Men Joe Hennon, det å ta ut 
16 ulver høres ikke ut som et stort uttak, 
eller gjør det det?

Joe Hennon: vel, problemet er at 
«habitats direktivet» ikke tillater noen å 
drepe beskyttede dyrearter, hvis du ikke 
har en spesielt god årsak til å gjøre dette. 
En av disse årsakene kan for eksempel 
være å beskytte dyr på beite eller 
 mennesker, men da må man på forhånd 
identifisere de ulvene som forårsaker 
 skadene. Som grunnlag for denne jakten 
har svenske myndigheter lagt til grunn at 
de ønsker å forbedre genetilgangen, da 
den i dag er for dårlig.

Reporter: OK, Nils Solberg;  vi hørte i 
intervjuet en bonde uttale at ulvene tar 
dyr på beite. Hva sier de lokalsamfunnene 
som lever med ulv daglig?

Nils Solberg: Vi har store problemer med 
disse russiske ulvene i våre lokalsamfunn i 
Norge og Sverige. De dreper dyr på beite og 
de dreper våre familiehunder. Bare de siste 
få år har de drept over 150 hunder. Ulven er 
ansett for å være et stort problem for de 
samfunnene som må leve med disse indi-
videne til daglig

Reporter: OK, Nils Solberg og Joe Hennon, 
takk for at dere deltok og argumenterte 
for begge sider av saken rundt de svenske 
myndig heters beslutning om å uttak av ulv.

Lars Bjaadalkaren anette anti, målselv holdt et 
foredrag om utfordringer med store 
rovdyr for reindrifta.

ola arne aune, oppdal 
 orienterte forsamlingen om 
rettsaken i Sør-trøndelag 
tingrett, om urettmessig 
avkorting i erstatninger for 
rovdyrdrept sau.

Med et ulvepar i Østmarka ved Oslo, gikk det 
ikke lang tid før riksmedia og Osloavisene 
var fulle av ulvestoff. Navnekonkurranse, 
søte historier om mamma og pappa ulv og 
om hvilken berikelse ulvene ville bli for byen 
og folket i marka.

Men VG tok kontakt med Folkeaksjonen ny 
rovdyrpolitikk og ville treffe folk som hadde 
kjent på kroppen hva dette handler om. Vi 
sendte VG til Halden, til FNRs lokallags
leder Jon Stabekk og familien AnkerRasch.  

Halden DalsEd reviret er et av de eldste i 
Skandinavia, og folk har i 15 år fått erfare 
hva det kan bety.

Resultatet ble en dobbeltside i VG 25. januar. 
Leserne fikk høre om utrygghet, se bilde 
av ulven tatt fra soverommet. Videre om 
ulvedrepte jakthunder og kunnskap om 
verdi full elg og rådyrjakt som nå var redusert 
til en brøkdel mot hva det var før ulven kom. 
Med andre ord et realistisk innblikk i livet 
med ulven rundt hushjørnet.

Lever med ulver

Faksimile av Vg 25.01.2013

«Problemet er at habitats
direktivet ikke tillater noen

å drepe beskyttede dyrearter»
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Bakgrunnen for denne månedsvise 
 statusrapporten om ulv i Norge er 
på gående og mangeårige felles svensk
norske bestandsregistreringer av ulv i 
vinterhalvåret. Resultatene er foreløpige 
og gir et sammendrag over det som til 
nå er dokumentert og kartlagt om ulvens 
status i Norge vinteren 20122013. Nye 
meldinger lokalt og videre sporinger 
av ulv på snø vil sammen med DNA
analyser av genetisk materiale som blir 
innsamlet bidra til å komplettere oversik
ten i kommende statusrapporter seinere 
i vinter.

Til sammen 48 – 57 ulver er foreløpig 
dokumentert på snø i Norge pr. 15. 
februar 2013, vinteren 20122013  (oktober 
–februar).  1015 ulver er registrert på 
begge sider av riksgrensen mens 3841 
er ulv med helnorsk tilhold. 5 av ulvene 
er skutt på lisensjakt i vinter.

Tre helnorske ulveynglinger 
Rapport fra Rovdata pr. 15. februar 2013

Utbredelse av sju helnorske ulverevir og 
fem svensk-norske revir vinteren 2012-

2013. de foreløpige revirgrensene pr. 15. 
februar 2013 er kartlagt ved sporing av ulv 
på snø, dNa-analyser og gPS-posisjoner 
fra radiomerkede ulver i to revir (Slettås, 

rotna). Ulvesonen er også vist.

Det er svært vanskelig å holde revirene fra 
hverandre når det finnes så mange revir. Det 
holder ikke med sporing, vi er avhengig av 
DNAanalyser for å skille revirene. 

Dette sier Fredrik Wilde til Svensk Jakt. Wilde 
er ansvarlig for samordning av bestands
registreringen i Värmland.

Hvor mange ulver som er i Värmland vet 
ingen. 
 Det kan  være mellom 100 og 200 ulver 
mener Fredrik Wilde.

Om ulvestammen hadde vært like tett i hele 
Sverige seom den er i Värmland nå, skulle det 
finnes ca 3500 ulver i Sverige.

Kilde: Länsstyrelsen i Värmland/ Svensk Jakt

Men flere der de kommer fra
25 ulike revir som berører Värmlands län i Sverige

Aamäck (3)

Jangen (8)

Rotna

Gåsborn (4)

Glaskogen (4)

Trång (6)

Juberget (2)

Brattfors (6)

Acksjön (5)

Nordmark (2)
Sandsjön (7)

Skugghöjden (6)

Gårdsjö (2)

Djurskog (4)

Kläggen (2)

Gräsmark? (2)

Loka? (Skabb)
Kungsskogen (2)

Värnäs (2)

Forshaga (2)

Höljes? (1)

Hästberget? (1)

Rackstad (2)

Vismen (2)

Medskogen (5)

Teckenförklaring

Ulvzon, Norge
Vargrevir
med föryngring
Revir med värdefull genetik

Uppdaterad 2013-02-05
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Preliminär karta över vargläget
vintern 2012-2013 i Värmlands län

kart over Ulvrevir i Sverige

Å S m U N d  Y S t a d

FNR gjentar fjorårets suksess  

og inviterer til nye foredrag om 

bjørn og bjørnejakt med 

Hermann Sotkajærvi.

Bli med Hermann på en tre timers reise i 
jakten på bjørnen. Han tar deg med i sitt 
liv med bjørnen igjennom flere tiår. Spor 
og sportegn, bjørnens sanser og levemåte.  
Og hundetrening og jakt.

Med fantastiske bilder og egenproduserte 
filmer kan du nå få være med å lære mer 
om dette sagnomsuste dyret.

På jakt etter bjørnen

FNR Hallingdal lokallag 
Solstad Hotell i Gol. 
Fredag 15. mars 2013 kl. 19.00.
Påmelding innen 14. mars. Ring eller send 
SMS til Tor Grøthe 992 25 489 eller Oddvar 
Berg 913 42 213

FNR Nord-Trøndelag 
Heia Gjestegård i Grong. 
Mandag 18. mars kl. 19.00.
Påmelding innen 16. mars.
Ring eller send SMS til Håvard Furulund 
976 80 570 eller Mette Karlgård 414 46 519

FNR Oppdal og Rennebu 
Skogtun Ungdomshus på Fagerhaug, 
Tirsdag 19. mars kl. 19.00.
Påmelding innen 18. mars: 
Ring eller send SMS til Ola Arne Aune 970 
79 868 eller Bjørg Havdal 980 20 728

Pris kr. 50 for meldemmer i Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk og kr. 200 for andre.   
(Kr 100 for ungsom under 25 år)

Salg av kaffe og matbit. Medlemskap kan 
tegnes ved inngang, og er inkludert i prisen.

Hør Hermann i Vikingskipet
Spesialforestilling i Vikingskipet En 
kortversjon presenteres for alle inte
resserte under Villmarksliv i Vikingskipet 
på Hamar søndag 17. mars kl. 12.00. Sted: 
Auditoriet. Pris kr. 100 for alle deltagere.

Hermann og metso lytter
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 i den danske Skov og Naturstyrelsen 
fikk gjenpart av brevet, og den 17. mars 
1989 oversendte han, etter avtale med 
Veit Koester, en kopi av brevet til Steinar 
Eldøy i DN. Både Goldberg og Koester 
representerte på dette tidspunkt Dan
mark i Bernkonvensjonens faste komité 
(Koester som leder), mens Eldøy var 
norsk representant.

Goldberg skriver: ”Vi blev ikke konsulte
ret før afsendelsen, og brevet er efter vores 
mening for positivt. Europarådet kunne 
jo ikke på forhånd vide noget om vores 
skepsis overfor det foreslåede ”rovdyr”
projekt.”

Etter dette foregår det brannslukking 
på flere nivåer med sikte på å få fjernet 
godkjenningsstemplet på NBCplanen. 
Et brev fra Roar Solheim i FVR til Direk
toratet, datert 14. juni 1989, kaster et 
interessant lys over hvordan et nettverk 
kan brukes. Solheim viser til telefonsam
tale med Eldøy og til det brevet han selv 
har sendt til Bernkonvensjonen om NBC
planen. Nå ber han om en kommentar 
fra DN til planen, slik at han på orga
nisasjonenes vegne 
kan referere til ”de 
norske forvaltnings
myndighetenes offi
sielle syn” når han 
skal avgi sin kom
mentar til brevet fra 
Ribaut. ” Siden vi vil 
referere til svaret i 
vår henvendelse til 
B er n konvens jo 
nens sekretariat, er 
det ønskelig (hvis 
mulig) med svar fra 
DN på engelsk”.

Både Solheim og 
Eldøy er ornitologer 
og medlemmer av 
Norsk ornitologisk 
forening. Eldøys 
påtroppende sjef 
på dette tidspunkt, 
Peter Johan Schei, 
er også en fagfelle 
og har vært leder av 
Norsk ornitologisk 
forening 197779. 
Kort etter utnevnel
sen til ny direktør i 
DN uttalte han i et 

kampanje for å opprette nasjonale leve
dyktige bestander av store rovdyr. Det 
kan bare forklares som det maksimale 
resultatet av en godt planlagt over
raskelsesstrategi. 

Det brevutkastet man har presentert og 
bedt om tilslutning til, er da også holdt 
i en saklig og akademisk tone. Mangelen 
på konsistens i innhold og argumenta
sjon er godt kamuflert og har krevd en 
nøyere gjennomlesing av både brevet 
og det grunnlagsdokumentet det viser 
til, for å få øye på. Det var først på en 
godt forberedt pressekonferanse i Oslo 
to dager senere at den akademiske mas
ken sprakk da hovedstrategen, feltbiolog 
Viggo Ree, fikk utfolde sitt talent og 
kunne karakter isere forvaltningsskissen 
som en ”utrydding splan” for deretter å 
”påvise” at planleggernes egen framstil
ling av innholdet i og hensikten med 
planutkastet var feil. 

At en god del av rovdyrmotstanderne også 
leste en slik mulighet inn i planen, bør 
ikke forundre noen. Betydningen av pla
nen lå imidlertid i at den forutsatte en helt 
annen fortolkning av Bernkonvensjonen 
enn den offisielle, som det hadde lykkes 
rovdyraktivistene og deres støttespillere 
i forvaltningen å lirke på plass. Det skulle 
imidlertid gå 1415 år før tanken om 
nasjonale levedyktige bestander ble forlatt 
og NBCplanens virkelighetsbeskrivelse 
kom til heder og verdighet.
Brann i rosenes leir
Den 6. mars 1989 fikk Dansk 
Ornitologisk Forening svar på sitt brev 
til Bernkonvensjonen. Det var under
tegnet av generalsekretær JeanPierre 
Ribaut og var en solid kalddusj for 
fuglevennene og deres oppdragsgivere. 
Her er det ingen støtte å få til påstanden 
om at forvaltningsidéen er i strid med 
Bernkonvensjonen. Derimot blir det 
framhevet som interessant at NBC
planen innebærer en tilnærming til fel
les forvaltning i de tre landene. Og 
viktigst av alt: Generalsekretæren fram
hever at han ”fra et biologisk synspunkt 
finner prosjektet interessant og har 
ingen innvendinger mot at det videreut
vikles”. Men han vil være interessert i å 
bli kjent med eventuelle andre kom
mentarer.   

 Brevet fra Ribaut har umiddelbart ført 
til brann i rosenes leir. Claus Goldberg 

Skiftende syn på  
felles forvaltning
Den 20. november 2012 skrev 25 nordiske 
organisasjoner brev til statsministrene i 
Norge, Sverige og Finland og krevde felles 
nordisk forvaltning for å hindre 
ut rydding av ulven i Norge. De hevdet å 
ha 800 000 medlemmer i ryggen. 

På en måte gikk de opp gamle spor. For i 
1989 hadde det gått brev til Nordisk Råd 
fra de samme 25 (og 25 andre i tillegg) 
i anledning et forslag om samme sak. 
Men den gang gjaldt kravet fra organisa
sjonene og de 1,5 millioner medlemmer 
de sa seg å representere, at et forslag om 
felles nordisk forvaltning måtte avvises 
 i den samme gode hensikt: å hindre 
ut rydding av ulven i Norge.

Det ferske brevet fra ”de 25” kan være en 
passende anledning til å presentere det 
spillet som utfoldet seg for vel 20 år siden. 

Foreningen våre  
rovdyr får ta føringen
Den 8. februar 1989 gikk det et brev fra 
Dansk Ornitologisk Forening til 
Bernkonvensjonens sekretariat med 
anmodning om en kommentar til et 
forslag om felles nordisk forvaltning av 
store rovdyr som nordiske bonde
organisasjoner (NBC) hadde stilt seg 
bak.  Slik det blir framstilt i brevet, 
innebærer planen at ansvaret for 

Myteavhengig rovviltforvaltning

opprett holdelsen av tre av artene er 
besluttet delt mellom Norge, Sverige og 
Finland.

Det har, forståelig nok, ikke lykkes å etter
spore noen organisasjonsmessig behand
ling av saken i den danske foreningen 
ettersom initiativet hadde sitt utspring 
blant noen av danskenes fag kolleger 
Norge og var ledd i forberedelsene til det 
som ganske raskt skulle bli presentert 
som ”tidenes største samarbeid i nordiske 
naturvernkretser”. Men tre dager seinere 
skrev lederen av Foreningen Våre  Rovdyr 
(FVR), ornitologen Roar Solheim, et 
 lignende brev til samme adressat og med 
samme innhold, på vegne av 50 organisa
sjoner og foreninger i Norge, Sverige, 
Danmark, Finland og Island. 

Her ble sekretariatet, med henvisning 
til NBCplanen, bedt om å henvende seg 
til Nordisk Råd for å forhindre at rådet 
foretar seg noe i strid med konvensjonens 
prinsipper. Samtidig sendte Solheim et 
nesten likelydende brev på vegne av de 
samme organisasjoner til tre adressater 

under Nordisk råd, med kopi til den 
 norske statsminister, landbruks minister 
og miljøvernminister og til overmål til 
det norske landbruks departementet, 
Miljøvern departementet og Direkto ratet 
for naturforvaltning (DN). For  sikkerhets 
skyld får også en utvalgs sekretær og en 
førstekonsulent i Nordisk Råd og en 
 konsulent og en avdelingssjef i Minister
rådets sekretariat kopi av det historiske 
dokumentet. Det skal skape inntrykk av 
en massiv offensiv over bred front. Dess
verre – og av helt uforståelige  grunner, 
sett i ettertid – lyktes stuntet over all 
måte.

Bare det at en forholdsvis fersk forening 
med noen få hundre medlemmer alene 
får framstå som spydspiss og talsmann 
for tunge forbund som de nasjonale 
naturvernforbundene, WWF og Norges 
Jeger og Fiskerforbund (NJFF), virker 
noe spesielt. Enda merkeligere er det at 
insektforskerne i Norsk entomologisk 
forening eller soppinteresserte dansker 
i  Foreningen til Svampekundskapens 
Fremme skulle la seg trekke med i en 

tiltredelsesintervju med bladet ”Vill
marksliv” at ”NBCplanen holder ikke.” 
På bakgrunn av Scheis arbeid med rati
fiseringsproposisjonen vedrørende Bern
konvensjonen mens han ennå var byråsjef 
i Miljødepartementet, ble hans ord tillagt 
ekstra vekt. 

Hva mener direktoratet?
Svaret fra Direktoratet tok noen tid, 
men den 6. oktober var bestillingsver
ket ferdig til utsendelse. Av gode grun
ner står det ikke med rene ord at planen 
strider mot prinsippene i 
Bernkonvensjonen, men det lar seg 
gjøre å lese det slik. Derimot er DN 
tydelig på at NBCplanen er unødven
dig fordi forvaltningsmessig samarbeid 
mellom de nordiske land allerede er i 
gang. 

Det virkelig skjellsettende med dette plan
utkastet, sett i forhold til det forslag til 
landsplan som direktoratet selv hadde lagt 
fram noen år tidligere, blir imidlertid ikke 
berørt: At alle nasjonale bestander av store 
rovdyr blir betraktet som delbestander av 
fennoskandiske bestander og at forvalt

Disse er med:

Peter Johan Schei 
født 1945

Utdannet biolog. Direktør i Direktoratet for 
 naturforvaltning 1989-1995. Ornitolog

Veit Koester  
danmark

Skov- og naturstyrelsen ved det danske miljøvern-
departementet i over 20 år. Har vært leder leder av 
 Bernkonvensjonens faste komité.

Claus Goldberg 
danmark

Skov- og naturstyrelsen under Veit Koester fra 1987 
til 1997. I 1989 satt de to som danske representanter i 
 Bernkonvensjonens faste komité.  

Roar Solheim  
født 1956

Zoolog og ornitolog. Sekretær Foreningen Våre Rovdyr 
1987-90. 

Steinar Eldøy  
født 1954

Utdannet biolog. Ornitolog. Ansatt i Direktoratet for 
naturforvaltning. Norsk representant i Bern konvensjonens 
faste komité 1989

Viggo Ree  
født 1950

Wildlife-kunstner, forfatter og medietalsmann i 
 Foreningen Våre Rovdyr. Sjefsornitolog.

Jean Pierre Ribaut  
født 1935 i sveits

Professor i biologi ved universitetet i Lille. Leder av 
 Bernkonvensjonens sekretariat fram til 1998. 

Eladio Fernandez Galiano  
spania.

Tilknyttet Europarådets Bernkonvensjonens sekretariat 
siden 1985. Etterfulgte Jean Pierre Ribaut som leder.

Bjørn Skåret, trysil
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eller snu arket for bestillingsseddel.

kjøp boken på www.akademikaforlag.no 
eller snu arket for bestillingsseddel.

Rovdyrkonflikter har lenge preget både bygdesamfunn og rikspolitikk i Norge og 
det har blitt en stabil konfliktlinje i dagens norske samfunn. Boka Ulvekonflikter 
bygger på mer enn ti års forskning og gir innsikt i hvordan ulven blir dratt inn i 
dypere samfunnsmessige motsetningsforhold og blir et symbol på økonomiske, 
sosiale og kulturelle endringsprosesser.

Kr 349,–

Ulvekonflikter.  
en sosiologisk stUdie

Ketil Skogen, Olve Krange og Helene Figari

Ulvekonflikter. en sosiologisk stUdie

ULVEKONFLIKTER
En sosiologisk studie

Ketil Skogen, Olve Krange og Helene Figari

Ny bok!

ULVEKONFLIKTER
En sosiologisk studie

Ketil Skogen, Olve Krange og Helene Figari

Ny bok!
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ningen skal ha dette som utgangspunkt. 
Dette innebærer en direkte avvisning av 
forestillingen om at levedyktige nasjonale 
bestander skal være forvaltningsmål.

Det er grunn til å undre seg over at direk
toratet i stedet bruker flere sider på å kom
mentere et så perifert tema i NBCplanen 
som den praktiske organiseringen i form 
av samarbeidsråd. Det skulle ta et tiår før 
direktoratet – i all stillhet – begynte sin 
smertelige omvurdering av hva de nasjo
nale forpliktelser etter Bernkonvensjonen 
bestod i. Først med den tredje rovvilt
meldinga ble de bestandsbiologiske fakta 
som NBCplanen introduserte i norsk 
rovviltdebatt, erkjent.
Men på det tidspunkt hadde de to foregå
ende meldingene staket ut en kurs langt 
inn i skoddeheimen og lagt grunnlag 
for politiske kompromisser som det var 
vanskelig å bryte opp uten alt for store pre
stisjetap. Konfrontasjoner med miljøbe
vegelsen ville partistrategene også unngå.

Brevet fra DN til Foreningen Våre 
 Rovdyr er ført i pennen av Steinar Eldøy. 
Det avsluttes med en opplysning om at 
Eldøy har diskutert ” noen av utsagnene 
i NBCdokumentet, nevnt ovenfor” med 
general sekretær Ribaut under det siste 
møtet i den faste komité. Hva Ribaut 
eventuelt kan ha sagt i den forbindelse, 
blir ikke nevnt og er tapt for verden.

Likevel kan Viggo Ree noen dager senere 
meddele offentligheten i et langt avisinn

utvalg konkluderer slik i sin innstilling:
 ”På bakgrunn av den sterke kritikken 
som er kommet fra natur og miljø
organisasjonene, både på formelt og 
 saklig grunnlag, finner ikke utvalget å 
kunne tilstyrke forslaget.” 
Det ble vedtatt.

Det betyr at politikerne bøyde av for en 
interessegruppe som hevdet at vi var 
internasjonalt forpliktet til å bygge opp 
levedyktige stammer av de store rov
dyrene innenfor egne grenser.
Og det som verre var: Det politiske fler
tallet i Norge skulle de følgende år la seg 
dupere av påstander om at dette også var 

legg at norske forvaltningsmyndigheter 
er på hans side i vurderingen av NBC
planen, og han gjentar påstanden om at 
”utryddingsplanen” tar sikte på å fordele 
forvaltningsansvaret for store rovdyr med 
ulv til Finland, 
bjørn til Sverige 
og jerv til Norge. 
Til alt overmål 
presenterer han 
det sirkelbevis 
at NRK/Dags
revyen også har 
framstilt saken 
slik at ”dei nor
diske landa får 
ansvar for kvar si stamme av dyreslaga 
jerv, bjørn, ulv og gaupe.” Der i gården 
har de jo som vanlig sine foretrukne kil
der. Myndighetene forholder seg tause til 
påstandene og passive til omfavnelsene.
 

Nordisk råd
Den 22.08.1989 fremmet fem medlem
mer av Nordisk Råd et forslag om å gjøre 
 Fennoskandia til felles forvaltningsregion 
for store rovdyr. Selv om NBCplanen 
ikke er nevnt, er det klart at det er dens 
idéer som med dette presenteres som sak 
på politisk nivå. Brevet fra de 50 natur og 
miljøorganisasjonene og deres påstander 
om at planen var i strid med Bernkonven
sjonen, lå foreløpig bare som referatsak, 
og det samme gjaldt de etterfølgende 
forsikringer fra Norges Bondelag om at 
planen var basert på Bernkonvensjonens 

synet til Bernkonvensjonens general
sekretær og selv føre dette i marken som 
et kronargument i stortingsdebattene om 
de to rovviltmeldingene på 90tallet.

Men dette er hva generalsekretær 
 FernandezGaliano sa om saken så seint 
som 30. mai 2012:
” Kanskje misforståelsen skyldes det 
 faktum at vi ikke støttet synspunktene 
til miljøorganisasjonene i den  betydning 
at hver stat var forpliktet til å ha leve
dyktige bestander av alle store rovdyr. 
Ordet ”levedyktig” er avgjørende. Vi 
ba aldri de kontraherende parter om å 
etablere nasjonale genetisk levedyktige 

bestemmelser og de presiseringer av de 
enkelte lands ansvar som der var nedfelt. 
Brevet fra generalsekretær Ribaut har 
rådet derimot ikke blitt gjort kjent med.
Sekretariatet i Nordisk Råd sendte med

lemsforslaget ut på 
høring og fikk svar 
fra langt f lere enn 
de hadde sendt det 
til, ikke minst fra 
Norge. Initiativta
kerne til ”miljøak
sjonen” har dyttet 
på etter beste evne. 
Likevel er det bare 
12 av de 50 som har 

fulgt opp med høringsuttalelser. Og av 
disse er det to organisasjoner som ikke 
bare har fått kalde føtter, men har snudd 
helt om og nå uttaler seg til støtte for for
slaget, bl.a. NJFF. Men bordet fanger, og 
ingen av ”de 50” har valgt å protestere 
åpent mot å bli innlemmet i Viggo Rees 
store fellesskap. Myten om tidenes største 
miljøaksjon i Norden får leve videre.

Direktoratet for naturforvaltning hadde 
mage til å føyse unna medlemsforslaget 
med at ”det bygger på en interessegruppes 
oppfatning av hvordan en kan koordinere 
samarbeidet innen rovviltforvaltningen i 
Norden.” Det sier en del om hvor betent 
saken har vært, at det er lagt mer vekt 
på hvor forslaget og kommentarene til 
det kommer fra, enn i hva forslaget går 
ut på. Dette ble også bestemmende for 
behandlingen i Nordisk Råd. Juridisk 

bestander av store rovdyr av den enkle 
grunn at ordet ”levedyktig” ikke fin
nes noe sted i teksten. Ikke noe sted ber 
konvensjonen statene om å ha nasjonalt 
levedyktige bestander av den svært enkle 
grunn at det ville være absurd.”

Likevel har vi ennå nasjonale ”rødlister” 
over truede rovdyrbestander i Norge. 
Tøvet fortsetter! Men egentlig er ikke 
det så viktig. Det er bare bekreftelsen 
på at det nå er symbolpolitikken som 
bestemmer kursen. Den smale stripa med 
”ulvesone” langs svenskegrensa er altså 
myndighetenes svar på organisasjonenes 
mantra om at ”norsk natur trenger ulv”. 

Grasrotandelen Norsk Tipping

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk  
– Ringsaker lokallag
Organisasjonsnummer: 994021265
SMS: GRASROTANDELEN 994021265 
til 2020 (gratis)

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk  
– Nord-Trøndelag lokallag
Organisasjonsnummer: 999234275
SMS: GRASROTANDELEN 999234275  
til 2020 (gratis)

To av Folkeaksjonens lokallag er med i 
Norsk Tippings grasrotandel. Det gjelder 
Ringsaker lokallag og NordTrøndelag 
lokallag.

Hvis du velger å støtte ditt lokallag gir du 
5 prosent av det du tipper for til lokallaget. 
Grasrotandelen går ikke utover din innsats 
eller premier – du blir ikke belastet noe for 
å være grasrotgiver.

Lokallaget du velger å støtte blir knyttet til 
spillekortet ditt hos Norsk Tipping. Det er 
ingen grunn til å vente, meld deg på i dag.
Gå til tippekommisjonæren med tippe
kortet og lokallagets organisasjonsnummer 
for å få det registrert. Du kan også registrere 
deg ved hjelp av SMS.

FNR Ringsaker lokallag inviterer medlemmer og alle 
andre interesserte til rovdyrkveld tirsdag 19. mars.
Det skjer kl. 19.00 på Sørgående Kro Rudshøgda.
Inngang kr 50.

Morten Kjørstad, leder i Rovdata
– Har vi kontroll på antall store rovdyr i Norge?

Halvor Sveen, Rendalen
–  Film og bilder fra møter med store rovdyr  

i skogen. Unike opptak av bjørn.

Rovdyrkveld på Rudshøgda 
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Venstre: morten kjørstad
Høyre: Halvor Sveen

«Ikke noe sted ber konvensjonen
Statene om å ha nasjonalt  
levedyktige bestander av  

den svært enkle grunn at det  
ville være absurd»

– Eladio Fernandez Galiano
Bernkonvensjonens generalsekretær

Håndbok for en pelsjeger er tittelen på den 
432 sider store boka, inneholder artikler fra 
en rekke forfatterere. Artikler av fangst
menn fra USA, Sverige, Finland og Norge, 
og selvsagt fra John S selv.
Den rikt illustrerte boka er et praktverk ikke 
bare for jegere og fangstmenn, men også for 
alle naturinteresserte.

Boka selges her:
Jakt og Fangstbua
Steinvegen 23, 7716 Steinkjer
www.langvind.no
Tlf.  74 16 36 98
Fax 74 16 30 71
Epost: langvind@online.no 

Ny bok fra John S. Opdahl

John Sivert opdahl i Jakt og Fangstbua 
med sitt livsverk, Håndbok for en pelsjeger.

John sin bok nr. 14 blir helt garantert 
en suksess – en mengde ny og eldre 
kunnskap samlet mellom to permer 
som alle med interesse for natur, jakt 
og fangst vil ha stor glede av. 

– Kjetil Bevanger, NINA 

En som starter på bar bakke med 
fangst og som leser denne boka vil ha 
spart 10 år med prøving og feiling. 
Boka er fenomenal. 

– Hallvard Andersen, 60 år som jeger.  
Nordagutu Telemark.

At John S. Opdahl sin 14. bok er lesverdig er 
ingen overraskelse. Som alltid skriver John S. 

godt og engasjerende - gode formuleringer og et 
spennende innhold gjør boka til et must for alle 

med interesse for dyreliv, jakt og fangst. At vår 
fremste ekspert på feller og fangst igjen kommer 

med en bok er prisverdig og inspirerende. Et vell 
av historisk kunnskap kombinert med konkret og 

detaljerte beskrivelser av hvordan fangsten skal 
foregå på en bærekraftig og human måte, gjør 

boka til et helt spesielt dokument. John S. siterer sin far som sa at «alt er enkelt 
når du kan faget». I denne boka har han omsatt 

dette visdomsordet og gitt det videre til alle som 
vil lære mer – både av fortidens erfaringer og 

nåtidens nyvinninger.
Kjetil Bevanger,Norsk institutt for naturforskning (NINA)

John Sivert Opdahl

Et livsverk samlet mellom to permer
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Håndbok for en Pelsjeger er John S. Opdahls 
livsverk. Her står det du trenger å vite for å 

fange eller lokke inn våre vanligste rovdyr. 
Hurtigfangst er det John S. er mest opptatt av, 

og i denne boka forklarer han teknikkene da 
det ikke skal ta deg tre år for å fange en mår. 

John S. er utdannet i Statene og har en Master 
i rovdyrfangst fra Furtakers of America i 1983, 

minkkurs i Illinois, spesialkurs på oter, jerv 
og gaupe i Britisk Colombia og Nevada, samt 

levende fangst av gaupe i Texas Panhandle. 
John S. har møtt tidenes største pelsjegere og 

lært av dem, og har hele sitt liv fastholdt at du 
blir aldri utlært i faget fangst.

Medforfattere fra Russland, USA, Finland, 
Sverige og Norge har gitt boka meget verdifulle 

bidrag. 

Johan Grov, som var Norges største fangstmann, 
hevdet at John S. første bok, Fangst og Feller, 

var beste bok noensinne skrevet i Norden om 
fangst.

Det gjenstår å se om dette er en bedre bok.Boka er dedikert pelsjegerne. 

Forsidebilde er fra en gammel annonse for pelshuset  

F. C. Taylor Fur Co. USA, og viser selvskudd, en fangstmetode 

som er forbudt i Norge i dag. Tillatt benyttet: Tony Diebold, Nevada.

I SBN 978 - 82 - 997389 - 4 - 1

9 788299 738941

En som starter på bar bakke som 
rovdyrjeger og som leser denne boka 

vil ha spart 10 år med prøving og feiling. 

Boka er fenomenal.
Hallvard Andersen, 60 år som jegerNordagutu, Telemark

www.designtrykk.noMiljømerket trykksak  241 781

Rovdyr 1–2013 13



 
  

I samarbeid med lokallagene har Folke aksjonen ny 
rovdyrpolitikk invitert stortingsrepresentanter fra 
Hedmark til folkemøte om rovdyrpolitikken.

Stedet er Glomdalsmuseet i Elverum, søndag 7. april 
2013 kl. 13.00

Stortingspolitikere fra alle partiene er invitert.  Gunnar 
Gundersen fra Høyre og Per Roald Bredvold fra 
 Fremskrittspartiet har allerede  takket ja og kommer.

Folkemøte om  
rovdyrpolitikk på Elverum 

Freber Teknisk AS 
Gråterudveien 2, 3036 Drammen.   Tlf.: 32208832   E-mail: tb@freberteknisk.no   Web: www.freberteknisk.no    Bank: 6138.06.50419  

 PowerBank 10000 

Lader jaktradioer, GPS, GPS sendere (hundehalsbånd), mobiltelefoner, iPhone, iPad, Samsung Galaxy, nettbrett, 
fotoapparater, og filmkameraer m.m. 

 
 
Lading:          5,3 volt   AC eller DC adapter 
Kapasitet:     2 x 3,7 volt 5000mAh = 10000 mAh 
Inn:                5,3 volt DC 
Ut:                  2 x USB 5 volt 2100 mAh   
                       1x DC 9 eller 12 V   2000 mAh 
Mål:               123 x 75 x 23 mm 
Vekt:              304 gram  

         Pris inkl. mva. 
        Kr. 890,- 
             + porto / oppkrav  
 

Lithium Polymer Teknologi 

19 adapter/plugger for tilkobling   
2 tilkoblingskabler  -  AC og DC adapter 

Kraftpakken alle jegere og fiskere bør ha. 

  

15 Rovdyr 2-2007

innmeldings skjema sendes: 

folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk,

pb. 40, 7701 steinkjer

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

Bankkonto: 4464.09.33434

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).  

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

6 små glass med logo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norsk natur er herlig 
- uten ulv!

www.rovdyr.org

Genser:

norsk natur er herlig – uten ulv

trekopp med logo
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skal Hedmark forbli en  
valpekasse for stor rovdyr?

Per roar Bredvold kommer til 
Folkemøte i elverum 7. april. 
gunnar gundersen kommer og 
Nils Solberg kommer.
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Villmarksmessen AS - Tlf + 47 66 77 60 90 - Mob. + 47 99 59 90 00 - post@villmarksmessen.no

www.villmarksmessen.no 

Husk Villmarksmessen 

         uken etter påske!
         uken etter påske!
         uken etter påske!
         uken etter påske!
         uken etter påske!
         uken etter påske!

Foto: H. Feyling

Eksempler på utstillerkategorier:
• Våpen, børsemakere 
 og gravører
• Sportsfi ske/Casting 
• Jakt 
• Båter, kano og kajakk 
• 4WD / ATV 
• Elgtrekk 
• Friluftsutstyr 
• Kikkerter, GPS og 
 jaktradioer 

• Klær og fottøy 
• Taxidermister/Troféer 
• Reiser/Turoperatører 
• Kniver 
• Håndverkere 
• Galleri, fi lm og foto 
• Bøker, litteratur og 
 tidsskrifter 
• Hunder- og utstyr 
• Mat og smaksprøver  

• Kommuner 
• Fluebinding 
• Smiing 
• Lafting 
• Treskjæring   
• Skytesimulator 
• Fiskesimulator
• Elektronisk 
 luftgeværskyting 
• Pil- og bueskyting 

• Smaksprøver på brunbjørn
• Natursti  
• Foredrag 
• Tur- og campingutstyr
• Skoler/utdanning 
 - og enda mye mer...

                  Gå inn på 

www.villmarksmessen.no  

   for mer informasjon!

Velkommen til Villmarksmessen
Norges Varemesse - Lillestrøm

4 - 7 april    

Foto: H. Feyling
Foto: H. Feyling

• Kikkerter, GPS og • Mat og smaksprøver  

             Vinn drømmereise til 
        Sør-Afrika og Skottland!
                  Besøk oss på 

Velkommen tVelkommen tVelkommen tVelkommen tVelkommen tVelkommen tVelkommen tVelkommen tVelkommen tVelkommen tVelkommen t

             Vinn drømmereise til 
        Sør-Afrika og Skottland!
                  Besøk oss på 

Nordens morsomste og mest innholdsrike messe for alle som elsker jakt, � ske og friluftsliv

        Sør-Afrika og Skottland!

il Villmarksmessenil Villmarksmessenil Villmarksmessenil Villmarksmessenil Villmarksmessen
sse - Lillestrømsse - Lillestrøm

             Vinn drømmereise til 
        Sør-Afrika og Skottland!

• Smaksprøver på brunbjørn

morsomste og mest innholdsrike messe for alle som elsker jakt, � ske og friluftslivmorsomste og mest innholdsrike messe for alle som elsker jakt, � ske og friluftslivmorsomste og mest innholdsrike messe for alle som elsker jakt, � ske og frilu

        Sør-Afrika og Skottland!

sse - Lillestrømsse - Lillestrøm

Tors/Fre 12 - 20       Lør/Søn 10 - 18

Forbehold om endringer i programmet.

 Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk
er en landsomfattende partipolitisk nøytral organisa-
sjon 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 fantas-
tiske natur med et rikt biologisk mangfold er et resul-
tat av flere tusen år med allsidig utmarksbruk. Dette 
er faktisk grunnlaget for vår opprinnelige eksistens og 
bosetting i Norge.

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 enga-
sjement bidrar vi til økt kompetanse som skal gi grunn-
lag for en ny politikk med aktiv forvaltning i stedet for 
strengt vern av rovdyr i Norge.

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 2013. 

øvrige familiemedlemmer betaler

 kr. 100 pr. person. Ungdom under  

25 år betaler også kr. 100 pr. person.

Folkeaksjonens ledelse og politikk:

Landsstyrets medlemmer:

Nils Solberg, Halden
Landstyrets leder

tlf. 479 11 542

e-post: nils.solberg@rovdyr.org 

Vidar Helgesen, rena
 Lafter

tlf. 917 46 796

Veronika Seim, Vik i Sogn
Sivilagronom

2. vara

karen anette anti, troms
reineier

tlf. 900 69 944

Laila Hoff, Hattfjelldal. 
Bonde, lærer og daglig leder

tlf. 920 51 459

Ansatte: 
Åsmund Ystad: daglig leder  
  tlf. 975 95 119 • aksjonen@rovdyr.org

Lars erik Brattås Webmaster

torvald H. Brinch, oslo. 
 advokat

tlf. 950 48 909

ola arne aune, oppdal
Biolog og gårdbruker

1. vara

eli Bjorvatten, Vegårshei 3. vara
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Årsmøter i lokallagene
Nord-Østerdal lokallag Årsmøte onsdag 10. april 2013, kl. 19.30 malmplassen i tolga. 

kontakt leder Harald enge tlf. 95088892

Lillehammer lokallag Årsmøte onsdag 20. mars 2013, kl. 19.00 på jorekstad
første delen av møtet er felles med Gausdal lokallag
kontakt leder ottar moe tlf. 61278126

Gausdal lokallag Årsmøte onsdag 20. mars 2013, kl. 19.00 på jorekstad
første delen av møtet er felles med lillehammer lokallag
kontakt leder Gudbrand Blihovde tlf. 95818520 

Lesja og Dovre lokallag Årsmøte torsdag 14. mars 2012 kl. 19.30 på joratunet i lesja.  
Åsmund ystad deltar fra fnr sentralt. 
kontakt karl Øygarden tlf. 90519207

Oppdal og Rennebu  
lokallag

Årsmøte tirsdag 19. mars 2012 kl. 18.00 i skogtun på fagerhaug. etter årsmøtet 
 kl. 19.00 blir det foredrag om bjørn og bjørnejakt med Hermann sotkajærvi. 
kontakt leder ola arne aune tlf. 97079868

Nord-Trøndelag  
lokallag

Årsmøte mandag 18. mars kl. 18.00 på Heia Gjestegård i Grong. etter årsmøtet  
kl. 19.00 blir det foredrag om bjørn og bjørnejakt med Hermann sotkajærvi. 
kontakt leder Håvard furulund tlf. 97680570 

Helgeland lokallag Årsmøte fredag 12. april 2013, kl. 17.00 i Hattfjelldal samfunnshus.
det blir foredrag av robert salomonsson, kjent for filmen jakt for livet.
kontakt leder arnulf skreslett tlf. 92011611

Vestfold lokallag Årsmøte mandag 11. mars 2013, kl. 18.30, Gavelstad Hotell i lardal.  
jørund ruud, leder i rovviltnemnda i region 2 og kjartan sjulstad, sno,  
deltar.  daglig leder Åsmund ystad deltar fra fnr sentralt. 
kontakt leder Helge røsholt tlf. 91327239

Østfold lokallag Årsmøte tirsdag  12. mars 2013, kl. 19.00, Bøndernes Hus i degernes. 
kontakt leder jon stabekk tlf. 90866479

Søndre Buskerud  
lokallag

Årsmøte mandag 12. mars 2013 kl. 19.00,  kantina ,teknisk sentral i Hokkund,  
skotselvveien 29. nils solberg deltar fra fnr sentralt. 
kontakt leder tor Brandt tlf. 92634730

Hallingdal lokallag Årsmøte fredag 15. mars 2013 kl. 18.00 på solstad Hotell i Gol. etter årsmøtet  
kl. 19.00 blir det foredrag om bjørn og bjørnejakt v / Hermann sotkajærvi. 
kontakt leder oddvar Berg tlf. 91342213

Akershus lokallag Årsmøte mandag 8. april 2013 kl. 19.00. 
sted: mortens kro – peisestua.  riksvei 22, Gjelleråsen, 1481 Hagan. 
kontakt leder arve sætra tlf.99215586

Glåmdal lokallag Årsmøte tirsdag 19. mars 2013 kl. 19.00 på "Brakka" på kongsvinger.  
(Glåmdal utstyr og motorhistorisk forening). 
kontakt leder kjell eierholen tlf. 97180798

Trysil lokallag Årsmøte torsdag 14. mars 2013 kl. 19.00 på trysil Hotell.
kontakt leder rune jota, tlf. 90159524

På årsmøtene i FNr Vestfold er det  
alltid fullt hus. Her fra årsmøtet i 2012.

Møt Folkeaksjonen i Vikingskipet 15. – 17. mars 2013
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returadresse: folkeaksjonen, pb. 40, 7701 steinkjer

Møte med grunnfjellet
Meld deg på foredrag om bjørn og bjørnejakt med Hermann Sotkajærvi

Gol
FNR Hallingdal lokallag, Solstad Hotell i Gol. Fredag 15. mars 2013 kl. 19.00.
Påmelding innen 14. mars. Ring eller send SMS til Tor Grøthe 
992 25 489 eller Oddvar Berg 913 42 213.

Grong
FNR Nord-Trøndelag, Heia Gjestegård i Grong. Mandag 18. mars kl. 19.00.
Påmelding innen 16. mars. Ring eller send SMS til Håvard Furulund 
976 80 570 eller Mette Karlgård 414 46 519.

Oppdal
FNR Oppdal og Rennebu, Skogtun Ungdomshus på Fagerhaug, 
Tirsdag 19. mars kl. 19.00.
Påmelding innen 18. mars: Ring eller send SMS til Ola Arne Aune 
970 79 868 eller Bjørg Havdal 980 20 728.

Pris: Kr 50 for medlemmer i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. 
Kr 200 for andre. (Kr 100 for ungdom under 25 år)
Salg av kaffe og matbit. 
Medlemskap kan tegnes ved inngang, og er inkludert i prisen.

Hamar
Spesialforestilling i Vikingskipet
En kortversjon presenteres for alle interesserte under Villmarksliv  2013 i 
Vikingskipet på Hamar søndag 17. mars kl. 12.00. Sted: Auditoriet. 
Pris kr 100,- for alle deltagere.

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

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

Leder Nils Solberg,  Halden  tlf. 479 11 542

Styremedlem  Laila Hoff,  Hattfjelldal  tlf. 920 51 459

 Karen Anette Anti Oskal, Målselv  tlf. 900 69 944

 Torvald M. Brinch,  Oslo  tlf. 950 48 909

 Vidar Helgesen, Rena   tlf. 917 46 796

Varamedlem Ola Arne Aune Oppdal   tlf. 970 79 868

 Veronika Seim Bech, Vik i Sogn

 Eli Bjorvatten Vegårshei 

Daglig leder Åsmund Ystad, Steinkjer   tlf. 975 95 119  

  epost:  aksjonen@rovdyr.org

F
o

t
o

: k
a

r
IN

 t
ø

r
k

L
e

P
P

 S
L

e
t

t
e

N


