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Samarbeid 
konfliktdemping

Disse ordene har vi hørt mye de siste 10–15 årene. Det er ikke få millioner 

og arbeidstimer som har blitt brukt nettopp på dette. Og mer vil det bli.

Hjelper det? Både ja og nei. 
Det som har hjulpet er at deler 
av forvaltningen nå søker en 
åpnere og mer samstemt dia-
log med de faktiske brukerne 
av norsk utmark enn tidligere. 
Bla. Rovdata er et godt eksem-
pel på dette. 

Langt kortere behandlingstid 
på skadefellingstillatelser har 
også bidratt i så måte og det 
burde være positivt for alle. 
At bestandsmålene fortsatt er 
for høye kan vi ikke gjøre noe 
med i denne omgang, men for 
første gang siden rovdyrforli-
ket begynner vi å nærme oss 
de vedtatte målene. 

Nettopp tilnærmingen til 
bestandsmålene var en av 
årsakene til en misnøye som 
økte og økte med den rød-
grønne regjeringen. Med et 
fredet SV i Miljøverndeparte-
mentet som fikk regjere i fred 
var det ikke annet å forvente. 

Det tok 8 år for å få redusert 
en ødeleggende høy forekomst 
av jerv og gaupe ned til i nær-
heten av Stortingets vedtatte 
bestandsmål. Det burde være 
like selvfølgelig å ligge under 
de vedtatte målene noen år 
som å ligge over. Store rovdyr 
er robuste saker og har ikke 
nevneverdige problemer med 
å yngle. 

Nå har den nye miljøvernmi-
nisteren fra Høyre fått sine 
100 dager med arbeidsro uten 
nevneverdig mas fra Folkeak-
sjonen ny rovdyrpolitikk. Den 
nye ministeren har vel heller 
ikke blitt satt på de helt store 
prøvene i rovdyrpolitikken 
enda. Men de kommer. 

Det første vi forventer er at 
rovdyrforliket politikerne selv 
besluttet faktisk blir fulgt opp. 
For det andre at ministeren 
tar høyde for svenskenes 
totale mangel på forvaltning 
av sine rovdyr, spesielt ulv. 

Det er bestemt at vi skal sam-
arbeide med svenskene om 
ulven. Dette arbeidet ble star-
tet av tidligere statssekretær 
Heidi Sørensen og da er det all 
grunn til å være skeptisk. Nå 
er imidlertid Sørensen trygt 
på plass i WWF og det skal vi 
være glade for. 

Man trenger ikke å ha karakte-
ren 6 i geografi for å begripe at 
svensk rovdyrpolitikk påvirker 
oss voldsomt. Utviklingen er 
skremmende. Sverige har pr. i 
dag ingen fungerende ulvefor-
valtning. Forskernes anbefa-
linger til riksdagen blir i noen 
grad lyttet til. Problemet er at 
den Svenske riksdagen ikke har 
kontroll på Naturvårdsverket 
som er kraftig påvirket av de 

svenske miljøorganisasjonene. 
Svenskene sitter selvfølgelig på 
den samme forskningen som 
oss i FNR, problemet er bare at 
kunnskapen ikke ser ut til å nå  
inn der den kan gjøre nytte.

 “ «… problemet 
er bare at kunn-
skapen ikke ser 
ut til å nå inn der 
den kan gjøre 
nytte»

Den ene dagen går miljøvern-
minister Lena Ek ut med regje-
ringens foreslåtte bestandstall 
på ulv og neste dag går lederen 
i Naturvårdsverket ut med en 
sterk økning av denne. Noe 
slikt ville være uhørt i Norge. 

I Sverige ser det nå ut til at det 
ikke blir noen ulvejakt i vinter. 
Gaupejakta er også stoppet i 
mange len. Nå kan man si at 
de 30 ulvene som skulle skytes 
i Sverige i vinter ikke hadde 
spilt så stor rolle. Men det 
hadde spilt en stor rolle som et 
konfliktdempende tiltak. Det 
er her de svenske myndighe-
tene bommer totalt. Jegere og 
folk på landsbygda overkjøres 
konsekvent.

Sverige viser at de er totalt 
uforutsigbare i ulvepolitikken. 
Dette må norske politikere ta 
innover seg, og miljøvern-
ministeren i særdeleshet. Vi 
kan bare se bort fra et sam-
arbeide med svenskene om 
forvaltning. Det er på tide at 
vi finner en helnorsk modell, 
der ulven blir forvaltet av de 
kommunene som vil ha den. 
Det første som bør gjøres er å 
fjerne ulvesonen. 

I Italia har nå jegere og bei-
tebrukere i Toscana gitt opp 
myndighetene og skyter ulv 
illegalt. I protest blir ulve-
skrottene dumpet på trafik-
kerte steder og torg med klar 
beskjed: Ulven dreper våre 
dyr, da gjør vi det samme med 
ulven, lovlig eller ei!   Svenske 
myndigheter har flere ganger 
blitt advart mot dette uten å 
ta folk på alvor. Faren er stor 
for at rovdyrforvaltning «the 
Italian way» blir eneste utvei. 

Nils Solberg
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 $ Nils Solberg

Vi har mottatt det triste 
budskapet om Erlings 
altfor tidlige død. Han ble 
valg til leder av Folkeak-
sjonen ny rovdyrpolitikk i 
2004 og ledet organisasjo-
nen fram til 2008. Erling 
bodde i Rendalen der han 
også var ordfører i flere 
perioder.

Han ledet også Folkeaksjo-
nen i sin siste periode som 
ordfører. Med sitt engasje-
ment for beitebruk, jakt 
og levende bygder ledet 
han organisasjonen med 
avgjørende bidrag til poli-
tisk påvirkning av norsk 
miljøforvaltning. Skal jeg 
beskrive Erling med et ord 
er det, uredd! 

Erling Myhre er død
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Pause i ulvejakta i Hedmark  
– nye kvote vedtatt

 $Åsmund Ystad

Sesongens lisenskvote for ulvejakt i Hed-
mark var i utgangspunktet på 4 ulver. Pr. 
10. februar er staus likevel 5 døde ulver. 2 
er felt på lisensjakt, 2 er tatt ut som ekstra-
ordinært uttak av SNO med helikopter i 

Rendalen og en påkjørt og død ulv i ulve-
sona ble også trukket fra kvoten. 

Rovviltnemnda har imidlertid allerede 
gjort et nytt vedtak og økt lisenskvoten med 
4 nye ulver i Hedmark. Men i påvente av 
klagebehandling er jaktstart satt til 7. mars.
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Ny regjering:  
Høyre fortsetter der SV slapp
Klima og miljøverndepartementet klarte ikke å holde fingrene 

fra fatet, og reduserte rovviltnemndas gaupekvote i Midt-Norge.

 $ Åsmund Ystad

I opposisjon var Høyre og Fremskrittspartiet 
klare kritikere av den forrige regjeringens 
overprøving av de regionale rovviltnemn-
dene. Det var særlig gaupekvoter det gikk 
utover og paradoksalt nok ble slik overkjø-
ring mer vanlig  etter at et enstemmig stor-
ting i rovviltforliket fra 2011 ba om styrket 
regional myndighet.

Men den nye regjeringen trengte ingen prø-
vetid før de gjorde det samme.  Gaupekvo-
ten i region 6 Midt-Norge ble halvert etter 
departementets klagebehandling, dagen før 
gaupejakta startet.

Dette var overraskende, både med tanke 
på  forhistorien, men også fordi Klima- og 
miljøverndepartementet allerede hadde sig-
nalisert at oppfølging av rovviltforliket og et 
godt samarbeide med rovviltnemndene var 
viktig for regjeringen.

Jeg har hørt statsekretær Lars Andreas 
Lunde i Klima- og  miljøverndepartementet 
presentere den nye regjeringens rovdyrpoli-
tikk to ganger i det siste. Først på landbruks-
organisasjonenes rovdyrseminar i Oslo midt 

i november, kort tid etter regjeringsskiftet. 
Vi var mange i salen som hadde problemer 
med å skille det vi hørte fra Høyres mann 
fra tidligere foredrag med SVs tidligere 
statssekretær Heidi Sørensen, der det gikk 
tydelig fram at Rødlista over truede arter var 
et mer populært dokument enn Stortingets 
rovviltforlik.

Rovdyrseminar på Hamar
På et rovviltseminar på Hamar midt i januar 
i år fikk vi på nytt høre statssekretær Lars 
Andreas Lunde presentere regjeringens rov-
dyrpolitikk. Nå var tonen en annen og det 
ble lagt vekt på at den regionale forvaltnin-
gen var viktig for regjeringen. Man ønsket 
et godt forhold til rovviltnemndene og ville 
følge opp kontakten med rutinemessige 
møter og seminarer med nemndene for å 
diskutere spørsmål og uenigheter.

Ikke levedyktige bestander i 
Norge
Rødlista ble ikke nevnt og det var befriende 
å høre statssekretær Lars Erik Lunde klart og 
tydelig si at den nye  regjeringens mål om leve-
dyktige bestander av store rovdyr ikke handlet 
om levedyktige bestander i Norge, men om 
felles bestander sammen med våre naboland.

Ove Mellem fra Elverum utfordret statsse-
kretær Lars Andreas Lunde  og regjeringen 

til å fokusere mere på de ødeleggende 
konskvensene ulvesona har for trivsel, 

næring og utmarksbruk.
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Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima 
og miljøverndepartementet presenterer den 

nye regjeringens rovdyrpolitikk på et rov-
dyrseminar på Hamar midt i januar.

Rovviltnemndene 
utfordrer regjeringen 
Felles brev fra alle 8 regionale rovviltnemnder med en lang kravliste 

og anmodning til klima og miljøministeren og landbruks- og mat-

ministeren om å ta grep i rovviltforvaltningen.

 $ Åsmund Ystad

De regionale rovviltnemndene 
har forventinger til at den nye 
regjeringen er villig til å ta grep 
for en mer effektiv rovviltfor-
valtning. Leder i rovviltnemnda 
i region 3, Ivar Odnes, har tatt 
initiativ til et samlet innspill fra 
alle rovviltnemndene i Norge, til 
departementene, med krav om 
mer ansvar og flere virkemidler 
og tilstrekkelige verktøy for å løse 
oppgavene. 

I brevet av 6, februar i år, viser 
rovviltnemndene til møter med 
departementene 2. desember 
i fjor og imøteser ministrenes 
uttrykte ønske om bedre oppfølg-
ning av rovviltforliket fra 2011.

Rovviltnemndene mener det 
ikke finnes ett enkelt grep som 
løser nemndenes utfordringer.  
De lister derfor opp en rekke for-
hold som oppleves som stengsler, 
og anmoder ministrene om å ta 
hvert av disse punktene til riktig 
forvaltningsinstans. Og de ber 
om skriftlig begrunnelse for krav 
som ikke kan imøtekommes.

• Evaluering av bestands-
målene

• Innledningsvis viser rovvilt-
nemndene til at det ikke har 
latt seg gjøre å opprettholde

• beitenæringen i beitepriori-
terte områder, dette fordi rov-
vilttrykket har vært for høyt 
også her. De ber derfor om at 
bestandsmålene evalueres.

• For øvrig anmoder rovvilt-
nemndene om en rekke kon-
krete forandringer for å få til 
en mer effektiv forvaltning 
og redusert konfliktnivå.  
Her er noen av kravene:

• Lisensfellingsperioden 
for bjørn utvides frem til 
1.november.

• Lisensfellingsperioden for 
jerv må starte samtidig med 
reinsjakta 20. august.

• Kvotejaktperioden for gaupe 
i Nord-Norge forlenges til 
30. april.

• Tillate «løs på drevet hal-
sende hund» ved lisensjakt 
på jerv.

• Tillate løs på drevet halsende 
hund ved lisensjakt på bjørn.

• Tillate bruk av fastmontert 
lys under åtejakt på jerv,

• Tillate bruk av lommelykt/
hodelykt ved sporjakt på jerv.

• Tillate å benytte bildeover-
våkning av båser for fangst 
av gaupe og jerv. 

• Lettere adgang til bruk av 
snøskuter til uttransport 
av åte og bås/åtebu ved 
jervejakt.

• Det må slås fast at rovvilt 
langt inn i beiteprioriterte 
områder like før beiteslipp 
for sau, representerer et 
skade potensial, og at de 
dermed må tas ut før de gjør 
skade.

• Rovviltnemndene må ha 
myndighet til å vedta skade-
fellingskvoter gjennom hele 
året.

• Restkvoter etter lisensfel-
lingsperioden må tas ut.

• Rovviltnemndene ber 
om føringer om at også 
resterende kvote etter kvote-
jakt på gaupe skal tas ut.

• Rovviltnemndene mener 
at dagens modell for simu-
lering av antall bjørnekull 
(BKS-modellen) må utvikles 
slik at den kan gi et reelt esti-
mat på bestanden.

Rovviltnemndene etterlyser et 
verktøy for bestandsregulering 
av kongeørn. Vi ber om åpning 
for bestandsregulerende tiltak 
som kvotejakt eller uttak av egg.

Rovviltforliket av 2011, sier at 
rovviltnemndene skal tillegges 
større myndighet. Vi etterspør 
klargjøring av hva departemen-
tene vil delegere ut til nemndene 
i tråd med dette.

Ivar Odnes, leder i rovvilt-
nemnda i region 3 Oppland, 
har tatt initiativ til et samlet 
innspill fra alle rovviltnemn-

dene i Norge.

Denne vesle hannulven ble skutt i Nord-Odal  
27. januar. 
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Grenseflokkene
Og vi fikk høre at man i februar 
skal gjenoppta forhandlingene 
med Sverige om fordeling av 
grenseflokkene. På dette området 
har det hitil skjedd lite i påvente 
uavklarte spørsmål  i svensk 
ulvepolitikk. For Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk blir imidlertid 
sprøsmålet om hvor meningsfullt 
det er å bli enige med svenskene 
om noe hvis EU kan nekte nekte 
svenskene å holde avtalen.

Skadepotensiale og 
tydeligere sonering
Statssekretæren meldte også at 
departementet skal utrede nær-
mere hva ordet «skadepotensi-
ale» i rovviltforliket skal forstås, 
et ord som har vært kilde til 
mye uenighet. Og man ønsket 
å diskutere en tydeligere sone-
ring mellom beiteområder og 
rovdyrområder,  i rutinemessige 
møter og seminarer med rovvilt-
nemndene.

For folk i prioriterte rovviltområ-
der har det hittil vært lite trøst og 
nyehter å høre fra myndighetene. 
Slik var det også på Hamar. Dette 
fikk Ove Mellem fra Elverum til 
å etterlyse økt fokus på folk og 
utmarksbruk innenfor ulvesona.

Ove Mellem fortalte statssekre-
tær Lars Andreas Lunde om 
de forsikringer folk i ulvesona 
hadde fått om avlastning og rul-
lering av belastningen så snart 
betandsmålet var nådd. Nå var 
ulvemålet nådd i mange år, uten 
noe lettelser i forvaltingen. 

- Vi har mistet næring, utmarks-
bruken er redusert, beiterettighe-
ter er fjernet sa Ove Mellem og 
ba myndighetene lytte mere til 
folk og lokalsamfunn som ble 
rammet.
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Svensk rovdyrpolitikk  
– hvem bryr seg om Riksdagen?
Riksdagen i Sverige vedtok i desember ny rovdyrpolitikk. Etter 

år med ulveforvaltning i fri flyt ville regjeringen gjøre noe med 

bestandsmålet som hittil hadde økt i takt med antall ulver. 

 $ Åsmund Ystad

Anledningen var at Sverige, som EU-med-
lem, jevnlig skal rapportere miljøtilstand i 
tråd med EUs art og habitatdirektiv. Det er 
en slags egenrapportering, der landene selv 
bestemmer referanseverdier for «Gynnsam 
bevarandestatus» eller Gybs, enkelt oversatt 
til nivå for langsiktig levedyktighet.

Uenighet om ulv
En viktig uenighet har vært hvem som skal 
bestemme riktig nivå. Eksperter eller politi-
kere? Uklare retningslinjer åpner for at Gybs 
er like mye politikk som ekspertavgjørelser. 

Uenigheten gjaldt ulven. For bjørn, jerv og 
gaupe og kongeørn foreslo regjeringen Gybs 
i tråd med råd fra Naturvårdsverket. Refe-
ranseverdi for ulv var derimot Regjeringens 
egen, tatt på grunnlag av sårbarhetsanalyser 
gjort av Skandulv.

Riksdagens vedtok følgende referansever-
dier, Gybs for store rovdyr i Sverige:

Riksdagens 
vedtak

Bestand  
2012–2013

Ulv 170-270 ca  350

Bjørn 1100-1400 ca 3300’
Jerv 500-700 ca 700
Gaupe 700-1000 ca 1650

Golv uten tak
Dette var ikke ment som bestandsmål, men 
som en skala for minimum, eller nedre golv 
for antall store rovdyr i Sverige.

I tillegg vedtok Riksdagens omfattende 
regional delegering av myndighet. Länene 
skal vedta jaktkvoter på grunnlag av for-
valtningsplaner innenfor nasjonale rammer, 
med Naturvårdsverket som klageinstans.

En eventuell reduksjon av antall rovdyr for-
utsetter at regionale myndighetene mener det 
er nødvendig på grunn av lokalt konfliktnivå.

Naturvårdsverket slår tilbake
Så langt politikernes vedtak. Nå tok Natur-
vårdsverket over. Jobb nr. 1 var å tolke Riks-
dagens vedtak og rapportere Gybs til EU. Og 
byråkratene i Naturvårdsverket la seg øverst 
i skalaen for ulv og bjørn. Riksdagens maks 
ble Naturvårdsverkets minimum. 

Riksdagens 
vedtak

Naturvårdverkets 
vedtak

Ulv 170-270 270

Bjørn 1100-1400 1400
Jerv 500-700 600
Gaupe 700-1000 870

Naturens varsellampe
Dermed var Riksdagens 170 – 270 ulv histo-
rie, få dager etter. Nå er det minst 270 som 
gjelder. Og det stopper ikke der.  Gybs var 
ikke lenger nivå for langsiktig levedyktighet, 
men omdøpt til «naturens varsellampe».

Jakt krever bestander som ligger over refe-
ranseverdiene, med god margin. Blinkene 
varsellampe er ensbetydende med fare for 
utrydding. Til og med skyddsjakt kan i følge 
Naturvårdsverket bli vanskelig uten betyde-
lig høyere bestander. 

Ulvejakt 
Som plaster på såret for sjokkerte landbruks- 
og jegerorganisasjoner vedtok Naturvårds-
verket en beskjeden lisensjaktkvote på 30 
ulver fra 1. februar 2014. Med 350 ulver før 
yngling i 2013 var sannsynlig forekomst 
nærmere 500 ulver totalt.

 “  «miljøorganisasjo-
nene har klart å lamme 
forvaltningen. Ikke med 
argumenter, men med 
retten til å levere klager»

Men ulvejakta havnet i Forvaltningsretten, 
innklaget av flere miljøvernorganisasjoner. 
Retten godtok søksmålet, ga klagen oppset-
tende virkning og stoppet jakta. 

Det faktiske innholdet i klagen har retten 
imidlertid ikke behandlet. Forvaltningsret-
ten får neppe behandlet klagen før snøen 
smelter.  Fjorårets vedtak om lisensjakt 
på ulv vinteren 2013 ble også innklaget 
og stoppet av retten, i påvente av rettens 
behandling som var ferdig 2. mai.

100 medlemmer gir klagerett
Denne rettsfarsen har en helt spesiell 
forklaring. Før 2011 var det ingen kla-
geadgang i slike saker i Sverige.  Men etter 
en sak om bjørnejakt i Slovakia i 2011, 
bestemte EU-domstolen at miljøorgani-
sasjoner eldre enn 3 år gammel og minst 
100 (ett hundre) medlemmer, har rett til å 
få behandlet klager på jaktvedtak.

Dermed måtte EU-landet Sverige åpne 
opp for miljøorganisasjonenes klager. Og 
vedtak av Naturvårdsverket kan bare over-
prøves i retten etter svensk lov. Regionale 
vedtak har derimot Naturvårdsverket som 
er klageinstans.

Rettsfarse
Derfor har sannsynligvis denne rettsfar-
sen en ende, når Riksdagens vedtak om 
regional delegering blir iverksatt. Men 
miljøorganisasjonene har klart å lamme 
forvaltningen. Ikke med argumenter, men 
med retten til å levere klager, som så stan-
ser vedtakene  i påvente av behandling. 

Miljøorganisasjonen har også skjønt at 
dette var for godt til å være sant og snart 
tar slutt. De vender derfor sin klagesang i 
retning av Brussel i håp om at EU skal sette 
svensk ulveforvaltning under administra-
sjon, en gang for alle. 

Jerven avfeier 
alle bekymringer

 $ Åsmund Ystad

Hannjerven Ind1253, også kalt «Kiruna-
jerven», gikk rekordlange 80 mil fra 
Kiruna nord i Sverige til Alvdal kommune 
i Østerdalen. 

Dette melder Rovdata, som har doku-
mentert både den lange vandringen med 
DNA-analyser av innsamlede skitprøver. 
Slike prøver viser at denne jerven nå har 
slått seg ned i Alvdal etter den lengste 
vandringen som noen gang er dokumen-
tert hos jerv siden overvåkingen startet 
i 2001. 

Dermed har nok et individ med sin vand-
ring synliggjort at de mange bekymringer 
om isolerte utrydningstruede delbestan-
der av jerv ikke stemmer med virkelighe-
ten. Men en bevegelsesradius på 80 mil 
vil det, når vi snakker om Skandinavia, 
uansett være faglig meningsløst å snakke 
om isolerte jerver. Uansett hvor de måtte 
befinne seg.

Hannjerven Ind1253 ble første gang regis-
trert med hjelp av DNA-analyser i Kiruna 
i Sverige i 2011. Tidlig i mars 2012 dukket 
den opp i Alvdal kommune i Østerdalen, 
hele 800 kilometer i luftlinje unna, og slo 
seg ned i området. Bildet viser samtlige 
prøver som er funnet etter jerven. Kart 
© Rovdata

Hønsehauk til Høyesterett
 $ Åsmund Ystad

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 2012. 

I fjor vinter dømte tingretten Kløvjan for 
ulovlig felling av fredet rovfugl.  Retten 
mente at tiltalte burde ha skremt hauken 
til å slippe høna i stedet for å skyte den.

Dommen ble anket og i november 2013 ble 
Joar Kløvjan frifunnet etter nødvergepa-
ragrafen av en enstemmig Frostating Lag-
mannsrett. Retten mente at han i realiteten 
ikke hadde andre valg enn å skyte hauken,

Der kunne saken sluttet. Men påtalemyn-
digheten var ikke fornøyd og anket saken 
inn for Høyesterett som endelig kan se 
fram til en sak som smaker fugl igjen.

Frykter ulveinvasjon
Landsstyremedlem i FNR, 

Werner Lundgrenn, frykter 

tidenes invasjon av ulv fra 

Sverige til våren.

Årsaken er at det heller ikke i vinter blir 
noen lisensjakt på ulv i Sverige. Jakta som 
skulle startet 1. februar stoppet opp i sven-
ske rettsinstanser.

– Voldsom vekst
Uten jakt i Sverige frykter Lundgrenn at 
antall ulver som vil ta seg over til Norge 
blir større enn noen gang i moderne tid.

– I 2012 ble det anslått at anslagsvis 160 
ulvevalper vokste opp i Sverige. Mange av 
disse kom over til Norge i fjor. 13 ulver ble 
skutt, eller døde av andre årsaker i Norge i 
fjor. Alle var svenske.

I fjor ble det født 30– 40 valpekull i Sve-
rige. Svært mange av disse valpene vil finne 
veien til Norge til våren. Og hva med neste 
år når det heller ikke i år skal tas ut noen 
ulv på svensk side, sier Lundgrenn.

– Lokalt hadde vi Laudalen beitelag i 
Åsnes som mistet halvparten av 900 dyr 
som ble sluppet på beite. I Oppland Økte 
beiteskadene i fjor. Ulv observeres stadig 
lenger vestover og sørover i landet. Snart er 
den på Vestlandet, sier Lundgrenn.

Norske og svenske myndigheter skal i nær 
framtid diskutere fordeling av grenseulv 
og framtidige bestandsmål på norsk og 
svensk side.

– Rovviltforliket fra 2011 baserer seg på 
disse forhandlingene. Spørsmålet er om 
ikke forliket fra 2011 har gått ut på dato 
allerede så lenge svenskene nær sagt ikke 
har noen forvaltning av sin ulvestamme, 
noe som igjen gjør at vi invaderes av ulv 
fra Sverige. Det virker i hvert fall ikke kon-
fliktdempende, sier Lundgrenn.

Hønsehauken havner snart i Høyesterett
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Se det første 
gaupekartet for Skandinavia!
Nå kan du for første gang få 

en oversikt over gaupefamilier 

i Norge og Sverige på ett og 

samme kart. Kartet viser at det 

ble registrert 251 familiegrup-

per i Skandinavia sist vinter.

K I L D E :  R O V D A T A . N O

Nye og felles metoder for overvåking 
av gaupe i Norge og Sverige gjør det nå 
mulig å sammenstille antall familiegrup-
per i begge land til en felles oversikt over 
arten. Resultatet er et unikt overblikk over 
gaupebestanden i Skandinavia, som har en 
utbredelse uavhengig av landegrenser.

– Vi er stolte over å kunne presentere 
det første felles gaupekartet for Norge og 
Sverige, som er et resultat av et godt og 
langvarig samarbeid med de ansvarlige 
for overvåkingen i Sverige. Oversikten 
over bestanden på skandinavisk nivå 
vil gi myndighetene mulighet til en mer 
presis forvaltning av arten i begge land, 
sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

– Totalt i Skandinavia ble det sist vinter 
registrert 251 gaupefamilier, noe som 
tilsvarer en felles bestand på cirka 1500 
gauper, hvorav cirka 350 i Norge, sier 
Kjørstad.

Unikt samarbeid
Det norsk-svenske rovviltsamarbeidet 
omfatter også lagring av data om de store 
rovdyrene i felles databaser. Feltperso-
nellet i begge land, som består av Statens 
naturoppsyn i Norge og Naturbevakere fra 
länsstyrelsene i Sverige, lagrer overvåkings-
data i Rovbase.

Viltkamera  
– Framtidas overvåkningsmetode av gaupe?

– 40 viltkamera settes i disse dager ut i opplandskogene. Forsøket 

er et supplement til tradisjonell sporing, men resultatene vil vise 

hvor godt egnet kamera er som middel til bestandsovervåkning og 

–beregning av gaupe, sier John Odden i Scanlynx

 $ Per Fossheim

I mange områder kan diskusjonene om antall gau-
per gå høyt, og Oppland er ikke noe unntak. Vi har 
derfor fått midler av rovviltnemnda i Oppland til 
å finne ut mer om hvor egnet viltkamera er til å 
overvåke antall familiegrupper

– Derfor ønsker de å finne ut mer om hvor egnet 
viltkamera som metode er, til å overvåke og 
senere beregne gaupebestanden.  De 40 kame-
raene blir plassert ut i et mønster, slik at hvert 
kamera dekker ca en kvadratmil i kjerneområdet 
av regionen, forteller John Odden.

Rovviltnemnda håper dette vil bidra med ny infor-
masjon som kan dempe konfliktene. Kameraene 
er kun et forsøk og er derfor et supplement til 
vintersporingen og andre registreringer.

–Vi bygger på erfaringene fra bildetolknings-
prosjektene i Akershus/Østfold og i Vestfold/
Telemark.  Flekkmønsteret i pelsen har vist seg å 
være er unikt for hvert enkelt individ. Når vi får 
et hunndyr med unger på bildet, vil vi kanskje 
kunne skille enkeltdyret fra andre hunndyr. Selv 
om ynglende gauper er grunnlaget for bestands-
beregningen, håper vi også å få bilder av enslige 
dyr. Med dem i tillegg får vi et bedre inntrykk av 
totalbestanden, mener John Odden.

Gaupeprosjektet skryter av tilbakemelingen fra 
jegere og sporobservatører. Gjennom dem mener 
de i dag ha en rimelig god oversikt over bestan-
den i regionen. Prosjektet vil ha kameraene ute fra 
oktober til mai. Dermed får de registreringer også 
i den perioden det ikke er snø.

Etter tre sesonger skal prosjekt evalueres. Da skal 
dataene analyseres og sammen med Rovdata vil de 

undersøke om det er mulig å foreta bestandsbe-
regning med grunnlag i bildene. Resultatet vil bli 
sammenlignet med beregninger etter tradisjonelle 
metoder. Alle kan følge med på bildene av gauper 
og andre arter på http://viltkamera.nina.no/  

For å få et best mulig bilde bør kamera være fra 2-5 
meters avstand fra den passerende gaupa. Det er 
derfor en omfattende jobb og mye detaljkunnskap 
for å plassere dem i trekkvegene. Odden forteller 
at de forsøker å sette kamera utenfor der folk van-
ligvis ferdes, men av og til kommer mennesker 
med på bildene. 

–Ved hvert viltkamera settes det opp skilt som 
forteller hvem som eier det og hva som er formå-
let. Folk som eventuelt kommer med på bildet 
skal være trygge på at slik informasjon umiddel-
bart blir slettet, sier Odden. 

–Vi håper alle vil fortsette som før med sporing 
og innsamling av annen informasjon, og fortsatt 
å gi meldinger til Statens naturoppsyn (SNO).  
Selv om prosjektet kommer til å gi mye ny infor-
masjon om Oppland, er vi avhengig av å kunne 
sammenligne metoden med den tradisjonelle 
snøsporingen i samme perioden. Vi anbefaler 
også Rovdatas rapportsystem for rovvilt, Sca-
ndobs (http://www.skandobs.no/), oppfordrer 
John Odden.

Gaupe fanget av viltkamera

Det skal være 
rovdyr som 
utgjør et skade
potensial i kalv
ingsområder for 
tamrein.

 $ Åsmund Ystad

Dette er det motsatte av det som 
står i rovviltforliket. Men slik 
må det bli er budskapet i Miljø-
direktoratets faglige uttalelse til 
ny forvaltningsplan for Midt-
Norge  som har mye kalvingsland 
i prioriterte rovviltområder.

Forvaltningsplanen foreslår der-
for et regime for lav terskel for 
uttak av skadedyr i kalvingsland, 
også i prioriterte rovviltområder. 
Men til dette sier Miljødirekto-
ratet at slikt uttak forutsetter at 
bestandsmålet er nådd:

«Direktoratet vil minne om at 
rovviltforliket skal leses i sin 
helhet og at enkelt setninger ikke 
bør tas ut av sin sammenheng… 
…Direktoratet er enig i at 
dersom det skal være uttak av 
rovvilt i prioriterte rovviltom-
råder, så kan det prioriteres til 
kalvingsområder, men det må 
ikke komme i konflikt med 
oppnåelsen av bestandsmålet..»

 Kilde: Forvaltningsplan for rov-
vilt i region 6 - Faglig uttalelse fra 
Miljødirektoratet  04.10.2013

Kartet viser antall 
familiegrupper av 
gaupe i Norge og 
Sverige vinteren 
2012-2013.  
Kart © Rovdata

Bjørn jakter ofte på 
nyfødte klaver og 

etterlater seg bare 
rester. 
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Ulven, en fare for 
folkehelsen
Fram til nå har diskusjonen om ulv i Norge dreid seg om problemer for sauebøn-

der og jegere. Dette er et meget viktig fokus i ulvedebatten, men angår direkte 

bare en relativt liten del av befolkningen.

 $ Jan S. Rennesund, Veterinær  

Det finnes imidlertid et helt annet og 
meget alvorlig aspekt som vil kunne 
påvirke oss i fremtidige generasjoner, 
dersom det ikke tas umiddelbare 
grep for å få ned ulvebestanden. 
Vitenskapskomiteen for mattrygg-
het i Norge mener det bare er et 
tidsspørsmål før revens dvergbende-
lorm (Echinococcus multilocularis) 
kommer inn i landet.

I Sverige er det funnet 4 rever med 
denne parasitten i seg. Bendelormen 
lever i revens tarmer og produserer egg 
som skilles ut med avføringen. Drik-
kevann, bær og sopp kan bli infisert. 
Bendelormen er ikke farlig for reven 
eller for hunder som får den i seg.

Derimot er den meget farlig for men-
nesker. Fra man blir infisert kan det 

gå 10-20 år før man blir syk. Mennes-
ker får cyster i hjerne, lever, milt osv. 
ved å få i seg eggene. I Mellom-Eu-
ropa smittes 50-60 mennesker hvert 
år og flere dør eller blir invalidisert.

 “ «I Mellom- 
Europa smittes 50–60 
mennesker hvert år 
og flere dør eller blir 
invalidisert.»

Nordmenn bruker naturen på en 
helt annen måte enn de fleste andre 
europeere. Vi går masse turer i skog 
og mark store deler av året. Vi pluk-
ker bær og sopp og drikker vann fra 
bekken. Alt dette blir det slutt på hvis 
parasitten etablerer seg i Norge. Det 
er dette som er grunnen til at flere 
hundre tusen hundeeiere må gi hun-
den tablettkur mot bendelorm for å 
krysse grensa til og fra Sverige.

Det finnes i dag 500-600 ulver i Sve-
rige og ca. 50 i Norge. Ulven dreper 
alt som kan spises. Smågnagere, som 

er mellomvert for bendelormen, er 
en del av menyen. Ulven infiseres på 
samme måte som rev og hund ved å 
få i seg mellomverten. Reven er gan-
ske stasjonær og holder seg innenfor 
et begrenset område. Ulven derimot 
forflytter seg over store områder, ofte 
over 100 mil. En infisert ulv vil spre 
smitten raskt med avføringen over 
store områder.

Utrolig nok informerer mattilsynet/
myndighetene ikke noe om ulvens 
rolle i dette fremtidige skrekkscena-
rio. Dette er en alvorlig trussel mot 
folkehelsen i Norge og dermed også 
mot friluftslivets gleder i den form 
vi ønsker å ha det i landet vårt. Vi 
må snarest desimere ulvebestanden 
og bør også oppfordre til intens jakt 
på rev.

Kjære helseminister, miljøvern-
minister og landbruksminister! 
Regjeringen har en unik mulighet 
til umiddelbart å ta grep i ulvepoli-
tikken med støtte fra Senterpartiet. 
Gjør noe nå så vi kan videreføre 
flotte naturopplevelser til fremtidige 
generasjoner.

Jan S. Rennesund

Kart over utbredelse av revens dvergbendelorm. 

Villmarksmessen AS - Tlf + 47 66 77 60 90 - Mob. + 47 99 59 90 00 - post@villmarksmessen.no

www.villmarksmessen.no 
Tors/Fre 12 - 20       Lør/Søn 10 - 18

Nordens ledende messe for jakt, fi ske og friluftselskere    

Norges Varemesse - Lillestrøm

27 - 30 mars

Vi gleder oss som alltid til å arrangere messen 
som hvert år inspirerer og engasjerer både besøkende og utstillere,

med nyheter, messetilbud, kurs, konkurranser, 
aktiviteter og mye annet. 

Mer informasjon for både utstillere og publikum på
www.villmarksmessen.no 
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Landsstyrets 
medlemmer:

Ansatte:
Åsmund Ystad
Daglig leder  
Tlf. 975 95 119
aksjonen@rovdyr.org

Lars Erik Brattås
Webmaster

May Britt Aasane 
Bottegård
2. vara 
Kongsberg 

Jarle  
Strandberg
3. vara 
Hemsedal

Nils Solberg  
Landstyrets leder
Halden
Tlf. 479 11 542
nils.solberg@rovdyr.org
 

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

Ola Arne Aune
Biolog og gårdbruker
1. vara

Werner  
Lundgrenn
Tannlege
Kongsvinger

Torvald H. Brinch
Advokat
Oslo
Tlf. 950 48 909

Karen Anette  
Anti
Reineier
Troms

Medlemskontingent  
er kr 275,– for  
hovedmedlem i 2014. 
Øvrige familiemedlemmer betaler 
kr. 125 pr. person. Ungdom under  
25 år betaler også kr. 125 pr. person.
Nye hovedmedlemmer betaler  
kr. 200 første året, og familiemedlem-
mer og ungdom kr. 100 første året.

  Jeg melder meg herved inn som medlem i 

 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Jeg har vervet 5 nye medlemmer og ønsker meg: 
 Folkeaksjonens genser    En trekopp med logo      

 6 små glass med logo

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

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

Dato: .......................................................................................

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

Telefon: .................................................................................

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

6 små glass med logo

Norsk natur er herlig 
- uten ulv!

www.rovdyr.org

Genser:
Norsk Natur er herlig – uten ulv

Trekopp med logo

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

Folkeaksjonens 

ledelse  
politikk: 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en landsomfattende 

partipolitisk nøytral organisasjon med formål å endre 

dagens rovdyrpolitikk. Økende bestander av store rovdyr 

gir ikke bare konflikt mellom nærings og verneinteresser. 

Det handler om mange folks livskvalitet i hverdagen.

Skogen og utmarka er viktig for vår 
livskvalitet. Dagens rovdyrpolitikk truer 
mye av det som gjør det meningsfullt å 
bo i Distrikts-Norge.

Jegere og utmarksbrukere er kulturbæ-
rere. Vår fantastiske natur med et rikt 
biologisk mangfold er et resultat av 
flere tusen år med allsidig utmarksbruk. 
Dette er faktisk grunnlaget for vår opp-
rinnelige 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 engasjement 
bidrar vi til økt kompetanse som skal gi 

grunnlag for en ny politikk med aktiv 
forvaltning i stedet for strengt vern av 
rovdyr i Norge.

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
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Trekopp kr 300,- pr. stk F
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Caps. 
Farge blå, grønn, eller orange

Norsk natur er herlig 
- uten ulv!

www.rovdyr.org

Norsk natur er herlig 
- uten ulv!

www.rovdyr.org

Jeg bestiller herved de varer og det antall som jeg har  
markert på bestillingsskjema. 
Frakt og omkostninger kommer i tillegg.

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

Adresse: ..................................................................................... Dato: ..............................................

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

E-post: .........................................................................................

Varer med Folkeaksjonens logo
Tskjorte:  
Norsk Natur er herlig – uten ulv

Genser:
Norsk Natur er herlig – uten ulv

Størrelser: S – M – L – XL – XXL   kr 100,- pr. stk Størrelser:  M – L – XL – XXL   kr 250,- pr. stk Caps. Regulerbar størrelse  kr 50,- pr. stk

2 glass kr 100,-. 6 glass kr 300,-

Drammeglass

Lommelykt kr 100,- pr. stk

Lommelykt

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

Varenavn Antall Størrelse Pris pr. stk SUM
T-skjorte Norsk natur er herlig –uten ulv! 100,-

Genser Norsk natur er herlig – uten ulv! 250,-

Caps med logo. Sort farge 70,-

Caps med logo. Grønn farge 70,-

Caps med logo. Signalfarge 70,-

Trekopp med logo 300,-

Drammeglass med logo. 2 – pack. 110,-

Drammeglass med logo. 6 – pack. 300,-

Lommelykt med logo 100,-

Kortholder med logo 275,-           
Sum  kr  ____________

Kortholder

Kortholder kr 275,- pr. stk

BESTILLINGSSKJEMA 
SENDES: 

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

Trekopp

Ulven ut av politikken?
Når politiske debattar blir iltre og vonde, er det gjerne fordi det ligg djuptgåande prinsipielle 

usemjer under. For å svare på dei spørsmåla debatten reiser må ein først svare på nokre 

grunnleggjande spørsmål, gjerne gamle spørsmål som er diskuterte i alle tider.

 $ Andreas Skartveit

Rovdyrdebatten er ein slik 
sint og varig debatt. Eit av dei 
prinsipielle spørsmåla i denne 
debatten er spørsmålet om 
mindretalets rett. Kva har eit 
fleirtal rett til å gjere mot eit 
veikt mindretal? Kva grenser 
skal fleirtalsmakta ha? 

I rovdyrdebatten er det konstitu-
sjonelle spørsmålet dette: Kan eit 
fleirtal av byfolk, funksjonærar, 
studentar, industriarbeidarar 
og andre bestemme at eit lite 
mindretal, husdyrhaldarar av 
ulike slag, skal ha blodtørste 
rovdyr fartande rundt i dyreflok-
kane sine, med dei kostnadene 
det har, økonomisk, men kanskje 
først og fremst kjenslemessig? 
Kan dette fleirtalet ved sine ved-
tak gjere gamle ressursar, som 
utmarksbeite, langt på veg ver-
dilause, med dei konsekvensane 
det har for næringsgrunnlag i 
regionar som sårt treng dei res-
sursane dei har?

Dette er ikkje ein lurvete debatt 
om kroner og øre og erstatning. 
Det er ein klassisk debatt om 

konstitusjonelle prinsipp, verdig 
eit seminar på Statsvitskapleg 
institutt.

Mindretalet, husdyrhaldarane, 
kjenner seg maktlause og over-
køyrde. Storsamfunnet vernar 
ikkje verdiane deira, slik stor-
samfunnet seier at det skal gjere. 
Det kjennest som eit overgrep og 
som eit svik, ei oppseiing av det 
dei trudde var samfunnskon-
trakten. Å så tvil om samfunns-
kontrakten skal eit samfunn vere 
forsiktig med.

Svenskane har ein rovdyrdebatt 
som er vel så ilter som vår. Og 
dei prinsipielle spørsmåla mel-
der seg. Riksdagen har vedtatt 
at det skal vere mellom 170 og 
270 ulvar i Sverige. Det nøy-
aktige talet i dette intervallet 
overlet dei til Naturvårdsverket 
å fastsetje. 

Då bryt det ut ein forvirrande 
debatt mellom faginstitusjonar 
om det faktiske ulvetalet i Sverige. 
480 seier nokre. 350 seier andre. 
380 er passe seier einkvan.

Riksdagsvedtaket, 170-270, er 
lagt til side. Riksdagen også. 
Embetsverka har overtatt. Poli-
tikarane sit stille og teier.

 “ «Embetsverk 
brukar å utvikle 
eigne mål for det 
dei held på med.»

Og då bryt ein klassisk konflikt 
opp i dagen: Konflikten mellom 
embetsmannsstyre og folkestyre, 
mellom embetsverk og Storting, 
den store politiske striden vi 
hadde på 1800-talet.

Ved å overlate til ulike embets-
verk å diskutere og fastsetje ulve-
talet i den svenska naturen, er 
makta overlaten til ulike fagmi-
ljø. Og Riksdagen har abdisert.

Dei dette først og fremst gjeld, 
husdyrhaldarar og jegerar, er 
hekta av. All røynsle tilseier at 
deira synspunkt og klager vil ha 
lita vekt i slike embetsverk. Det 
sit ingen bønder, samar eller 
jegerar der.

Og då er ulven løfta ut av poli-
tikken.

I politikken har han hatt det 
godt. Politikarane har likt han. 
Og ulvetalet har auka.

No har dette auka ulvetalet, og 
talet på andre rovdyr, skapt større 
og større problem på den sven-
ske landsbygda.  Protestane mot 
rovdyrpolitikken har blitt fleire. 
Den politiske rovdyrdebatten 
har hardna til. Fleire og fleire 
meiner at rovdyrpolitikken er 
på ville vegar.

Og då kan det vere klokt av ulven 
å kome seg ut av politikken og 
inn i eit tryggare embetsverk, 
dominert av naturvitarar, biolo-
gar og andre fagfolk.

Då er rovdyrdebatten fagleggjort 
og avpolitisert.

Og då er det ikkje så viktig kva 
bønder, samar og jegerar i det 
svenske, eller for den del det nor-
ske, innlandet måtte meine om 
rovdyrpolitikken. Embetsverk 
brukar å utvikle eigne mål for det 
dei held på med. Om politika-
rane slepper roret, slik det ser ut 
til at dei har gjort i den svenske 
rovdyrdebatten, har taparane ute 
i skogen: sauer, reinar, bønder, 
samar og jegerar, ingen å klage 
til. Og då kan det bli blodig der 
ute i skogen.        

Det er nok tryggast å halde auge 
med både ulven og embetsverka, 
at dei ikkje blir for nære og gode 
vener og løfter ulven ut av politik-
ken og inn i kontorvarmen. Det er 
bønder og samar som held ulven 
med mark og mat. Dei må få ha 
eit ord med i laget når mark og 
mat skal disponerast.

For mark og mat er klassiske 
politiske tema, med høg tem-
peratur, der makt og ansvar blir 
fordelt. Så er det nok best for det 
politiske systemet at ulven blir 
halden inne i politikken, jamvel 
om det er blitt kaldare og meir 
utriveleg for han der.

Politikken, og Stortinget, er den 
beste kanalen vi har for avmektig 
raseri, slik vi har det i rovdyrde-
batten. Blir denne kanalen stengt 
og avløyst av eit fagstyre, kan 
svaret bli meir raseri, avmakt, 
tjuvjakt og lovløyse, mørkrets 
gjerningar.

Det er ein for høg pris å betale 
for å bli av med den politiske 
ufreden rovdyra skaper.

Andreas Skartveit

– SKARTVEIT –
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Stinn brakke  
på ulvejaktkurs i Vestfold
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk (FNR) Vestfold inviterte til kurs i praktisk ulvejakt på 

Gavelstad Hotel i Lardal mandag kveld. Responsen var formidabel. 

 $     Olav Nordheim

Arrangøren måtte sette folk på venteliste 
ved passerte 150 kursdeltakere. Jegere, 
skogeiere og andre interesserte fra Agder, 
Telemark, Buskerud, Østfold og Vestfold 
fylte samtlige stoler i Carnegie Hall i Lar-
dal. 

Kveldens foredragsholder Nils Solberg er 
også leder i landsstyret for FNR. Han har 
20 års erfaring fra ulvejakt i flere land. I 
løpet av kvelden tok han kursdeltakerne 
med på åtejakt, trykkjakt, bruk av flagg-
liner og litt om formelle jaktregler. «Det 
viktigste for ulvejakta er sporing», sa Sol-
berg. «Og da må vi ha snø og mange folk.»

Formålet med kurskvelden var å gi 
jegerne økt kompetanse. Stortin-
get har bestemt at det ikke skal være  

ynglende ulv i vårt område Aust-Agder, 
Telemark, Buskerud og Vestfold. Det er nå 
gitt tillatelse til felling av to ulver i denne 
regionen. Dette er etter all sannsynlighet 
hannulver på streiftokt fra Sverige, sier 
Helge Røsholt, som tilføyer at det er viktig 
med kunnskap før man reiser på ulvejakt.

Seljord i Telemark og Gauldal i 
Sør-Trøndelag
De som ikke fikk plass på kurset i Vest-
fold fikk en ny mulighet  til å være med 
på ulvejaktkurs i Seljord i Telemark uka 
etter kvelden i Vestfold. Over 70 deltagere 
møtte i Seljord. 

Nils Solberg  har også holdt ulevjaktkurs i 
Støren i Sør-Trøndelag, etter invitasjon fra 
Folkeaksjonens lokallag i Gauldal. Over 60 
jegere deltok på Støren 15. november i fjor. 

 God stemning på 
Dragsjøhytta i Årsnes. 

Lygnasæter hotell på 
Hadeland. 

I Nord-Østerdal fikk interesserte jegere høre Hermann Sotkajærvi 
dele målrettet kunnskap og tips om praktisk bjørnejakt.
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Fullt hus på kursi prsktisk ulvejakt på Gavelstad Gjestegård 20. januar i år.

Kursholder Nils Solberg til høyre, og Helge 
Røsholt leder i FNR Vestfold lokallag

Fullt hus  på ulvejaktkurs på Støren i Sør-
Trøndelag 15. november i fjor. 
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Møter med de fire store 
–foredrag med Halvor Sveen

Film og bilder fra jakt på gaupe, bjørn, jerv og 

ulv - mest med kamera. Og litt om løshundjakt 

på elg. Med jeger og naturfotograf Halvor 

Sveen fra Rendalen.

FNR Gauldal lokallag: Størens Kro og Bageri mandag 3. mars kl. 19.00

FNR Nord-Trøndelag lokallag: Heia Gjestegård i Grong, tirsdag 
4. mars kl. 19.00

FNR Helgeland lokallag: Samisk Kultursenter i Hattfjelldal, onsdag 
5. mars kl. 19.00

Selbu:  Halvor Sveen  i Hyttvang Forsamlingshus i Selbu torsdag 
6. mars kl. 19.00.

Gratis for medlemmer i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, kr. 200 for 
andre. 

Se også oversikt på side 18.

Trangt om plassen  
på bjørnekvelder med  
Hermann Sotkajærvi
Det ble fullt ute i gangen da FNR Akershus lokallag inviterte mel-
demmene til bjørnekveld med Hermann Sotkajærvi på Dragsjø-
hytta i Årnes 14. november.  Men alle fikk plass og sitte for å se film 
og bilder og bli med  Hermanns inn i hans rike som består bjørn, 
jakt og hunder, men framfor alt respekt for naturen.

Like mange, 115 personer møtte opp for å høre Hermann Sotka-
jærvi kvelden etter da Folkeaksjonen inviterte til bjørnekveld på 
Lygnasæter hotell på Hadeland. 

Villmarkskveld  
og kurs i bjørnejakt  
i Dalsbygda
Helga før var Sotkajærvi på besøk hos FNR Nord-Østerdal lokallag. 
I tillegg til Villmarkskveld i Dalsbygda med foredrag om bjørn 
arrangerte lokallaget kurs i bjørnejakt på dagtid. Her fikk 25 jegere 
med representanter for det kommunale fellingslaget i Os i spissen, 
høre Hermann sotkajærvi dele sin kunnskap om hundetrening, 
sporing og jakt på bjørn. Kunnskap ervervet gjennom tusenvis av 
timer i naturen på sporet av bjørn og over 40 års bjørnejakterfaring 
og 39 skutte bjørner.

Halvor Sveen
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Årsmøter i lokallagene 
Gjennomførte årsmøter:
Ringsaker lokallag Årsmøte onsdag 19. 
februar 2014.
Valdres lokallag Årsmøte tirsdag 25. 
februar 2014.
Søndre Buskerud lokallag Årsmøte ons-
dag 26. februar 2014.
Lesja og Dovre lokallag Årsmøte onsdag 
26. februar 2014.

Vestfold lokallag
Årsmøte mandag 17. mars 2014  
kl. 19.00 på Gavelstad Gjestegård
Jørund Ruud, leder i rovviltnemnda i 
region 2 og Jon Erling Skåtan deltar.
Kontakt leder Helge Røsholt  
tlf. 913 27 239 

Akershus lokallag
Årsmøte torsdag 13. mars kl. 19.00, 
på Aur Gjestegård i Aurskog. 
Foredrag ved Morten Kjørstad, leder i 
Rovdata: « Har vi kontroll på antall store 
rovdyr i Norge?»
Kontakt leder Arve Sætra tlf. 992 15 586 

Glåmdal lokallag
Årsmøte tirsdag 11. mars 2014  
kl. 19.00 på «Brakka»  
på Kongsvinger. 
(Glåmdal utstyr og motorhistorisk 
forening).
Kontakt leder Kjell Eierholen  
tlf. 971 80 798

Nord-Østerdal lokallag
Årsmøte onsdag 19. mars kl. 19.30
Malmplassen på Tolga
Kontakt leder Harald Enge  
tlf. 950 88 892

Trysil lokallag
Årsmøte fredag 7. mars 2013  
kl. 18.00  
på Engerneset Samfunnshus
Etter årsmøtet, kl. 19.00 blir det Kurs i 
praktisk ulvejakt v/ Nils Solberg.
Kontakt leder Bjørn Skåret tlf. 62 45 10 14

Gauldal lokallag
Årsmøte mandag 3. mars 2014  
kl. 18.00 på Støren Kro og Bageri.
Etter årsmøtet kl. 19.00 er det åpent møte 
med foredrag av Halvor Sveen fra Rendalen. 
Kontakt leder Per Bjarne Bonesvoll 
tlf. 909 56 310 

Oppdal og Rennebu lokallag
Årsmøte onsdag 12. mars kl. 19.00 
på Oppdalsporten.
Tema før sjølve årsmøtet: Bruk av kada-
verhund for dokumentasjon av rovdyr-
drepte husdyr.
Ingrid Nerhoel forteller om  
«Skardalsprosjektet».
Kontakt leder Ola Arne Aune  
tlf. 970 79 868

Nord-Trøndelag lokallag
Årsmøte tirsdag 4. mars 2014 kl. 
18.00 på Heia Gjestegård i Grong.
Etter årsmøtet kl. 19.00 blir det foredrag 
med Halvor Sveen fra Rendalen.
Kontakt leder Håvard Furulund  
tlf. 976 80570 

Helgeland lokallag
Årsmøte onsdag 5. mars 2014  
kl. 17.00  i Samisk Kultursenter  
i Hattfjelldal
Det blir foredrag av Halvor Sveen fra  
Rendalen.
Kontakt leder Arnulf Skreslett  
tlf.  920 11 611

Østfold lokallag
Årsmøte onsdag 12. mars 2014  
kl. 18.30
Furulund Kafeteria i Aremark
Kontakt leder Eivind Dramstad  
tlf. 406 06 783

Kontaktinformasjon  
for Folkeaksjonens lokallag
Lokallag Leder Telefon

Østfold Eivind Dramstad, Halden tlf. 406 06 783 
Akershus Arve Sætra, Aurskog tlf. 992 15 586  
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 Per Liahagen, Gol tlf. 951 75 260 
Trysil Bjørn Skåret, Trysil tlf. 62 45 10 14 
Åmot og Elverum  Vidar Helgesen, Rena tlf. 917 46 796
Ringsaker Geir Atle Aas, Brumunddal tlf. 907 27 902
Nord-Østerdal Harald Enge, Os tlf. 950 88 892
Lillehammer Ottar Moe, Øyer tlf. 61 27 81 26
Gausdal Arve Gudbrand Blihovde, Gausdal tlf  958 18 520    
Nordre Land Håkon Bratrud, Dokka tlf. 951 57 970
Valdres Arne Warberg, Fagernes
Skjåk Else Mona Bjørnstad, Skjåk tlf. 915 39 565
Lesja Karl Øygarden, Lesja tlf. 905 19 207
Oppdal og Rennebu Ola Arne Aune, Oppdal tlf. 970 79 868
Gauldal Per Bjarne Bonesvoll, Rognes tlf. 909 53 610  
Nord-Trøndelag Håvard Furulund, Nordli tlf. 976 80 570
Helgeland Arnulf Skreslett, Korgen tlf. 920 11 611
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Bjørnefall

Kurs i praktisk ulvejakt, Støren i Sør-Trøndelag, 13. november. 
Se side 11

Kurs i praktisk ulvejakt, Støren i Sør-Trøndelag,

Foredrag om bjørn og bjørnejakt, Årnes 

13.november og Hadeland 14. november.      

Se side 7

Tidligere utgaver 
av Rovdyr  
kan leses på  
www.rovdyr.org

Morten Kjørstad, leder i Rovdata. Ulvejeger Nils Solberg.

Tipping for ny rovdyrpolitikk
Tre av folkeaksjonens lokallag er grasrotmottaker i Norsk 
Tipping. Gi din grasrotandel til et av lokallagene ved å 
sende gratis SMS til:

FNR Ringsaker lokallag Org.nummer: 994021265
SMS: Grasrotandelen 994021265 til 2020

FNR NordTrøndelag lokallag Org.nummer 999237275
SMS: Grasrotandelen 999234275 til 2020

FNR Østfold lokallag Org.nummer 912159078
SMS: Grasrotandelen 912159078 til 2020
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Returadresse: Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

Folkeaksjonen  
ny rovdyrpolitikk er en  
landsomfattende partipolitisk nøytral organisa
sjon som har til formål å endre dagens rovdyr
politikk med følgende hovedkrav:

Forvaltningsmodellen med  
kjerneområder og soner må bort
Kjerneområder og soner for rovdyr er en 
kunstig geografisk inndeling som gir en 
urimelig belastning for enkeltpersoner og 
lokalsamfunn i rovdyrområdene. Rovdyr-
bestandenes levedyktighet må vurderes over 
større områder også gjennom samarbeid 
med naboland. Bestandene må balanseres 
mot en aktiv bruk av utmarksressursene.

Lokal forvaltning
Rovdyrforvaltningen må underlegges lokal 
folkevalgt styring og kontroll. Dette er en 
grunnleggende forutsetning for en vellyk-
ket 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.

Effektivt uttak av skadedyr
Uttak av rovdyr som gjør skade, viser unor-
mal adferd, eller skaper truende situasjoner 
må skje raskt og effektivt. Lovverk og for-
valtning må tilpasses allmenne verdioppfat-
ninger om dyrevern, ressursforvaltning og 
respekt for enkeltmennesket. Nødvergeret-
ten må kunne brukes for å forhindre skade.

Nei til fast ulvestamme i Norge
Ulven i Skandinavia tilhører den russiske 
ulvestammen og er ingen truet art. En ulve-
stamme 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.

www.rovdyr.org

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
 Werner Lundgrenn, Kongsvinger  tlf. 984 91 368
Varamedlem Ola Arne Aune Oppdal   tlf. 970 79 868
 Mai Britt Aasane Bottegård, Konsberg
 Jarle Strandberg, Hemsedal
Daglig leder Åsmund Ystad, Steinkjer   tlf. 975 95 119  
 e-post: aksjonen@rovdyr.org


