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Ulven øker raskere
enn jegerne skyter
Hårreisende
prosentregning
fra vernesiden
Miljøorganisasjonens protester
mot vinterens lisensjakt på ulv
har vært høylytt. Pressemeldinger på norsk og engelsk om
jaktkvoter på 75 % av bestanden
og utryddelse er ukritisk videreformidlet av journalister både i
Norge og i utlandet.

Et gløtt inn i virkelighetens verden viser følgende:
15. februar 2017 rapporterte
Rovdata om minimum 76 ulver
i Norge etter fradrag fra alle døde
ulver.
Rovdatas ferske rapport fra
8. februar 2018 dokumenterer at
det hittil er registrert minimum
84 ulver i Norge denne vinteren.
Da er 23 ulver skutt på lisensjakt
allerede trukket fra.

Foreløpig rapport fra Rovdata pr. 8. februar viser 13 ynglinger
og 107-110 ulver registrert i Norge hittil i vinter.
Av disse er 23 ulver skutt på lisensjakt.
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Leder

Siste nytt fra Østfronten
$$ Nils Solberg, leder

Ulvejakten i Julussa- og i Osdalsreviret gikk
strålende. 16 ulver i bakken på 12 dager må
sies å være godt innafor. Dyktige jegere,
god planlegging og ideelle sporingsforhold
sørget for vellykket jakt.

bestandsmål fra våren 2016. Man skyter
her ut deler og freder et nytt par som sannsynligvis yngler til våren. Vi er tilbake til
start og statsråd Elvestuen forblir i varmen
hos flokken sin, nemlig WWF.

Kvoten på 16 dyr var ment å dekke antallet
ulv i de to flokkene i de to revirene som
skulle tas ut i sin helhet. Dette stemte
selvfølgelig ikke. Det var fortsatt fem ulver
igjen i revirene. Jegerne var lovet at kvotene skulle økes til revirene var tømt. Men
med statsrådskifte i Klima og miljødepartementet midt oppe i dette var treneringen
i gang igjen.

I februar la Rovdata fram en fersk oversikt
over antall ulv i Norge. 13 valpekull i 2017,
foreløpig. 8 helnorske, 5 grenserevir og 7
revirmarkerende hel eller halvnorske par
så langt. Man trenger ikke være professor
i matematikk for å trekke i fra 23 skutte
ulver og finne ut at seks helnorske flokker
og fem grenseflokker til sammen gir 8,5
ynglinger etter jakt. Det er godt over stortingets bestandsmål og enda skal det falle
mye sporsnø i vinter.

Nå skulle de gjenværende sjekkes med
DNA for eventuelt å avdekke nye «genetisk
viktige» individer. Resultatet, Ola Elvestuens første ulvevedtak, ble at tre av de fem
ulvene skulle tas ut av SNO. Selvfølgelig til
protester fra ulvetilhengerne som hyler mot
månen og i media.

Klima og miljødepartementet med statsråd og WWF-venn Ola Elvestuen fortsetter
treneringen av stortingsvedtaket. Slikt har
de jo tradisjon for der i huset. Det burde
minimum vært tatt ut fire flokker i vinter.
I stedet valgte man to og lar i tillegg revirmarkerende par bli igjen.

De to siste ulvene som markerer et nytt
revir skulle få fortsette med det. Dette er
ikke i tråd med Stortingets vedtak om nytt

I tillegg kommer all ulv som kommer fra
svenskene østfra. Der har de overhode ikke
kontroll på ulven. Og en totalt nedsnødd

Nils Solberg

statsminister og visestatsminister fra
Miljøpartiet er det ikke annet å forvente.
Til høsten er det nytt valg i Sverige så man
kan jo leve i håpet om lysning i øst, men
tvilen tar meg.
Martin Luther snudde Europa opp ned i sin
kamp mot avlatshandel på 1500-tallet med
den protestantiske reformasjonen. 500 år
senere innføres avlatspenger igjen. I form
av millionoverføringer til ulvekommuner
skal ulvemotstanden fjernes.
Tydeligvis finnes det penger nok å sløse
bort. 25 millioner kostet Hadelandsulven
i fjor sommer.

Kronerulling for ulverettssak
Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) ber folk
gi penger til arbeidet i forbindelse med en kommende
ulverettssak i Oslo tingrett.
$$ Åsmund Ystad

WWF har tatt ut søksmål mot Staten for å
stanse lisensfellingen av ulv, og USS m.fl.
har trådt inn som partshjelper for Staten.

Rettssaken er berammet fra 24. - 27. april
2018, og gjelder prinsipielle spørsmål om
ikke bare forvaltning av ulv, men også rovviltforvaltningen mer generelt.

Oppfordrer alle til å gi

På USS hjemmeside på internett www.utmark.
no finner du informasjon om hvordan du
enkelt kan bidra. Samme informasjon finner du også på Folkeaksjonens internettside
www.rovdyr.org. Folkeaksjonen ny rovdyr
politikk oppfordrer alle medlemmer til å bidra.
Alle bidrag, små og store, er like velkomne.

Kr. 100.000 fra FNR Akershus
lokallag og FNR sentralt
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har foreløpig
gitt tilsagn på kr. 100.000 i økonomisk støtte
til det viktige juridiske arbeidet som advokat
Stein Erik Stinessen i Lund og co. gjør på oppdrag fra USS.
FNR Akershus lokallag har bevilget kr. 50.000
til dette arbeidet og FNR sentralt har så langt
bevilget et tilsvarende beløp, til sammen
kr. 100.000.
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Politikk

Ulven må vernes
ikke skytes
Klima og miljøminister Ola Elvestuen.
FOTO: NTB/ SCANPIX

Regjeringens og Venstres nye klima og miljøminister Ola Elvestuen skal nå
gjennomføre en ulveforvaltning han tidligere har kalt ulovlig.

$ Åsmund Ystad

Den nye statsråden har markert seg som en
sterkt forvarer av ulven og motstander mot
forvaltning og lisensjakt. Så sent som 1. desember 2017 uttalte Elvestuen at vinterens ulvejakt
sannsynligvis var ulovlig og viste til WWFs
rettslige stevning av staten.
Ulven må vernes ikke skytes, er et kjent sitat
fra den nye klima og miljøministeren. Han har
konsekvent uttalt seg helt på linje med WWF,
Noah og Naturvernforbundet i spørsmål om
ulv. Og argumentert i Stortinget for økning av
den «norske ulvebestanden», utvidelse av ulvesona og bagatellisert ulvens negative virkning
på folk, lokalsamfunn og elgjakt.

Krevde 8-12 ulveﬂokker

Mange forventer (og håper) nå at Venstre i
regjering må svelge både kameler og ulver i
administreringen av stortingets vedtatte rovviltforlik.
I stortinget har Venstre og Ola Elvestuen, i
alle debatter og avstemninger om ulv utgjort
et marginalt mindretall, sammen med SV og
Miljøpartiet de grønne.
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Der flertallet med Høyre, FRP, AP og KRF i
juni 2016 vedtok nytt bestandsmål med tre
helnorske ulveflokker og maks 4-6 inkludert
halve grenseflokker var Venstre, SV og MDGs
forslag minimum 8-12 årlige ulveflokker, derav
6 årlige helnorske.

Arven fra Helgesen

En fersk oppdatering fra Rovdata viser pr.
8. februar i år seks helnorske flokker og fem
grenseflokker, omregnet til 8,5.
Etter vinterens jakt. Altså innenfor
Venstres mål for ulven i Norge. Og
flere flokker vil komme til i løpet
av vinteren.
Dette er ulveforvaltningen Ola
Elvestuen arver fra Høyre og
FRP-regjeringen, etter at Vidar
Helgesen sa nei til uttak innenfor
ulvesona. Ulvesona som reservat
var et faktum.

Mindretallets mål
som gjennomføres

Det er med andre ord mindretallets forslag i stortinget som i
virkeligheten gjennomføres nå.
Det skjer stikk i strid med flertallets vedtak og klare henvisninger

til rovviltforlikene om at faktisk bestand skal
ligge så nært målet som mulig.
Dette lover ikke bra for folk og lokalsamfunn i
ulvesona. Når Høyres statsråd Vidar Helgesen
ikke fant hjemmel for å åpne for uttak av ulv
i ulvesona, er det naivt å tro at Ola Elvestuen
vil finne det og skifte kurs, frivillig.

– POLITIKK –

Staten og USS vant frem
i rettssaken om lisensfelling av ulv!
Neste runde i retten blir 24.–27. april
5. januar 2018 ble det avsagt kjennelse i saken WWF reiste mot Staten for å stanse lisens
fellingen av ulv. Utmarkskommunenes sammenslutning, USS m.fl. var partshjelper for Staten
og støttet Staten i at vedtakene om lisensfelling er gyldige. Oslo tingrett ga staten og partshjelperne medhold i at vedtaket var gyldig.
Saken gjaldt vedtak om lisensfelling av ulv
i region 4 og 5, Hedmark, Oslo og Østfold,
der det var truffet vedtak om kvote på 12 dyr
utenfor sonen og 16 dyr innenfor revirene
Julussa og Osdalen. Utenfor sonen er kvoten begrunnet i skadepotensiale på beitedyr.
WWF anførte at vedtaket ikke oppfylte lovens
vilkår. Innenfor sonen er vedtaket begrunnet med lovens krav om å ivareta “offentlige
interesser av vesentlig betydning”.

Sør-Skandinavisk bestand

Retten legger til grunn at “bestandens
overlevelse” skal vurderes opp mot den sørskandinaviske bestanden, ettersom vi ikke
har en egen norsk bestand. Dette fremgår av
forarbeidene til naturmangfoldloven og også
av Bern-konvensjonen. I uttrykket “overlevelse” ligger etter rettens syn “at arten skal
bevares på en god måte”. Retten finner det
“ikke tvilsomt” at vilkåret om “bestandens
overlevelse” er oppfylt.
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Helvete løs

på Hadeland
Uro i kalvingslandet

Alt om rovdyr

i partienes valgprogram

Forvaltningens skjønn

For vedtakene om lisensfelling innenfor
etablerte revir/sonen kom retten til at
naturmangfoldloven § 18 bokstav c om å
treffe vedtak om felling for å “ivareta (...)
offentlige interesser av vesentlig betydning”
gav hjemmel for lisensfellingen. Disse
offentlige interessene er bl.a. forutsigbarhet
og konfliktdemping i rovviltforvaltningen,
næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser, jakt og opprettholdelse av spredt bosetting. Retten skriver at “forvaltningen (...)
har en ikke ubetydelig skjønnsmargin til å
fastsette hvilke offentlige interesser som gir
grunnlag for lisensfelling”. Altså et skjønn
som ikke domstolene vil overprøve.

WWF har reist søksmål om vedtakene, som vil
bli behandlet som en vanlig rettssak. Saken er
berammet til Oslo tingrett 24. – 27. april 2018.
K I L DE: US S, W W W.U T M A R K . NO

Dynamisk

Et vesentlig poeng i dommen, og som USS har
vært opptatt av, er at retten legger til grunn at
interesseavveiningen mellom rovdyr og andre
interesser, er dynamisk. Det betyr at terskelen
for uttak er lavere i perioder der bestanden
ligger over bestandsmålet.

Advokat Stein Erik Stinessen fra USS
i Oslo tingrett sammen med Regjerings
advokatens representanter.
FOTO: ÅSMUND YSTA D

Regningen fra Hadelandsulven
$$ Åsmund Ystad

WWF har i stevningen mot staten krevd forbud mot lisesensjakt på ulv, også utenfor ulvesonen. I stedet mener WWF at myndighetene
skal vente og se og eventuelt gi skadefelling
først etter at det er påvist skader på beitedyr.
Akkurat slik det skjedde på Hadeland i fjor sommer, der skadefelling ble gitt i juni måned etter

at det ble dokumentert skade i beiteområdet og
ulven ble skutt to måneder senere etter å ha drept
og skadd over 300 beitedyr.
De totale kostandene etter denne ene ulvens herjinger er nå klare. Summen av alle ekstraordinære
omkostninger for beitebrukerne, rovdyrerstatning og alle kostander til måneder med skade
fellingsforsøk og beredskap endte til slutt på over
23 millioner kroner. På grunn av en ulv.
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– FORVALTNING –

Forvaltning

«Geværforvaltning» fungerer:

Reduserte tap av beitedyr tatt av rovvilt
Tall fra Miljødirektoratet viser at tap av sau til rovvilt
er redusert med over 50 % den siste tiårsperioden.
$$ Åsmund Ystad

Miljødirektoratet forklarer tallene med at
tiltakene for å forebygge tap har fungert, og
at det er færre områder som er utsatt for
rovviltskader. Videre mener direktoratet at
dette gjenspeiler både at det har vært en
nedgang i antall rovdyr, og at den differensierte forvaltningen virker.

Antall sau og lam erstattet som tapt til
rovvilt siste 10 år. Fra 40.000 i 2007 til
under 20.000 de siste årene.

Den største skadegjøreren i hele perioden
har vært jerven. Deretter gaupe og bjørn
mens ulven på sisteplass.

Rom for økning?

Denne positive utviklingen har fått enkelte
politikere til å argumentere for økte rovdyrbestander. Både Arne Nævra og Lars
Haltbrekken, stortingspolitikere for SV,

og Venstres nye statsråd Ola Elvestuen,
har brukt statistikken som argument for
at det nå er rom for økning. Også miljø
organisasjonene argumenterer for flere
store rovdyr. Fordi politikken fungerer.

Hva fungerer?

Men hva er det som fungerer? Det er
viktig å huske på at de mest effektive forebyggende tiltakene ikke er omstilling eller
avvikling av beitebruk, ikke inngjerding av
beitedyr eller andre tekniske tiltak. Slikt
forflytter ofte bare skadene. Andre årsaker, som strengere krav til dokumentasjon
av rovdyrskader og at flere beitebrukere i
frustrasjon over systemet lar være å søke
kan også ha betydning.

Store rovdyr. Avgang,
etter årsak. Antall. (SSB)
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
SUM

Bjørn

Ulv

Jerv

Gaupe

SUM

13
12
18
10
16
13
5
12
10
8
117

5
5
8
13
9
8
17
14
14
18
111

77
90
89
105
112
157
61
96
123
111
1021

111
136
147
157
92
92
78
89
78
62
1042

206
243
262
285
229
270
161
211
225
199
2291

2291 i avgang

Det kan ikke være tvil om at det viktigste
forbyggende tiltaket har vært og fortsatt er
jakt og felling. Felling av nesten 2300 store
rovdyr i samme tiårsperiode har både redusert skadeomfanget og ikke minste rovdyrbestandene. 41 registrerte jerveynglinger i
2017 utgjør bare 60 % av antallet ynglinger
registrert i toppåret 2012. Og siste års 55
registrerte gaupefamilier utgjør bare 60 %
av de 92 familiegrupper registrert i toppåret 2009.

Frekt og kunnskapsløst

Knapt en eneste av de 2229 rovdyrfellingene i 10-årsperioden har skjedd uten
klager fra miljøvernsiden mot rovvilt
nemndenes «geværforvaltning». At de
samme miljøene nå tar til orde for en
økning fordi rovdyrforvaltningen «fungerer» er derfor både frekt og kunnskapsløst.
Økte rovdyrbestander vil selvfølgelig øke
tapene av beitedyr igjen.
Avgang store rovdyr i Norge 2007-2017.
Statistikken viser at det i 10-års
perioden 2007-2017 er felt 117 bjørner,
111 ulver, 1021 jerver og 1042 gauper.
Dette er helt avgjørende for den
reduksjonen vi har sett i tap av
beitedyr til store rovdyr.
KILDE: STATISTISK SENTR A LBY R Å

FOTO V I LT K A M ER A / A R N E ROLSTA D

Norges mest effektive jervebås
– Seks har gått i fella på fire år
I slutten januar ble vinterens første jerv fanget i en bås på Lesja.
Båsen er plassert på kommunegrensa mellom Lesja og Dovre.
I den samme båsen er det tatt seks jerver på fire år. På den gode
fangstplassen er det viltkamera, og like før klokken 07.00 om morgenen fikk medlemmer på jaktlaget inn et bilde av jerven som var
like ved fella. Bare 20 minutter senere var den fanget og deretter
sørget de erfarne jegerne for en human avliving.
KILDE: GUDBR A NDSDØLEN DAGNINGEN

– FORVALTNING –

Vellykket gaupejakt i Namsskogan
Årets høydepunkt ble kortvarig med full kvote på to
dager. Men du verden for noen dager vi fikk.
$$ Jon Inge Vik, Namsskogan

Vi hadde kontroll på flere gauper i dagene
før jakta. Men stiv kuling og snøstorm
gjorde forholdene vanskelige inn mot
jaktstart. Vi fant etterhvert spor i Mykkelvika ved Tunnsjøen i Røyrvik. Spor
som vi fulgte med på utover natta.
Postringen ble satt og russerstøver Jeltsin
og Rolf Åge Aagård fikk jaga gaupa ut av
ringen. Det ble fort tungt føre til Jeltsin,
så etter et par kilometer slapp vi TWC
Norma i sporet. Hun tok igjen gaupa
ganske kjapt, og det ble en del kontakt
mellom ho å gaupa.
Etterhvert ble det stålos, og John Petter
Mellingen fikk stille innpå og får se gaupa

ligge på toppen av ei rotvelt med Norma
like nedenfor. Han gjorde ingen feil å fikk
avslutta et godt hundearbeid.
Dagen etter var det perfekte sporingsforhold og vi fikk kjapt ring på ei gaupe på
Trones i Namsskogan som hadde slått et
rådyr om natta. Postringen ble satt ut og
TWC Supra fikk sjansen. Hun tok sporet
og tok ut gaupa 300 meter fra postrekka.
Gaupa løp seg rett på Knut Jacobsen
Melum og ble liggende der. Digg å få felt
den første gaupa for unghunden.
Det er en ære å få være jaktleder og hundefører for et så trivelig og velfungerende
jaktlag! Takk for suverene jaktdager alle
sammen! Og for en trivelig gaupfæst.

Jon Inge Vik med hundene. Knut Jacobsen Melum
til venstre med hanngaupe skutt i Trones i Nams
skogan og til høyre John Petter Mellingen som
skjøt hogaupa på 11,6 kg i Mykkelvika i Røyrvik.

To pluss to
på to dager i Snåsa
$$ Åsmund Ystad

Denne vinteren er det kun i region
6, Midt-Norge og i region 3 Oppland
det er åpnet for kvotejakt på gaupe. I
resten av landet er registrert bestand
under målet og det er ikke åpnet for
jakt.
I Trøndelag, og spesielt i Namdalen og
i Snåsa er det imidlertid rikelig med
gaupe. Gaupejegere i Snåsa felte fire
gauper på jaktas to første dager. Med

tre familiegrupper, derav en med mor
og fire unger kunne årets gaupejakt ha
fortsatt like effektivt hvis det hadde
vært mer kvote.

Gaupejegere fra Snåsa med fangsten
fra første jaktdag 1. februar.
Dagen etter falt det to til.
FOTO: H A NS ER IK A NDV IK
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$ Arne Sveen, Rena. Jaktleder for ulvejaktlaget i Julussareviret

Ulvejakt i Julussa minutt for minutt:

Felte seks ulver
på fem dager
Statsråd Vidar Helgesen gjorde endelig vedtak
1. desember 2017 om uttak av Julussa og Osdalsflokken.

Planlegging av jakta
•

Vi lagde umiddelbart ei arbeidsgruppe
med fire personer og fordelte ansvar
og oppgaver. Vi startet umiddelbart
med å innhente jakttillatelser fra ca.
180 grunneiere.

•

Møte med SNO, FM, politiet og
Hedmark jeger og fisk 20. desember
og møte med Grunneierlaget i Åmot
22. desember.

•

Møte med alle jegerne 28. desember
og startet sporing 29. desember. Fordelte sporingsroder og laget veikart
med nummer på alle veiene. Utfordrende forhold med 50-80 cm løssnø.

TISPE:
26 kg
Ringen var satt i løpet av natta
med 8 km flaggliner.

Dag 1

Sabotasje med
radiosamband.
Vi blir utsatt for
jamming. FM
varsles om dette.

•

29. desember: Finner spor etter 5-6
ulver i Storsjølia. Vi startet å ringe
dem inn på ski. Det gås rundt dem på
ski hver 3.-4. time frem til 31. desember.

•

Klargjøring av 15 km flaggliner.

•

31. desember kl. 24.00: 10-12 mann
begynner å gå ut flaggliner rundt ringen slik at vi har alle inne i ringen når
det lysner.

To ulver kommer
seg ut av ringen.
Disse blir ikke
skutt etter.

HANN:
36 kg

– FORVALTNING –

Dag 1 – 1. januar
Ringen var satt i løpet av natta med 8 km
flaggliner.
Tok litt tid å organisere i lag for uttransportering av folk til postene. Etter to timer
var alle på plass og sporerne kunne gå på
innsporet.
Vi hadde en formening om 5-7 ulver og
gikk inn med 8 sporere. Ulvene sprer seg
så fort sporerne kommer i kontakt med
ulvene.

Ulv nr. 1

Sabotasje med radiosamband. Vi blir utsatt
for jamming. FM varsles om dette.

Mistanke om at nok en ulv har kommet seg
ut av ringen i nord.

Flere ulver er ute ved flagglinene, men snur
inn i ringen igjen.

Ulv nr. 2

Påskyting på ulv som krysser en vei. Jakta
stoppes og FM varsles. Etter kort tid er det
klart at det ikke finnes blodspor. Det settes av to mann som går videre på sporet,
for å være på den sikre siden i forhold til
skadeskyting.
To ulver kommer seg ut av ringen. Disse
blir ikke skutt etter.

Første ulv blir skutt nord i ringen. Avstand
80 m. FM og SNO varsles. Ulven er ei tispe,
årsvalp som veier 26 kg.

En post får ei gaupe rett mot seg. Den kommer seg ut av ringen.

Dag 2 – 2. januar

Aktivister ankommer basen der jeg står.
NRK er veldig på hugget og vil ha en konfrontasjon, noe dem ikke får.

Vi finner spor om natta etter flere ulver
som har gått 15 km sørover fra der vi jaktet
første dagen. NRK ankommer med eget
filmteam og blir med hele dagen.
Etter en grundig sjekk vet vi at ulvene er
inni en relativt liten ring, 1,5x3km.

Vi går på inn-sporet med 5 sporere, og
ulvene deler seg så fort sporerne får kontakt.
En liten ulv forsvinner ut av ringen, ikke
skytbar for jegeren som så den, skrått bakfra.

Ulv nummer to blir skutt på søndre
postrekke. Ett skudd og 60 m avstand.
Ulven er en årsvalp, en hanne som veier
36 kg.
SNO ankommer sent på kvelden og gjør
nødvendige undersøkelser som de er
pålagt. God stemning. SNO består av vanlige folk som oss og som oftest jegere selv.

Ulv nr. 3

En stor ulv kommer opp mot to poster, og
begge skyter samtidig, totalt 3 skudd blir
avfyrt, ulven faller umiddelbart. FM og
SNO varsles.
Vi har ikke flere ulver i ringen og SNO
ankommer etter kort tid for skuddplassundersøkelse og prøvetaking av ulven.
Ulven som er felt viser seg å være alfahannen og veier 51,5kg.

HANN:
51,5 kg
NRK er på hugget hele tiden.

SNO kontrollerer alle felte ulver

Dag 2

– FORVALTNING –

Dag 3 – 3. januar
Vi har sporere ute hele natta for å lete etter
spor, men har ikke ferske spor når vi har
oppmøte kl. 07.30.
Noen reiser hjem mens andre fortsetter å
lete etter spor.

Dag 4 – 4. januar

Vi har ingen ferske spor eter nattens sporing og jergerne blir demobilisert. En løypekjører på deset kommer over et ulvespor
på formidddagen. Etter to timer er jegerne
på post og jakta starter. Aktivistene følger
etter med telefoner med høyttalere. Det går
i Heavy Metal på full guffe.

En bil som er ute og ser etter spor møter en
ulv i Evenstadlia. Det mobiliseres på nytt
og vi får på plass 80 jegere på to timer.
Ulven oppholder seg i et veldig krevende
terreng, bratt og fjellskrenter med sprang
på flere meter.
Vi jakter på denne til vi må gi oss pga.
mørket. Den går konsekvent oppi sporene

Aktivistene trenger seg inn på privat
grunn når SNO skal gjøre sine undersøkelser og det begynner å bli litt temperatur.

etter elg og hjort for å skjule sporene sine.
Vi innser at vi trenger litt påfyll med snø
for å skille nye og gamle spor for å kunne
fortsette å jakte.
Ingen ulv blir skutt denne dagen. Vi mistenker at det er alfatispa vi har jaktet på
siden den gjør så mye for å skjule sporene
sine.

Vi kontakter politiet som ikke har noen å
avse for å hjelpe oss.

Ulv nr. 4

Jegerne sitter på motsatt side opp mot fjellet
og bråker selvfølgelig ikke. Ulven tar strake
veien opp lia og blir felt med tre skudd på
fem sekunder. Dette viser seg å være ei tispe
på 36 kilo. Senere viser DNA at denne kom
fra Osdalsreviret.
FM og SNO blir varslet og det avtales sted
for prøvetaking.
Aktivistene blir veldig sure når jeg forteller dem at de var i høyeste grad delaktig i
denne fellingen.

Jegere på tur på post

En bil som er ute og ser
etter spor møter en ulv i
Evenstadlia. Det mobiliseres på nytt og vi får på
plass 80 jegere på to timer.

Dag 3

Ulven oppholder seg i et veldig krevende terreng, bratt og fjellskrenter med sprang på
flere meter. Vi jakter på denne til vi må gi oss
pga. mørket. Den går konsekvent oppi sporene
etter elg og hjort for å skjule sporene sine.

Aktivistene følger
etter jegerne med
telefoner med høyttalere. Det går i Heavy
Metal på full guffe.

Dag 4

TISPE:
36 kg

– FORVALTNING –

Dag 5 – 5. januar

Vi har hatt et lite snøfall og starter sporing
kl. 04.00.
Vi finner spor etter den vi jaktet på i
Evenstadlia og endrer oppmøteplass til
skytebanen på Hovdmoen, tre mil unna
der vi har hatt fast oppmøteplass så langt.
Vi finner også spor etter en ulv i Storsjølia,
ikke langt fra der alfahannen ble skutt.
Vi diskuterer om vi skal dele laget og jakte
på de to plasser samtidig, men lander på å
jakte på ett og ett dyr.

Vi mobiliserer 80 jegere og reiser ut på Rv. 3
og nordover.

dyr til å jakte på. Det viser seg senere at det
er alfatispa vi har skutt.

Vi får alle effektivt på plass og går inn i
ringen med 6-7 sporere. Noen skal sitte på
post inni ringen hvis den begynner å ture
rundt som den gjorde når vi jaktet på den
to dager tidligere.

Vi organiserer transport over til Storsjølia
og alle er på plass etter to timer.

Ulv nr. 5

Ulven blir felt etter to timer av en av sporerne inne i ringen. Det er ei tispe som veier
36 kg. FM og SNO varsles. Det avtales med
SNO å gjøre kontroll senere siden vi har et

Dag 6 – 6. januar
Og en ekstra ulv i Våler

Veien videre

Men vi må gi oss etter hvert.

Vi har avdekket et nytt revimarkerende par
i sørøstre del av jaktområdet. DNA-analyse
viser at dette er ei tispe født i Julussa i 2015
og en hanne født samme året i Juvberget.
Disse vil nok bli fredet.

Vi har biler ute hele natta for å lete etter
spor. Vi mistenker at det er igjen en årsvalp.

En jeger får en telefon om at en ulv har
krysset Glomma mellom Elverum og Våler.
35 biler setter seg i bevegelse sørover for
å ta opp jakta på denne som kan skytes
utenfor sona der det fortsatt er 7 dyr igjen
på denne kvoten.

Ulv nr. 7

To timer etter ankomst har gutta felt denne
ulven som viser seg å være en årsvalp fra
Flisbergflokken. En ny flokk, en grenseflokk på nordre Finnskogen.

TISPE:
36 kg

Vi har funnet den siste årsvalpen i det
området alfatispa ble skutt. Virker som
den holder seg i dette området.

Vi avventer nærmere beskjed fra KLD om
fortsatt jakt.
I Osdalen er det funnet to valper via DNAtreff.

Vi setter ringen og sporerne går på inn-sporet. Ulven blir felt rett før det blir mørkt.
En hanne, årsvalp på 32 kg. FM og SNO
kontaktes og SNO ankommer etter kort tid
og gjør sine undersøkelser.

Medier, sosiale medier
og aktivister

Stor interesse for saken i medier noe som
gjør at den som fronter laget blir veldig
eksponert. Dette gjør at også de mest
ekstreme aktivistene får vite hvem denne
personen er, og det merkes.
Må ha en klar plan for hva en skal snakke
med media om og hvordan en ordlegger
seg. Ikke minst radiobruk i laget. Vi ble
avlyttet hele tiden. Ord som “ulvejævelen”
er dau blir fort brukt mot oss.
Min plan var å ikke snakke med aktivister,
kun til media. Jeg hadde med filmteam i tre
dager i tillegg til alle andre journalister som
ringte og møtte opp for intervjuer.
Noen drapstrusler ble det også.

En jeger får en telefon om at en ulv har
krysset Glomma
mellom Elverum
og Våler.

HANN:
32 kg
Lange dager belønnes
med god fangst

Dag 5

Ulv nr. 6

Dag 6

Ulv nr. 7 ble skutt
vest for Glomma i
Våler sør for
Elverum.

Lokallagene

Fullt hus på rovdyrkveld i Degernes

Nærmere 300
tilhørere møtte opp
på FNR Østfold
lokallags arrangement i Bøndernes
Hus i Degernes
5. februar.

Fullt hus på rovdyrkveld i Degernes 

$$ Odd Olav Berg, Halden

FNR Østfold lokallag hadde invitert Halvor
Sveen fra Rendalen og Jørn Stener fra Trysil som foredragsholdere.
I tillegg til bjørnefilmer og gode historier
fra Farmen delte Halvor Sveen sine erfaringer fra vinterens effektive ulvejakt i
Osdalsreviret i Hedmark. Det var en enorm
dugnadsinnsats bak det gode resultatet fra

lisensjakta. Halvor hadde også god dokumentasjon fra felte osdalsulver om hvordan
radiohalsbånd skader pelsen på ulvene.
Jørn Stener fra Trysil er en av mange som
bor midt i Slettåsreviret i Trysil. Hans
erfaringer med og historier om nærgående
ulver står i sterk kontrast til myndighetenes stadige rapporter om at Slettåsulvene
oppfører seg helt normalt.

Jørn Stener

Halvor Sveen

FOTO: PEDER HOEM

FOTO: PEDER HOEM
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Hans beskrivelser fra virkeligheten om
ulvens virkninger på elgbestanden i området står også i kontrast til myndighetenes
bagatellisering av denne problematikken.
Stemningen i Bøndernes Hus i Degernes
var svært god og lokallagets leder Kai Vidar
Nikolaisen kunne i tillegg til det gode oppmøtet fornøyd registrere 61 nye medlemmer til FNR Østfold lokallag.

Kai Vidar Nikolaisen, leder i
FNR Østfold lokallag  F O T O :

PEDER HOEM

Politikk

HEMNES I AKERSHUS:

Norge trenger en ny rovdyrpolitikk

Godt over 100 perosner møtte opp på rovdyrmøte i Hemnes i Akershus.

Da Senterpartilagene i Aurskog-Høland og Rømskog inviterte
til folkemøte onsdag 7. februar med tema «Norge trenger ny
rovdyrpolitikk» var det mange som ikke lot seg be to ganger.
Kveldens innledere var stortingsrepresentant og tidligere Trøgstad-ordfører Ole
André Myhrvold (Sp), stortingsrepresentant
Sandra Borch (Sp) fra Troms og leder Nils
Solberg i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Myhrvold gjorde rede for rovdyrforliket i
Stortinget, og hevdet at dagens regjering ligger til venstre for både SV og Miljøpartiet
De Grønne når det gjelder rovdyrpolitikk.
Partifelle Sandra Borch var glad for å møte
folket i Søndre Høland. Den profilerte
Sp-politikeren orienterte om et forslag de
har fremmet som skal behandles i Stortinget
i april/mai.
– Dette representantforslaget går i hovedsak
ut på at vi presiserer at den todelte målset-

tingen i rovdyrpolitikken fortsatt skal være
likestilt.

Sandra Borch

Reservat

- Denne valpekassa vi sitter i, altså ulvesonen, er et politisk eksperiment. Som vi sa
for ti år siden: Dette blir et reservat, og vi er
blitt ofret på fellesskapets alter. Vi som har
levd med ulv i 20 år klarer oss utmerket godt
uten, sa Folkeaksjonens leder Nils Solberg.
Etter møtet var det stort engasjement og
mange innspill og spørsmål fra salen. Spesielt om tema som frykt og politisk overkjøring av folk i ulvesona.

Ole Andre Myhrvold

KILDE: INDRE AKERSHUS BLAD.
FOTO: O
 DD GR ANÅS, FNR AKERSHUS LOK ALLAG

Nils Solberg
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Årsmøter i lokallagene
Lokallagene

Flere årsmøter og mer informasjon finner du
på Folkeaksjonens nettside www.rovdyr.org
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FNR Akershus lokallag

FNR Lesja og Dovre lokallag

Årsmøte mandag 12. mars 2018 kl. 19.00
på Aur Gjestegård i Aurskog.
Arne Sveen, Rena, jaktleder i Julussareviret i
Østerdalen, forteller om gjennomføringen av og
erfaringene etter sporing og jakt i januar i år.
Kontakt: Leder Odd Granås tlf. 908 81 938

Årsmøte onsdag 21. mars 2018, kl. 19.30
på Bø Grendahus i Lesja.
Kontakt: Leder Eirik Sæther, tlf. 909 91 236

FNR Østfold lokallag

FNR Nord-Østerdal lokallag

Årsmøte tirsdag 10. april 2018 kl. 19.00
i Bøndernes Hus i Degernes.
Det blir foredrag med naturfotograf
Bjørn Brendbakken fra Folldal.
Kontakt: Leder Kai Vidar Nikolaisen tlf. 480 54 438

Årsmøte onsdag 7. mars 2018 kl. 1900
på Nordihaugan Gård, Plassen i Alvdal.
Det blir foredrag ved John S. Opdahl,
leder i Norsk Fangstmann.
Kontakt: Leder Harald Enge tlf. 950 88 892

FNR Vestfold lokallag

FNR Gauldal lokallag

Årsmøte onsdag 21. mars 2018, kl. 18.30
på Gavelstad Gjestegård i Lardal.
Jørun A. Ruud, leder i den regionale
rovviltnemnda i region 2 deltar.
Nils Solberg, leder i FNR orienterer om
arbeidet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
må være styret i hende innen 15. mars.
Kontakt: Leder Solveig Haugan Johnsen, tlf. 907 22 711

Årsmøte torsdag 12. april 2018 kl. 19.00
på Støren Hotell, Støren.
Åsmund Ystad, daglig leder i FNR, orienterer
om arbeidet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Otto Heimdal bidrar med gode historier.
Kontakt: Leder Johan Hokseggen tlf. 959 91 873

FNR Hallingdal lokallag

FNR Helgeland lokallag

Årsmøte onsdag 7. mars 2018 kl. 18.00
på Gol Bedehus i Gol
Arne Sveen, Rena, jaktleder i Julussareviret i
Østerdalen, forteller om gjennomføringen av og
erfaringene etter sporing og jakt i januar i år.
Kontakt: Leder Knut Halvor Jordet tlf. 958 88 416

Årsmøte mandag 12. mars 2018 kl. 19.30
på Korgen Vertshus i Korgen.
Kontakt: Leder Anders Svarstad,
Leirfjord, tlf. 959 02 607

ROVDYR nr. 1 – februar 2018
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Organisasjon

ÅPNINGSTIDER
Fredag 6. april:
Lørdag 7. april:
Søndag 8. april.

10-19
10-18
10-16

Folkeaksjonens stand på Camp Villmark i 2017

Møt Folkeaksjonen på Villmarksmessen
$$ Åsmund Ystad

Messen Camp
Villmark arrangeres
som vanlig i Norges
Varemesse i Lillestrøm. Det skjer fredag
6. april til søndag
8. april 2018.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk stiller med
erfarent mannskap og romslig stand, klar til å ta
imot besøk av gamle og nye medlemmer. Vi ser
fram til nye dager med gode minner fra fjorårets
messe der satte vi tidenes ververekord med 320
nye medlemmer i løpet av tre dager på Camp
villmark.
Vi minner våre medlemmer om ekstra gode
tilbud til de som melder husets ungdommer og
familiemedlemmer inn som nye medlemmer i
Folkeaksjonen.

Alle nye medlemmer på messen får FNR caps
eller T-skjorte i velkomstgave.

Verving

VINTERENS VAKRESTE EVENTYR:

Medlemskontingenten til
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
$$ Åsmund Ystad

Har du ikke allerede har mottatt vår
betalingsanmodning om årets medlemskontingent er brevet like rundt
hjørnet. Vi håper at du, sammen med
stadig flere, ønsker å videreføre ditt
medlemskap.

Sterkt medlemsvekst

Siste året satte vi ny medlemsrekord med
9804 betalende medlemmer for 2017, en
økning med 1300 flere medlemmer fra

året før. Veksten har fortsatt så langt i 2018,
men ditt bidrag er fortsatt like viktig.
Medlemskontingenten er for første gang
på mange år for 2018 økt med 10 kroner, til kr. 285 for hovedmedlemmer og
med kr. 5 til kr. 130 for ungdom under
25 år (født 1992 eller senere). Familiemedlemskap koster fortsatt kr 400,
uavhengig av antall familiemedlemmer.
Det eneste vi trenger er navn og adresse
på nye familiemedlemmer. Bruk innmeldingsskjema på www.rovdyr.org.

Stadig flere skjønner at hele familien må
med i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
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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

Torvald H.
Brinch
Advokat
Oslo
Tlf. 950 48 909

Tone Judith
Marstein
Benjaminsen
Bonde
Skånland
Tlf. 941 47 249

Even Evensen
Skogsarbeider
Ringsaker
Tlf. 414 47 193

Per Bjarne
Bonesvoll
1. vara
Midtre Gauldal

Rune Berg
2. vara
Nord-Odal

Jan Snorre
Landgraff
3. vara
Biri

Folkeaksjonens

ledelse
politikk:
og

Medlemssider

Landsstyrets
medlemmer:

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

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

Lars Erik Brattås
Webmaster
web@rovdyr.org

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 285,– for
hovedmedlem i 2018.
Familiemeldemskap koster kr 400
for hele familien.. Ungdom under
25 år betaler kr 130 pr. person.
Nye hovedmedlemmer betaler
kr 200 første året, og familiemedlemmer og ungdom kr. 100 første året.

– MEDLEMSSIDER –

Fine premier
til Folkeaksjonens

gode ververe

Jeg melder meg herved inn som medlem i
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................
Postnr./Sted: .......................................................................
Fødselsår, under 25 år:...........................

Familiemedlem:

Verv 6 medlemmer og velg mellom:
Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................
Postnr./Sted: .......................................................................

Genser:

Norsk Natur
er herlig
– uten ulv

Fødselsår, under 25 år:...........................

Familiemedlem:

Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................
Postnr./Sted: .......................................................................
Fødselsår, under 25 år:...........................

Familiemedlem:

Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................

6 drammeglass
med logo

Postnr./Sted: .......................................................................
Fødselsår, under 25 år:...........................

Familiemedlem:

Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................
Postnr./Sted: .......................................................................
Fødselsår, under 25 år:...........................

Våpenreim

sort, med logo

Familiemedlem:

Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................
Postnr./Sted: .......................................................................
Fødselsår, under 25 år:...........................

Innmeldingsskjema sendes:
Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk,
Pb. 40, 7701 Steinkjer
aksjonen@rovdyr.org

Telefon: 975 95 119
Bankkonto: 4464.09.33434
Du kan også bruke
innmeldingsskjema på
www.rovdyr.org

Familiemedlem:

Jeg har vervet 6 nye medlemmer og ønsker meg:
Folkeaksjonens genser
6 drammeglass med logo
Sort våpenreim med logo
Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................
Dato:.......................................................................................
Postnr./Sted: .......................................................................
Telefon: .................................................................................

Skogen forteller

Trond Burud,
Risberget i Våler

Februar, det snør og det snør
Kyndelsmesse, 2. februar,
Primstavmerke: Et tre, sjuarmet lysestake. Værtegn:
Mildvær er et godt tegn.
Været på Kyndelsmesse
varer i sju uker og bjørnen
snur seg i hiet.
Solskiva kryper med nød og neppe over
åskammen, men aldri er vel lyset så gyllent
som nå i februar. Snøen som har falt tungt
de siste dagene, henger enda på trær og
busker, men bjørkene som er dekket av
rim, skinner som var de gjort av gull i
morgensolens stråler.
På de store myrkjølene nord i Bukkåsen
sitter noen tiurer på topp i favorittfurua
og inntar dagens furubarsfrokost. Ingen
av skogens beboere bruker mer energi enn
nødvendig i disse dagene for å finne mat,
for mange holder det ikke og de som bukker under kan igjen være med på å brødfø
andre arter.

Tiurer i furua

Snøen på bakken er løs, og ingen firbeinte
kan lenger skjule sin tilstedeværelse i
naturen, selv reven lager dype furer der
den snirkler seg fram mellom treleggene.
Sportegnene forteller sin egen historie om
dyras aktivitet i de korte februardagene, det
vil si det er helst om natten dyra er aktive.
Det er matauk som gjelder.
Smågnagere som mus, snømus og kvitkatt
(røyskatt) lever for det meste under snøen
der de finner føden på bakken, bare en og
annen gang når de krysser en brøytet vei
ser jeg sporene etter disse. Reven utnytter

“

ger gjerne de sprettkalde februarnettene i
dokk under snøen.
Mårfellene har vært sikret under julefredningen, men nå er de gildret igjen, klare for
fangst. Vi fanger noen mår hvert år, mest
for å holde bestanden nede, men også for å
få noen skinn til pelsverk. Ulvens tilstedeværelse i skogen er også lett å få bekreftet
når sporsnøen ligger nyfallen og hvit. I de
siste årene har dessuten jerven stadig blitt
vanligere å se spor etter i Risbergsmarka.
Det er alltid spennende å ferdes i skogen
etter en snønatt.

Sportegnene forteller sin egen historie om dyras

aktivitet i de korte februardagene, det vil si det er helst
om natten dyra er aktive. Det er matauk som gjelder.

dette og med sin gode hørsel lokaliserer
den lett en krypende smågnager under
snøen, et byks og noen klor med forbeina,
og en munnfull kan være sikret.
Måren derimot finner det meste av maten
i trærne på denne tiden, skogsfugl på nattekvisten kan være et lett bytte for denne
smidige karen. Skogsfuglene vet å utnytte
den løse snøens isolasjonsevne og tilbrin-

Mår i fella

for Folkeaksjonens lokallag
Lokallag

Leder

Telefon

Østfold
Akershus

Kai Vidar Nikolaisen, Mysen
Odd Granås, Aurskog

tlf. 480 54 438
tlf. 908 81 938

Søndre Buskerud
Glåmdalen
Vestfold
Telemark
Hallingdal
Trysil og Engerdal
Åmot og Elverum
Ringsaker
Nord-Østerdal v
Lillehammer
Gausdal
Valdres
Lesja og Dovre
Oppdal og Rennebu
Gauldal
Nord-Trøndelag

Jan Henning Rustad, Krokstadelva
Kjell Eierholen, Åsnes
Solveig Haugan Johnsen
Trond Kvernstuen, Nordagutu
Knut Halvor Jordet, Nesbyen
Magnus Enger, Ljørdalen
Vidar Helgesen, Rena
Geir Atle Aas, Brumunddal
Harald Enge, Os
Ottar Moe, Øyer
Alfred Johansen, Gausdal
Arne Warberg, Fagernes
Eirik Sæther, Lesjaskog
Odd Roger Eggan, Oppdal
Johan Hokseggen, Kvål
Lars Waade, Skogn

tlf. 901 77 841
tlf. 971 80 798
tlf. 907 22 711
tlf. 959 47 635
tlf. 958 88 416
tlf. 915 46 389
tlf. 917 46 796
tlf. 907 27 902
tlf. 950 88 892
tlf. 612 78 126
tlf. 959 81 065
tlf. 906 14 892
tlf. 909 91 236
tlf. 976 80 808
tlf. 959 91 873
tlf. 911 14 681

Helgeland

Anders Svarstad, Leirfjord
Karen Anette Anti, Målselv

tlf. 959 02 607
tlf. 900 69 944

Troms

Tidligere utgaver
av Rovdyr
kan leses på
www.rovdyr.org
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Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Leder:
Nils Solberg, Halden
Nestleder:
Laila Hoff, Hattfjelldal
Styremedlem: Tone J. M Benjaminsen, Skånland
Torvald M. Brinch, Oslo
Even Evensen, Ringsaker
Varamedlem: Per Bjarne Bonesvoll, Rognes
Rune Berg, Nord-Odal
Jan Snorre Landgraff, Biri
Daglig leder: Åsmund Ystad, Steinkjer
e-post: aksjonen@rovdyr.org
Revisor:
Revisorfirmaet BDO AS, Steinkjer
Møteleder landsmøte:
Leif Kåre Kvangraven, Os i Østerdalen
Valgkomité:

Nina Skreslett, Helgeland
Odd Granås, Akershus
Johan Hokseggen, Gauldal

tlf. 479 11 542
tlf. 920 51 459
tlf. 941 47 249
tlf. 950 48 909
tlf. 414 47 193
tlf. 909 56 310
tlf. 977 19 909
tlf. 473 75 369
tlf. 975 95 119
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Medlemsinfo

Kontaktinformasjon

Returadresse: Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk er en

landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon
som har til formål å endre dagens rovdyrpolitikk
med følgende hovedkrav:
Forvaltningsmodellen med
kjerneområder og soner må bort
Kjerneområder og soner for rovdyr er en
kunstig geografisk inndeling som gir en
urimelig belastning for enkeltpersoner og
lokalsamfunn i rovdyrområdene. Rovdyrbestandenes levedyktighet må vurderes over
større områder også gjennom samarbeid
med naboland. Bestandene må balanseres
mot en aktiv bruk av utmarksressursene.
Lokal forvaltning
Rovdyrforvaltningen må underlegges lokal
folkevalgt styring og kontroll. Dette er en
grunnleggende forutsetning for en vellykket rovdyrpolitikk. Forvaltningen må skje
i samsvar med lovverk og internasjonale
avtaler som forplikter Norge til å ta hensyn
til lokalbefolkningens og urbefolkningens
nærings- og kulturtradisjoner.

Folkeaksjonens
nettbutikk
ﬁnner du på
www.rovdyr.org

Effektivt uttak av skadedyr
Uttak av rovdyr som gjør skade, viser unormal adferd, eller skaper truende situasjoner
må skje raskt og effektivt. Lovverk og forvaltning må tilpasses allmenne verdioppfatninger om dyrevern, ressursforvaltning og
respekt for enkeltmennesket. Nødvergeretten må kunne brukes for å forhindre skade.
Nei til fast ulvestamme i Norge
Ulven i Skandinavia tilhører den russiske
ulvestammen og er ingen truet art. En ulvestamme gir store negative konsekvenser for
allsidig bruk av utmarksressursene og i neste
omgang bosetting og næringsliv. Folk føler
frykt for ulven der den etablerer seg. Ulven
kan i spesielle situasjoner være direkte farlig
for mennesker.

www.rovdyr.org

Flyttet eller
fått ny adresse?
Bruk skjema for adresseendring på
www.rovdyr.org eller send i posten
til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
postboks 40, 7701 STEINKJER

