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Riksrevisjonen gransker rovdyrforvaltningen

$$ Nils Solberg

Sånt blir det bråk av, og mer bråk vil del de
få! Nok er nok, vi finner oss ikke i mer bløff
fra media og ansvarsfraskrivelse fra Solberg-regjeringen. På en helt vanlig arbeidsdag, 8. januar, stilte over 10.000 mennesker
fra Finnmark i nord til Halden i sør opp i
fakkeltog til støtte for Stortingets ulveforlik.
Tilsvarende politisk folkemønstringhar vi
knapt hatt i Norge siden EU-kampen. Dette
skjedde knapt uten en gang et host i ettertid
fra statsminister Erna Solberg. Nevnte jeg
arroganse?

«Riksrevisjonen undersøker om myndighetene legger opp til å nå det todelte målet om
bærekraftige rovviltbestander og en livskraftig beitenæring», heter det i en melding som
er lagt ut på Riksrevisjonens hjemmeside.

Rundt halvparten av Norges landareal er
rovviltprioriterte områder, i den forstand
at de er satt av til å være yngleområder
for gaupe, bjørn, jerv eller ulv. I mange
tilfeller overlapper områdene som er satt
av til yngling for de forskjellige artene.

En lørdag senere i samme uke møtte ulvens
beskyttere opp i demonstrasjon mot stortingsflertallet og entydige rettsavgjørelser.
Denne lørdagen var det tynt i rekkene foran
Stortinget, trass i at de fleste medlemmene i
NOAH, Naturvernforbundet, WWF og Våre
Rovdyr bare kunne ta trikken eller trille ned
til Stortinget med teslaen eller elsykkelen.
Pressen skriver uansett om majoriteten i
befolkningen som er for ulv. Hvor denne
majoriteten var denne lørdagen og eller
andre dager vet jeg ikke.

«Målet er å vurdere om Klima- og miljødepartementet gjennom rovviltforvaltningen,
og i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, legger til rette for å oppnå
Stortingets todelte mål om bærekraftige
rovviltbestander og en livskraftig

Diskusjonen om hvorvidt det todelte målet
blir oppfylt har nådd nye høyder i løpet av
fjoråret. Blant annet har mer enn 200 av
landets ordførere skrevet under på opprop
som på ulike måter argumenterer for at
den todelte målsettinga ikke blir oppfylt.

Riksmedia har i en årrekke favorisert verne
organisasjonene i rovdyrsaken. Propaganda
maskineret har surret jevnt og trutt med
feilinformasjon fra journalister som må ha
droppet timene om kritisk journalistikk på
bladsmørerskolen.

«Den todelte målsettinga» er en grunnpilar i
rovviltforvaltningen. I juni skal Riksrevisjonen uttale seg om hvorvidt målet blir oppfylt.

beitenæring», heter det videre i meldingen
fra Riksrevisjonen.
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Rovdyrpolitikk
og grønnsaker

KILDE: NATIONEN

Riksrevisor Per-Kristian Foss skal lede
arbeidet med å evaluere rovviltforvaltingen
FOTO: RIKSREVISJONEN.NO

Mange veganere har også fritt leide til media.
Kritisk og objektiv journalistikk er blitt et

fremmedord! Mener miljøvernerne og deres
mediadisipler at vi mennesker er født med
hjørnetenner for å knaske gulrøtter eller bite
i en blyant for å få energi til å trykke ENTER
på en PC?
Uansett får salatgnagerorganisasjonene full
presse i likhet med fru Stordalen. Det skal de
ha. Dette kan de og det irriterer meg at jeg
ikke kan det samme. Men jeg holder gjerne
foredrag for dem. Jeg lover å servere eksakt
14 gram Carpatio til hver tilhører. Jeg stiller med eget kortreist og selvskutt kjøtt fra
Halden. MEN, mulig Halden er for nært,

“

Mener miljøvernerne

og deres mediadisipler at vi
mennesker er født med hjørne
tenner for å knaske gulrøtter
eller bite i en blyant for å få
energi til å trykke ENTER på
en PC?
ikke har vi landingsplass for jetfly og ingen
betalingsautomat for CO2-avgift til flyturene
som Gunnhild, WWF og de andre skal frelse
verden med. Uansett, media blir sikkert med
på deres «grønne» bølge.

nåværende Szcezin i Polen, var en markant
politiker og sa: «Den som vet hvordan lover
og pølser blir laget, får aldri mer en rolig
natts søvn.»
Hvordan appetitten på pølser er i den nye
flertallregjeringen vet ikke jeg. Men en ting
foreslår jeg for dagens regjering. Permitter
halvparten av de kantineansatte i storting og
departementer. Politikerne lever godt av å
spise hverandres kameler fram til neste valg
om drøye to år.
Blir kosten for ensidig kan sikkert fru Stordalen, WWF, NOAH og Naturvernforbundet komme med gode kostholdsråd via Ola
Elvestuen i KLD. Dette kommer til å gå bra,
dessuten kommer det nytt valgflesk på bordet
før neste stortingsvalg.
Det er helt åpenbart at journalister, ulveforkjempere, politikere og oss vanlige dødelige
har vanskelig for å navigere i den oljemarinerte politiske landskapet i Norge. Høyre
går til Venstre, KRF til FRP, og makta rår.
Det hjelper hverken med kompass, GPS eller
Gud.
Så til deg Statsminister Erna Solberg: Få litt
orden på retningssansen din og få kontroll
over regjeringen din. Kompasset ditt er ute
av kurs. Selv om vi har samme etternavn er
vi dypt uenige for tiden.

Mat og politikk er litt likt. Utbudet er stort
for den som har appetitt på begge deler.
Otto von Bismarck, født i Stettin, Tyskland,
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De tre jervene i sona ble raskt skutt, men klagene ligger fortsatt på departementets bord.

Tydelige signaler

Politikk

KLD har helt eller delvis underkjent nemndenes lisenskvoter for ulv de siste tre årene.
Rovviltnemndene i Midt-Norge og i Nordland
har også fått merke KLDs appetitt på sentral
overstyring. Signalene er tydelige. Rovviltnemndene skal lære en gang for alle hvem
som bestemmer.

WWF tar saken

Regjeringens pressekonferanse 17. desember 2018. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sammen med helseminister Bent Høie og
landbruks- og matminister Bård Hoksrud.
FOTO: NTB/SCA NPIX

Rovviltnemnder under press

– Regjeringen overkjører og WWF vil fjerne dem
Regjeringen trosset rovviltnemndenes vedtak om uttak av tre ulveflokker i ulvesonen.
Bare restene av Slettås-flokken ble årets lisenskvote i sona.
$ Åsmund Ystad

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)
og landbruks- og matminister Bård Hoksrud
(Frp) presenterte avslaget som et bevis på at
denne regjering følger opp Stortingets vedtak
fra 2017 om at ulven også skal forvaltes innenfor ulvesona. Høyre var også representert med
helseminister Bent Høie (H).
Dermed hadde regjeringen nok en gang overkjørt rovviltnemndene og trenert Stortingets
bestandsmål som styringsverktøy i ulveforvaltningen. Rovviltnemndene vedtok å felle tre
flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen,
i revirene Hobøl, Mangen og Slettås.
Regjeringens «gledesbudskap» om lisensjakt
i ulvesona fikk elendig mottagelse.
Regjeringens ulvevedtak – et nytt svik mot
Distrikts-Norge!, het det i en pressemelding
fra Naturbruksalliansen:
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«Dette er et slag i ansiktet, og et hån mot
innbyggere, jegere og næringsdrivende både
innenfor og utenfor ulvesonen, som nå hadde
en klar forventning om at man skulle komme
i gang med å regulere bestanden i tråd med
stortingets vedtak»

Revirkamp utenfor sonen

Avviste all kritikk

Klima- og miljødepartementet (KLD) mente
det var tvilsomt om rovviltnemndene hadde
myndighet til å sette ny kvote. Denne revirkampen blir først avgjort i departementets
klagebehandling senere i vinter.

Kritiske røster fra Høyre og FRP gjorde lite
inntrykk. Statsminister Erna Solberg avviste
bestemt all kritikk mot regjeringen.
«–Ingen har skutt så mye ulv
som denne regjeringen. Men
vi må ha et opplegg som holder
dersom det prøves for domstolene. Vi skal forvalte bestanden,
men samtidig være innenfor
lovverket», sa Erna Solberg til
VG på flyet til India.

Samtidig ble lisenskvoten på 12 ulver utenfor
ulvesonen i Hedmark og Akershus fylt. For
å være forberedt på nye streifulver vedtok
rovviltnemndene en ny kvote på fire nye ulver
utenfor sona.

Også strid om jerven

Erna Solberg
FOTO: REGJERINGEN.NO

Strid er det også mellom KLD
og nemnda i Hedmark om
lisensjakt på jerv. Nemnda ga
felling på tre jerver i ulvesona,
etter først å ha fått nei fra departementet. En tredobbel bestand
i Hedmark med 15 ungekull
mens målet er fem, var ikke
viktig for Ola Elvestuen.

Nå har også WWF med leder Bård Vegard
Solhjell, kastet seg inn i kampen med krav om
at rovviltnemndene må legges ned. Budskapet
er ikke til å misforstå:
Rovviltnemndene er ikke representative. De
tar for lite hensyn til rovdyra og for mye hensyn til beitenøringene. De overser folkeviljen
både nasjonalt og lokalt og medlemmene i
rovviltnemndene representerer feil politiske
partier.

Solhjell mener rovviltnemndenes omsorg
for utmarksnæringene og lokalsamfunn er
omkamp mot vedtatt politikk og mener at
rovviltnemndene nekter å forholde seg til
Bernkonvensjonen, folkeviljen og lovverket
fordi de vedtar fellingskvoter på truede arter.

Usaklig og udemokratisk

Men Solhjells hjelpende hånd til Ola Elvestuen er dypt usaklig og udemokratisk. WWF
er en sentralstyrt organisasjon, uten lokal
forankring, som ignorerer både rovviltforlik,
lokale hensyn og samfunnsansvar.
Stortinget har vedtatt nasjonale bestandsmål for rovdyra
og gitt nemndene myndighet
til å forvalte etter regionale
mål og ansvar for å redusere
konflikter mellom rovdyra
og andre lokale hensyn.
Stortingets bestandsmål
sikrer rovdyra et evig liv

på den norske rødlista. Da er det usaklig av
WWF å kritisere rovviltnemdene for å forvalte
bestandene i tråd med regionens bestandsmål.
Riktig adresse for slik kritikk er Stortinget,
ikke rovviltnemndene.
Det samme gjelder Bernkonvensjonen.
Bestandsmålene er Stortingets fortolkning
av landets forpliktelser. Dermed er det usaklig å beskylde regionene for å ikke ta hensyn
til Bernkonvensjonen. Igjen er politikerne i
rovviltnemndene helt feil adresse.

Bård Vegard Solhjell
F O T O : W W F. N O

Mange nordmenn er positive
til store rovdyr i norsk natur.
Derfor har Stortinget vedtatt nasjonale bestandsmål.
Men folkeviljen er ikke et
argument mot praktisk forvaltning. Det er dypt usaklig
å bruke folkets vilje til rovdyrvern som argument for å
nekte rovviltnemndene å
forvalte bestandene.

Og bakom synger Skogen og Krange
Samfunnsforskerne Ketil Skogen og Olve
Krange i NINA har undersøkt folks holdninger og hevder at folk flest er positive til
store rovdyr. Dette brukes i rovdyrdebatten som argument både for å ha rovdyr,
og en gang til som argument mot å bry
seg om bestandsmålene.
Skogen og Krange er også kilden for
WWFs påstander om uansvarlige rovviltnemnder. Forskerne intervjuet rovviltnemndene i 2016. Flere av politikerne i
nemndene hadde sympati for utmarksbruk
og beitenæringer. Dette problematiseres fordi
konflikten mellom rovdyr og beitebruk bare
angår et mindretall.
Politikere som legger for mye vekt på andre
hensyn enn rovdyrvern virker konfliktskapende fordi det store flertallet, som liker rovdyra, føler seg overkjørt av mindretallet. Et
mindretall som bruker, eller helst misbruker,
sin politiske innflytelse.

Krange nok et flertall i Norge som liker
ulv. Men når spørsmålet er ulv der de bor
forsvinner flertallet.
Forskerne lar seg ikke stoppe av det. De
velger seg det generelle flertallet. Folk som
ikke er berørt bør telle like mye. Og hvor
tar de det fra? Jo, de viser til Stortingsmeldingen «Ulv i norsk natur» fra 2016.
Ketil Skogen

Olve Krange

Dette ligner Skogen og Kranges beskrivelser av
stoa i ulvesona: Ulvemotstandere er i mindretall, men tar mye plass på bekostning av tafatte
ulvevenner. Meng egentlig liker alle ulven hvis
de får tenkt seg om, men et høylytt mindretall
bruker dyret som symbol mot alt som er galt i
utkantene og dalstrøka innafor.

Idiotsikker sirkel
argumentasjon for ulv
I en ny undersøkelse (NINA: Nordmenns
holdninger til ulv 2018) finner Skogen og

Meldingen har viet et eget kapittel til
NINAs undersøkelser viser at et flertall liker
ulven. Og ettersom myndighetene ikke bryr
seg spesielt om folk som er direkte berørt,
mener Ketil Skogen og Olve Krange at de i
deres egen forskning heller ikke trenger å la
slikt ødelegge moroa.
Dette er ingen forskningsbasert konklusjon,
men en idiotsikker sirkelargumentasjon for
ulv.
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Ola Elvestuen vil bare forske
Klima- og miljødepartementet vil ikke sette i gang
forsøksordning for uttak av kongeørn, før det er
forska mer på arten. Stortinget ba i 2016 regjeringa
sette i gang forsøksordning for forvaltning av kongeørn i Troms, på grunn av tap av sau og rein.

$ Av Reidar Åsgård, medlem
av Rovviltnemnda i Hedmark

Statsministeren uttaler til VG (07.01.19) at
«ingen har skutt så mye ulv som denne regjeringen». «NOAH – for dyrs rettighet» mener
på sin side at uttaket av ulv, eller drepingen
som det heter på de kanter og i enkelte media,
må opphøre. De er sterkt uenige i bestandsmålet som Stortinget har vedtatt og viser til
forskning, meningsmålinger og alt annet
som kan underbygge påstanden om at en
majoritet av norsk befolkning er for ulv. Nå
gjenstår en opptelling, kunne NOAH mønstre
flere demonstranter 12. januar enn de anslått
10.000 personene som demonstrerte foran
Stortinget 8. januar?

$ Åsmund Ystad

Rovviltnemnda i Troms og Finnmark
har vært kritisk til at ingenting har
skjedd i saken og mener det må gå an å
både forske og gjøre uttak samtidig, slik
Stortinget opprinnelig ba om.
Fylkesmannen i Troms har også i lengre tid uttrykt bekymring på vegne
av beitenæringene for at den politiske
beslutningen om forsøk med forvaltning av kongeørn ikke blir fulgt opp.
Statens naturoppsyn har blant annet
dokumentert omfattende tap av reinkalv
til kongeørn.

Helt håpløst

Dette er bare helt håpløst sier Lars Ante
Oskal, reineier i Stallonjarga reinbeitedistrikt i Sørreisa i Troms.
Jeg har hatt store tap av reinkalv til rovvilt i lang tid, mye skyldes tap til kon-

geørn. I år hadde jeg ca. 40 % kalvetap
og det var et relativt godt år. For noen
år siden var tapet 72%. Og vi har prøvd
alt. Vi har vært med på forskningsprosjekter og fått dokumentert store
tap og de siste tre år hatt forsøk med
kalving i hegn.
Men vi taper en del kalver inne i gjerdet
også. Og det er ikke naturlig for simlene
å bli sperra inne. Det blir mye stress selv
om vi har en veldig tam flokk.

Heldigvis styrer ikke Stortinget på grunnlag
av antall demonstranter. Det gjør heller ikke
de to Rovviltnemndene som har fått den
tvilsomme oppgaven å vedta nødvendige
forvaltningsgrep.

Erfaringen er at kostanden er langt
større enn nytten. Og det er utrolig
mye ekstra arbeid. Man sover ikke i mai.
Vi er helt avhengig av å få redusert
antall kongeørn i vårt område. Det
bør skje med uttak før hekkesesongen Lars Ante Oskal
begynner, sier Lars Ante Oskal.

F O T O : P R I VA T

Anonym gaupejakt i skuddet

FOTO: ANONYM

Årets gaupejakt er godt i gang og over halvparten av kvota er felt etter to uker. Det er region
2 (Sør-Norge), 3 (Oppland) og 6 (Midt-Norge)
som har en jaktkvote på 55 gauper, i tillegg til
kvotefri jakt på Vestlandet.
Jakta har ellers blitt skjemmet av et voldsomt
styr av protester fra vernesiden i aviser og på
sosiale medier. Først klagde de på kvotene. Det
ble avvist. Deretter gikk bermen løs på jegerne

Stortinget satt på sidelinja?

med alt fra påstander om lovbrudd, uetisk jakt,
toppet med drapstrusler mot gaupejegere som
postet bilder.
Galskapen skremmer neppe jegerne. Men for
ikke å støte noen der ute bruker vi bilde av
en anonym jeger med en navnløs gaupe, skutt
etter godt arbeid av flinke hunder og erfarent
jaktlag på sørsida av Norges vakreste innsjø.

Rovviltnemndene er pålagt å styre etter
Stortingets vedtak og de rammer som er vedtatt der. Så må statsminister Solberg gjerne
«skryte» på seg rekord i skyting av ulv. Solberg
og hennes Regjering har dessuten en ennå
sterkere rekord; det å la ulv formere seg langt
utover Stortingets vedtak. Som om Stortinget
kun har vedtatt slappe retningslinjer. Noen vil

kanskje også mistenke at uttaket av Slettåsflokken, to ulver, henger sammen med at disse
dyrene langt på vei hadde overskredet sannsynlig alder for reproduksjon. De sto i så fall
laglig til for symbolpolitisk hugg. At uttaket av
disse to dyrene betyr et farvel til ulv i Norge,
må være en betydelig overdrivelse.
Det pågår en diskusjon, der også Regjeringen
og statsråd Elvestuen er betydelige aktører.
Den går ut på at Stortinget ikke visste hva de
gjorde når de vedtok dagens bestandsmål på
4-6 årlige ynglinger.
Dette er en inngang i ulveforvaltningen som
Rovviltnemndene ikke kan benytte. Hvor ville
det føre hen hvis demokratisk valgte organer
skulle ha som hovedteori at landets øverste
myndighet, Stortinget, ikke har peiling? – Og
merkelig er det, her mener Regjeringen at
Stortinget og Rovviltnemndene har oversett
viktige fakta. Rovviltnemndene burde ha overprøvd Stortingets bestandsmål. Men hopper
vi over til et annet tema, regionreformen,
mener den samme Regjeringen at det grenser
til oppvigleri og er uhørt at f eks Finnmark vil
overprøve et knepent stortingsflertall.
Rovviltnemndene har aldri stått for en utryddelse av all ulv, slik jeg opplever det. Vi forsvarer Stortingets to-delte mål om både rovdyr,
herunder ulv, og bruk av utmarksbeite. Men

Reidar Åsgård
FOTO: HEDM A R K F Y LKESKOMMUNE

vi kan ikke, som en del andre, vedta vår egen,
private forvaltningspolitikk basert på ønsker
og uten samfunnshelheten som ansvar. Dernest; er et flertall i Stortinget i stand til å markere en klar og kraftfull bekreftelse på hvem
som er øverste myndighet i dette landet? Eller
blir konklusjonen trukket i en eller annen rettsinstans om 4-5 år?
Denne kronikken har stått på trykk i flere
aviser. Tidsskriftet Rovdyr har på forespørsel fått lov å gjengi den.

Rovdyrkveld i verdens høyeste trehus
Tirsdag 26. mars 2019 kl. 19.00 Wood Hotel i Brumunddal

Arnﬁnn Nergård,

Arne Sveen,

leder i regional rovviltnemnd
i Hedmark: Hvor ble det av
rovviltnemndenes myndighet
og ansvar?

forteller fra tidenes ulvejakt i
Julussa-reviret fjor og tidenes korteste
ulvejakt i Trysil 1. januar i år.
Alt om planlegging, sporing og
gjennomføring av effektiv ulvejakt

Arnfinn Nergård

Inngang kr. 100 pr. pers. Gratis servering!
FNR Ringsaker lokallag v/ Geir Atle Aas tlf. 907 27 902
Arne Sveen

Kronikk

Stortinget ba om forvaltning av kongeørn i Troms:

– POLITIKK –

Tirsdag 8. januar

Politikk

Flere folk utenfor Stortinget
enn medlemmer i Venstre

Ti tusen demonstranter fra hele landet var samlet til demonstrasjon mot regjeringens ulvepolitikk i
Oslo 8. januar i år. Med fakler, banner, plakater og taktfaste rop om at «nå er grensen nådd», «nok er
nok» og «Stortinget bestemmer», beveget et folkehav seg i fakkeltog fra Youngstorget til Stortinget.

FOTO: ÅSMUND YSTA D

$ Åsmund Ystad

Bakgrunnen for den storstilte markeringen var
regjeringens overkjøring av rovviltnemndenes
kvote for lisensjakt på ulv i ulvesona. Vedtak
om uttak av Mangenreviret på grensa mellom
Hedmark og Akershus og Hobølreviret i Østfold ble stanset av regjeringen som kun tillot
uttak av det gamle lederparet i Slettås-reviret
i Trysil.
Tre ukers sammenhengende protester mot
overkjøringen nådde sin topp i Oslos gater
og foran Stortinget januarkvelden.
Demonstrasjonen med fakkeltoget i Oslo ble
arrangert av Naturbruksalliansens organisasjoner innen landbruk, naturbruk og jakt:
Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund,
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norskog,
Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk
Almenningsforbund, Glommen Skog, Norsk
Sau og Geit, samt NJFFs fylkeslag i Hedmark,
Østfold, Akershus og Oppland.
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Hele landet deltok

Det var organisert busstransport til Oslo for
flere tusen deltagere fra de fleste fylker i SørNorge. Men det kom folk fra hele landet og
sammen med de mange fra Oslo og nærområdet som tok deg inn til byen selv ble det et
mektig protesttog.
Parolen «Stortinget bestemmer – regjeringen
glemmer» runget taktfast gjennom Oslo sentrum. Med så mye folk tok det tre kvarter før
sistemann kunne forlate Youngstorget.

Etter appellene ble det overlevert et brev til
Stortingets presidentskap der organisasjonene
bla. hevdet:
«…Det er svært skuffende at regjeringen
overstyrer rovviltnemndene og beslutter å
holde ulvebestanden på et høyere nivå enn
det Stortinget har bestemt. Dette skjerpes
ytterligere av at vi har hatt en ny sommer
med store tap av beitedyr til ulv spredt over
store områder.

Forvaltningen av ulve- og rovviltforliket
slik det skjer nå, har store negative konsekvenser for menneskene og bygdene
som er berørt. Stortinget har ved gjentatte tilfeller presisert at ulvesonen ikke
skal være et ulvereservat. Hjemmelen for
slik felling er på plass i naturmangfoldloven og rovviltforskriften. Vi mener det
er svært alvorlig, ikke minst for tilliten
til myndigheter og forvaltningsapparat,
at vedtaket om lisensfelling som rovviltnemdene har fattet, nå er satt til side! ..»

Faklene tennes på Youngstorget

FOTO: NTB/SCA NPIX COR NELIUS POPPE

Et hav av lys

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk hadde
ansvaret for kveldens opplysning. 5208
fakler ble delt ut gratis til demonstrantene på Youngstorget før avgangen til
Stortinget. I tillegg hadde mange med seg
fakler selv og mange hadde hendene fulle
med plakater og bannere.

Folkeaksjonens leder Nils Solberg
var en av appellantene foran
Stortinget 8. januar
FOTO: NTB/SCA NPIX
CORNELIUS POPPE

Dagen derpå i Stortingets spørretime

Verdig og mektig markering

Alle demonstrantene fulgte oppfordringen om
en fredelig opptreden og det ble en verdig og
mektig forestilling.
Foran Stortinget var det var det en rekke
appeller fra ulike organisasjoner og flere
politiske partier. Mange av de over 150 ordførerne som i fjor sommer signerte et opprop
mot regjeringens rovdyrpolitikk, sto også
foran scenen.

En stadig voksende delbestand av ulv
på norsk side er en stor utfordring for
beitebruk, jakt, hundehold og livskvalitet, både i og utenfor ulvesonen. For å
komme ned på det vedtatte bestandsmålet må det gjennomføres en større regulering av bestanden innenfor ulvesonen.

FOTO ÅSMUND YSTA D

Trygve Slagsvold Vedum (Sp):
Det var flere foran Stortinget i går
enn Venstre har i totalt medlemstall,
så det viser at det var et kjempeengasjement når det gjelder å få gjennomført Stortingets vedtatte bestandsmål.
Mener statsråden det er et problem
at man ikke når Stortingets vedtatte
bestandsmål?

Statsråd Ola Elvestuen:
Jeg mener at vi skal følge de vedtakene som er gjort i denne salen, og
det er at vi har et lovverk, og den
loven må vi følge. Naturmangfoldloven er basert på Bernkonvensjonen.
Den må vi etterfølge. Så har vi et
bestandsmål som vi så skal følge opp,
innenfor de juridiske rammene som
vi har. Sånn er den politikken som jeg
må føre.

Stortingets spørretime onsdag 9. januar. Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum stilte spørsmål om regjeringens ulvevedtak til klima- og
miljøminister Ola Elvestuen som svarte god dag
mann økseskaft.
FOTO: ÅSMUND YSTA D
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NOAH stilte i retten, sterkt preget av
Slettås-ulvenes bortgang.
Fra venstre Kathrin Vels og Siri Martinsen
fra NOAH og deres prosessfullmektig,
jusprofessor Mads Andenæs.

Sosialpornograﬁ fra ulvesona

FOTO: NTB/SCA NPI X –GOR M K A LLESTA D

Tapte på alle punkter

I kjennelsen fra Byfogden mandag 7. januar
2019 fremgår at NOAH tapte på alle punkter i den midlertidige forføyningssaken
organisasjonen anla mot staten for å få
stoppet uttaket i Slettås. Begjæringen ble
ikke tatt til følge. Retten var ikke i tvil og
NOAH ble dømt til å betale sakskostnader
til staten og til USS.

Ulvejakta i Trysil :

Ikke i strid
med Grunnloven
NOAH tapte ulvesaken, retten stoppet ikke uttak av ulv i sonen.
$ Åsmund Ystad.
Kilde: USS/utmark.no

Rett før nyttår, fire dager før jaktstart i
Slettås-reviret i Trysil, gikk dyrevernorganisasjonen NOAH til sak mot Klima og
miljødepartementets vedtak om uttak av
Slettås-reviret.
Først 3. januar åpnet Byfogden for behandling. Tema var om jakten på Slettås-ulvene
skulle stanses i påvente av rettslig behand-

ling av et senere søksmål fra NOAH om
at lisensjakten på Slettås-ulvene var i strid
med naturmangfoldloven, Grunnloven og
Bern-konvensjonen. På samme måte som
i tidligere saker opptrådte USS v/ advokat
Stein Erik Stinessen som partshjelper til
støtte for departementet.
På tidspunktet for de muntlige forhandlingene var Slettås-paret allerede skutt første
nyttårsdag, men det ble vist til en mulig
tredje ulv.

NOAHs prosessfullmektig, jusprofessor Mads Andenæs rettet kraftig kritikk
mot departementets ja til lisensjakt på
Slettåsflokken og påsto at enhver reduksjon av ulvestammen innenfor ulvesonen
var i strid med Grunnlovens paragraf 112
og Bernkonvensjonen
Retten la til grunn, i tråd med anførslene
fra Regjeringsadvokaten og USS advokat
Stinessen, at ulvejakten ikke er grunnlovsstridig eller i strid med Bernkonvensjonen,
så lenge lisensjakten er i tråd med naturmangfoldloven.
Retten fant ingen feil ved Klima og miljødepartementets vurdering av de hensyn
som etter naturmangfoldlovens paragraf 18
c gav hjemmel for felling av Slettås-flokken.

Rask nyttårsjakt i Slettås
Den første lisensjakta i ulvesonen var over i
løpet av få timer.
Trysil Fellesforening organiserte og gjennomførte jakta. Talsperson Ole Martin Norderhaug fortalte at de fine jaktforholdene gjorde
sitt til at ulvene ble skutt i løpet av kort tid.
Klokken halv elleve ble den første ulven ble
meldt skutt. Ikke lenger etter ble også den
andre tatt

–Ulvene ble skutt så raskt som det er mulig
å gjennomføre en jakt. Med så mange jegere
som jaktet i et området der man visste ulven
var, gikk det fort.
Da hadde politiet allerede rukket å sende
vekk svenske sabotører som forgjeves forsøkte å stanse jakta.

Jeg har lest Klassekampens seks siders
reportasje «Ulvetider» i lørdagsutgaven
2. februar og synes det er trist.
Bjørn Skåret
Jeg synes det er trist å finne denne avisen
i rollen som kolportør av sentimentalt
sludder og lettvinne generaliseringer på
«Se og Hør»-nivå med utgangspunkt i de
personlige opplevelsene til to personer som
angivelig skal ha våget liv og helse for den
store sak: Å stå fram.

hovedstadselite og andre onde krefter med
ulven som samlende symbol.

Bygdedyret finnes og tar sikkert også nye
tekniske hjelpemidler i bruk. Men det er
ikke i flertall, selv om noen føler det slik.

vernerne som gjør ulven til

Det andre «narrativet» som journalist
Gjerseth Olsen vil formidle til folket, er en
variant av det som vi finner hos de fleste
journalister i riksmediene når de tar på
seg den høytidelige minen og skal gi en
tidsmessig analyse av «rovdyrkonflikten»:
Den er et resultat av bygdenes utarming og
avmakt i kampen mot påtvungne reformer,
skolenedleggelser og befolkningsnedgang,
dvs et forsøk på å forene ellers motstridende interesser i en motstandskamp mot

Det er mye riktig i beskrivelsen av den
økende motsetning mellom by og land som
nåværende regjering har gitt økende fart og
tydelig retning, Men ulvens symbolfunksjon er feilplassert. Det er vår tids miljøbevegelse og naturvernerne som gjør ulven
til symbol. Her i ulvesonen og i økende
omfang i nærområdene er den en konkret
realitet som langt på vei har utryddet en
tradisjonell næring – med de følger det får.

«Men ulvens symbolfunksjon
er feilplassert. Det er vår tids
miljøbevegelse og natur
symbol.»

Bjørn Skåret

Det som forundrer meg, et hvor lett mediene har akseptert miljøvernmyndighetenes
«narrativ», at det såkalte rovviltforliket av
2011 representerer År null i norsk rovviltforvaltnings historie, og at det ikke er
interessant å gå litt nærmere inn på hva
som førte oss dit. Det vet vi mye om. Og
det burde faktisk interessere en avis som
Klassekampen.

En seks siders reportasje i Klassekampen 2. februar kom i etterkant av en demonstrasjon for ulv på Elverum 12. januar. Et
hundretalls ulvevenner møtte opp, men arrangøren NOAH
meldte om at forskning fra NINA viste at motstanderne av ulvejakt hadde støtte av flertallet av innbyggerne i Østerdalen. Men
tusener av folk hadde valgt å bli hjemme på grunn av frykt for
trakassering fra naboer og andre bygdedyr. Denne forklaringen
kjøpte Klassekampen ukritisk og dro på reportasjetur til
Elverum og Rena
FA K S I M I L E F R A K L A S S E K A M P E N 2 . F E B R UA R 2 019 .

To døde Slettås-ulver 1. nyttårsdag
FOTO: OLE M A RTIN NOR DER H AUG
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Organisasjon

Ledersamling
i FNR
Tillitsvalgte i lokallagene og landsstyret møttes
til samling på Gardermoen helga 8. og 9. februar.
$ Åsmund Ystad

Lars Erik Hyllvang
FOTO: ODD GRANÅS

En god forsamling med til sammen 27
personer brukte møtet til å diskutere
den aktuelle rovdyrpolitiske situasjonen
og legge planer for arbeid og aktiviteter i
organisasjonen for resten av året.
Første kvelden fikk vi en interessant og
informativ presentasjon av Lars Erik
Hyllvang, ordfører i Engerdal og landsstyremedlem i Utmarkskommunenes
sammenslutning (USS)
Lars Erik Hyllvang ga Folkeaksjonens
tillitsvalgte en grundig innføring i USS

sitt rovdyrarbeid, med spesiell vekt på
det juridiske arbeidet og ikke minst
om konsultasjonsmøtene om oppfølging av rovviltforlikene med klima og
miljødepartementet og landbruks og
matdepartementet.
Konsultasjonsmøtene med regjeringen
om rovviltforvaltningen kom i stand
som regjeringens respons på det landsomfattende ordføreroppropet sommeren og høsten 2018. Felles for budskapet
fra de mange kommunene var en kritikk
av ubalanse til fordel for vern av rovviltet i gjennomføringen av Stortingets
todelte målsetting for forvaltningen.

Presentasjon fra USS

Folkeaksjonens ledersamling vedtok følgende uttalelse etter møtet:
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk registrerer
med uro at den regionale rovviltforvaltningen er under press. Regjeringen setter
i økende grad rovviltnemndenes vedtak til
side og miljøvernorganisasjonene forsøker å
undergrave hele legitimiteten til ordningen.
Vi mener Klima og miljøverndepartementets stadige overprøving av vedtak og
forvaltningsplaner minner om omkamp
om Stortingets rovviltforlik. Forvaltning
i henhold til regionale bestandsmål er det
viktigste styringsverktøyet for forvaltningen.
Miljøvernorganisasjonenes kritikk bygger
på manglende forståelse for rammene for

arbeidet i de regionale rovviltnemndene.
Kontinuerlig kritikk av at rovviltnemndene
vedtar fellingskvoter for store rovdyr som er
klassifisert som truet på den norske rødlista
er direkte usaklig all den tid stortingets vedtatte bestandsmål sikrer rovdyra et evig liv
på den samme rødlista.
De regionale rovviltnemndene er sammensatt av fylkespolitikere og representanter
oppnevnt av Sametinget. De reflekterer
den politiske maktbalansen i regionen de
har fått i oppdrag å forvalte. Jobben de gjør
er å forvalte innenfor vedtatt rovviltpolitikk
og de politikerne har en viktig rolle i å bidra

til en forvalting som ivaretar et helhetlig
samfunnsansvar.
Mye av uenigheten rundt rovviltnemndene
handler om spørsmålet om rovviltforvaltning er et rent faglig eller et politisk spørsmål. Miljøvernorganisasjonene mener det
første, Stortinget det andre. Og i Norge er
det slik at Stortinget avgjør hva som er politisk og hva som er faglig.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener
regjeringen skaper usikkerhet om hvor den
står i dette spørsmålet. Det er ødeleggende
for tilliten når det blir utydelig om regjeringen stiller seg bak stortingets rovviltforlik.

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 og
støtte arbeidet for å endre en ødeleggende
rovdyrpolitikk.

Stor medlemsmasse

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har 9607
medlemmer som har betalt for 2018. Det
er 200 færre enn rekordåret 2017, men en
solid konsolidering etter forrige års sterke
medlemsvekst med netto 1300 nye, etter
kjempegod respons på mange store messer
med ekstra pent vær og godt besøk.
Medlemskontingenten er den samme som
i fjor, 285 for hovedmedlemmer og med
kr. 130 for ungdom under 25 år (født 1993
eller senere). Familiemedlemskap koster
kr 415.

Nye familiemedlemmer

Familiekontingenten er den samme, uavhengig av antall medlemmer. For nye er det
eneste vi trenger navn og adresse på nye
familiemedlemmer. Bruk innmeldingsskjemaet på www.rovdyr.org.

Jeg koser meg når jeg betaler
medlemskontingenten til Folkeaksjonen
En av mange goder med å reise rundt
med stands er at vi treffer mange av
Folkeaksjonens medlemmer. Vi får ofte
interessante og gode tilbakemeldinger.
Det er alltid hyggelig.
Noen ganger får vi direkte skryt. På Dyrskun i Seljord fikk vi besøk av Svein Hovland fra Skien. Svein har vært medlem i
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i mange
år. Og det har han tenkt å fortsette med.

Svein Hovland
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Stadig flere skjønner som
denne familien fra
Telemark at hele familien
må med i Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk

For meg er det helt naturlig å være medlem. Organisasjonen vår har avgjørende
betydning for en fortsatt god naturforvaltning. Det ønsker jeg å støtte.
Jeg koser meg når jeg betaler medlemskontingenten til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, forteller Svein Hovland fra
Skien.

FOTO: ÅSMUND YSTA D
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Årsmøter i lokallagene
i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Det er tid for årsmøter. FNR Ringsaker lokallag har allerede gjennomført sitt årsmøte 27. februar
og FNR Nord-Østerdal den 5. mars. Her ﬁnner du et utvalg av andre årsmøter i lokallagene.
Mer info og flere møter ﬁnner du på Folkeaksjonens nettside www.rovdyr.org.

Kristoffer Clausen deltar på årsmøtet til FNR Helgeland.

Gunnar Gundersen deltar på
årsmøte i FNR Vestfold

$ Åsmund Ystad

FNR Vestfold lokallag
Årsmøte mandag 18. mars 2019
kl. 18.30 på Gavelstad Gjestegård i
Lardal.
• Jørun A. Ruud, leder i rovviltnemnda i
region 2 deltar, orienterer om arbeidet
i rovviltnemnda og om årets gaupejakt.
• Gunnar Gundersen, Glommen Skog
og leder i Naturbruksalliansen,
forteller om arbeidet i regi av
Naturbruksalliansen, for å få til aktiv
forvaltning og lisensjakt av ulv i
ulvesona.
• Åsmund Ystad, sekretær i FNR
sentralt orienterer om arbeidet i
Folkeaksjonen sentralt.
Kontakt: Leder Frode Island Bergan,
tlf. 905 81 517
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Jørund A. Ruud, leder i rovviltnemnda for
region 2, deltar på årsmøter i FNR
Vestfold og FNR Hallingdal

FNR Søndre Buskerud
lokallag
Årsmøte tirsdag 19. mars 2019
kl. 19.00, Klubbhuset til Østsiden JFF,
Elvehuset, Dynge 77 i Hokksund.
• Jarle Foss, Rovviltkontakt i Statens
Naturoppsyn orienterer om arbeidet
i SNO.
• Åsmund Ystad, sekretær i FNR
sentralt orienterer om arbeidet i
Folkeaksjonen sentralt.

Anne G. Delphin fra Naturbruksalliansen deltar på årsmøtet
til FNR Glåmdal.

FNR Glåmdal lokallag
Årsmøte tirsdag 19. mars 2018,
kl. 19.00. På Brakka i Kongsvinger
(Glåmdal motorhistoriske forening)
• Anne G. Delphin, sekretær i
Naturbruksalliansen, forteller om
arbeidet i regi av Naturbruksalliansen,
for å få til aktiv forvaltning og
lisensjakt av ulv i ulvesona.
• Nils Solberg, leder i FNR orienterer om
arbeidet i Folkeaksjonen sentralt.
Kontakt: Leder Kjell Eierholen,
tlf. 971 80 798.

Kontakt: Leder Tor Brandt,
tlf. 926 34 730

Flere årsmøter og mer informasjon
på www.rovdyr.org

FNR Lillehammer
regionlag
Årsmøte torsdag 21. mars 2019
kl. 19.00. Hafjell Hotell
(Gjestegården i Øyer)
• Ulvejeger Arne Sveen fra Rena forteller
fra tidenes ulvejakt i Julussareviret
i Hedmark i fjor og tidenes korteste
ulvejakt i Trysil 1. nyttårsdag i år.
Du får høre alt om planlegging, sporing
og gjennomføring av effektiv ulvejakt,
og om konsekvenser av ulven for folk
og utmarksbruk i ulvesona.
Kontakt: Leder Ottar Moe
tlf. 959 81 660.

FNR Hallingdal lokallag
Årsmøte torsdag 21. mars kl. 18.00
2019, på Bedehuset i Gol.
Etter årsmøtet, kl. 19.00:
• Jørund A. Ruud, leder i rovviltnemnda
i region 2 orienterer om arbeidet i
rovviltnemnda og om årets gaupejakt.
• Tor Kristian Tveitehagen: Erfaringer
fra 20 år med gaupejakt og forvaltning
i Hallingdal
Kontakt: Leder Knut Halvor Jorde
tlf. 958 88 416

Tor Kristian Tveitehagen, Hallingdal rovdyrjaktlag, deltar på årsmøte i FNR Hallingdal.

FNR Helgeland lokallag
Årsmøte onsdag 3. april 2019 kl. 17.00
på Samisk Kultursenter i Hattfjelldal
• kl. 19.00: Rovdyrkveld med foredrag
av Kristoffer Clausen. Kristoffer
Clausen er en av Norges største
jaktfilmprodusenter og heltidsjeger
med lidenskap for villmark.
Kontakt: Leder Anders Svarstad,
Leirfjord, tlf. 959 02 607

FNR Akershus lokallag

Morten Kjørstad, direktør i SNO, deltar
på årsmøte i FNR Akershus

Årsmøte onsdag 10. april 2019,
kl. 19.00 på Aur Gjestegård i Aurskog
• Vi får besøk av Morten Kjørstad,
direktør i Statens Naturoppsyn (SNO)
• Foredrag om Rovviltarbeidet i SNO,
med fokus på bestandsregistrering av
store rovdyr. Denne kvelden blir det
selvfølgelig mest om ulv og litt gaupe.
Kontakt: Leder Odd Granås
tlf. 908 81 938.

Arne Sveen deltar på årsmøte i FNR
Lillehammer regionlag.
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Landsstyrets
medlemmer:
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

Arve Sætra
Delesjef
Aurskog
Tlf. 992 15 586

Tone Judith
Marstein
Benjaminsen
Bonde
Skånland
Tlf. 941 47 249

Even Evensen
Skogsarbeider
Ringsaker
Tlf. 414 47 193

– MEDLEMSSIDER –

Folkeaksjonens

ledelse
politikk:
og

Medlemssider

– MEDLEMSSIDER –

Fine premier
til Folkeaksjonens

gode ververe

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

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

Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................
Postnr./Sted: .......................................................................

Genser:

Norsk Natur
er herlig
– uten ulv

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

1. vara
Midtre Gauldal

Jan Snorre
Landgraff
2. vara
Biri

Mette
Trøftmoen
3. vara
Nord-Odal

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

Lars Erik Brattås
Webmaster
web@rovdyr.org

Familiemedlem:

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

forvaltning i stedet for strengt vern av
rovdyr i Norge.

Familiemedlem:

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

Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk sier:

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

6 drammeglass
med logo

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

Familiemedlem:

• Ja til lokal forvaltning
Navn: .....................................................................................

• Ja til effektivt uttak
av skadedyr

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

• Nei til kjerneområder
og rovdyrsoner

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

Våpenreim

• Nei til fast ulvestamme
i Norge

sort, med logo

Familiemedlem:

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

Per Bjarne
Bonesvoll

Familiemedlem:

Verv 6 medlemmer og velg mellom:

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.

Jeg melder meg herved inn som medlem i

Medlemskontingent
er kr 285,– for
hovedmedlem i 2019.
Familiemeldemskap koster kr 415
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.

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

for Folkeaksjonens lokallag

Trond Burud,
Risberget i Våler

Lokallag

Gammeljerven i Kynndalen
Den gamle hannjerven bykser fram i den dype laussnøen som ikke gir hold selv for de brede
potene. Han kjenner lyngen på bakken hver gang han sparker i fra. Det har vært en merkelig
vinter så langt, uten en eneste mildværsdag siden snøen la seg i slutten av desember.
Bare løs snø som ikke gir motstand hverken til pote eller klov.

Leder

Telefon

Østfold
Akershus

Jon Stabekk, Halden
Odd Granås, Aurskog

tlf. 908 66 479
tlf. 908 81 938

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

Tor Brandt, Drammen
Kjell Eierholen, Åsnes
Frode Island Bergan, Steinsholt
Trond Kvernstuen, Nordagutu
Knut Halvor Jordet, Nesbyen
Cato Gustavsen, Trysil
Vidar Helgesen, Rena
Geir Atle Aas, Brumunddal
Harald Enge, Os
Ottar Moe, Øyer
Arne Warberg, Fagernes
Eirik Sæther, Lesjaskog
Odd Roger Eggan, Oppdal
Johan Hokseggen, Kvål
Lars Waade, Skogn

tlf. 926 34 730
tlf. 971 80 798
tlf. 905 81 517
tlf. 959 47 635
tlf. 958 88 416
tlf. 930 34 148
tlf. 917 46 796
tlf. 907 27 902
tlf. 950 88 892
tlf. 959 81 660
tlf. 906 14 892
tlf. 909 91 236
tlf. 976 80 808
tlf. 959 91 873
tlf. 911 14 681

Helgeland

Anders Svarstad, Leirfjord
Terje Benjaminsen, Skånland

tlf. 959 02 607
tlf. 913 91 707

Troms

Det var et par timer siden han
ristet snødrysset av pelsen, og
lot seg gli ned stammen på
storgrana han hadde brukt
til dagleie. Han var sulten.
Han la veien bortom kløftfurua der han hadde gjemt
unna et elgbein tidligere i
høst, og snart kjente han den
svake eimen av godt modnet
elg. Ei bogplate som enda
hang fast i leggbeinet, det var
det hele, men han fikk den løs
fra greinkløfta og slapp den i
bakken. Ikke mye til mette for
en sulten jerv, men snart lå
bogplata reingnagd og fliset
og han avsluttet med å rive ei
skinnfille fra leggbeinet.
Kløftfurua der han hadde gjemt unna
et elgbein tidligere i høst.
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Tidligere utgaver
av Rovdyr
kan leses på
www.rovdyr.org
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Brått stanset gammeljerven, løftet hodet og
været. Han hadde gått denne veien mange
ganger tidligere og ble ikke overrasket over
å kjenne lukta fra urinmarkeringa på ei
lita buske i løypekanten. Han hadde hørt
ulvene øst i berget mens han lå i dagleie,
og visste godt hva det betød. Kanskje det
blir litt blodferskt før dagen gryr.
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Nå kunne restene ligge der til rev og korp,
og en liten gul flekk i snøen og et par kloremerker markerte at dette var hans revir.
Det var godt å komme fram til skiløypa der
løypemaskina hadde pakket snøen hard,
og i det kalde fullmånelyset var det ikke
bare en, men to jerver som beveget seg over
myra og bare den lyse pelsen på siden av
dyret skilte jerven fra sin egen skygge.
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Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Jerven

på full
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Naturbr

Leder:
Nils Solberg, Halden
Nestleder:
Laila Hoff, Hattfjelldal
Styremedlem: Tone J. M Benjaminsen, Skånland
Arve Sætra, Aurskog
Even Evensen, Ringsaker
Varamedlem: Per Bjarne Bonesvoll, Rognes
Jan Snorre Landgraff, Biri
Mette Trøftmoen, Nord-Odal
Daglig leder: Åsmund Ystad, Steinkjer
e-post: aksjonen@rovdyr.org
Revisor:
Revisorfirmaet BDO AS, Steinkjer

tlf. 479 11 542
tlf. 920 51 459
tlf. 941 47 249
tlf. 992 15 586
tlf. 414 47 193
tlf. 909 56 310
tlf. 473 75 369
tlf. 975 95 119
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Møteleder landsmøte:
Leif Kåre Kvangraven, Os i Østerdalen

Brått stanset gammeljerven, løftet hodet og været.

Valgkomité:

Odd Granås, Akershus
Johan Hokseggen, Gauldal
Geir Atle Aas, Ringsaker
ROVDYR nr. 1 – mars 2019

19

Medlemsinfo

Kontaktinformasjon

Returadresse: Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

Møt Folkeaksjonen
på Melhus og Lillestrøm
Camp Villmark arrangeres som
vanlig i Norges Varemesse i
Lillestrøm. I år skjer det fredag
26. april til søndag 28. april 2019.
Men før det treffer du Folkeaksjonen
på Villmarksmesse i Melhus i
Trøndelag, helga 30. og 31. mars.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk stiller med erfarent mannskap og romslig stand, klar til å ta
imot besøk av gamle og nye medlemmer. Direkte
kontakt med våre medlemmer er alltid hyggelig og
en viktig ressurs i vårt arbeide.
På FNRs stand får du både kaffe og ny caps hvis
du har slitt ut den gamle. Alle nye medlemmer får
FNR caps eller T-skjorte i velkomstgave.

Ny adresse
Bruk skjema for adresseendring på www.rovdyr.org
eller send epost til
aksjonen@rovdyr.org

