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Jeg tror jeg vil påstå at jeg ikke kjenner
noen distriktskommuner som ønsker
spesielt tilstedeværelse av ulv og bjørn
og representantene for forlikspartiene
ga tydelig preg av dette. Alle representantene ga i tur og orden beskjed om
at dette hadde vært en sak som hadde
engasjert veldig mange og mye, men
til hvilken nytte spør jeg etter opplevelsen på Stortinget.
Våre meninger blir ikke tillagt noe hensyn, da et flertall har bestemt seg for at
de skal bestemme hvem det er i Norge
som skal påføres disse belastningene.
Det mest utrolige tross alt må vel allikevel være at forliket valgte en fortsatt
«Ole Brum»-politikk, ja takk til beiting i
utmark og fortsatt store rovdyrbestander. Dette tyder på at høringene ikke
har nådd inn.
Et flertall på Stortinget har valgt å forsøke å dempe konfliktene ved å antyde
mer penger og nye forvaltningssoner.
Hvis Stortinget mener og har oppfattet
opprøret fra rettighetshavere ensidig
på penger, ja da er det noen som har
sovet i timene. Rettighetshavere ønsker
å kunne forvalte utmarken slik de alltid

har gjort, gjennom en bærekraftig forvaltning, noe som gir oss våre kulturlandskap og det biologiske mangfoldet.
Den største trusselen vi har for å klare å
ta vare på disse verdigfulle områdene
er for meg staten selv, gjennom en
effektivisering og uttak på boniteter og
områder som ikke burde belastes, ensidig for å skaffe mer penger framfor å
pleie kulturlandskapet.
Folkeaksjonen er langt fra i mål enda,
mange ting rundt forvaltningen står fortsatt igjen og vi må slåss for rettferdighet
overfor de som blir mest berørt. Jeg tør
ikke stole på at forlikskameratene er like
enige i alle de uklare ting angående dette.Vi må vente og se . Og så må vi nå ikke
glemme hva som skjedde på stortinget
den 13. mai 2004, da vårt folkevalgte
organ demokratisk med partipisk vedtok
å påføre mange områder store belastninger gjennom St.meld. nr.15.
Vår organisasjon har fått mange nye
medlemmer siste året, det er flott og
velkommen skal dere alle være.
Personlig fungerer jeg til daglig som
ordfører i Rendalen kommune i Østerdalen, Hedmark fylke. Hvis noen ønsker
å snakke med meg personlig, er det
bare å ta kontakt. Jeg synes det er en
berikelse å få snakke med flest mulig av
dere, for slik å skaffe meg nødvendig
kunnskap til den jobben jeg er valgt å
gjøre for Folkeaksjonen.
Jeg vil takke dere for innsatsen hittil og
ønsker dere en riktig god sommer alle
sammen!
Erling Myhre

Rovdyrmelding for de neste 10 år?
Et bredt forlik om rovviltmel-

ganger pekt på som ødeleggende for
en fruktbar prosess videre.

dingen og ro om denne
Grenseflokkene

saken var et klart ønske hos
Stortingsflertallet som gikk
sammen om innstillingen til
Rovviltmeldingen som ble
vedtatt i Stortinget 13. mai
2004. Folkeaksjonen ny rov-

Åsmund Ystad

F O T O : T R I N E B I N D E B R AT B E R G

dyrpolitikk mener Stortinget
med dette vedtaket bidrar til
økt konfliktnivå.

Å S M U N D Y S TA D
Stortingsrepresentanter for partier på
begge sider gav uttrykk for at engasjementet fra grasrota i denne saken var
mye større enn i de aller fleste saker. Vi
i Folkeaksjonen er sikker på at årsaken
til det var at Regjeringen hadde lagt
fram en Stortingsmelding som helt
klart ville føre til økte konflikter i stedet
for reduksjon. Og det var meget synlig
for alle som ville se.
Flertallsforliket mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet/ SV gir en liten
reduksjon av bestandsmålene i forhold
til Regjeringens opplegg, men totalt en
klar økning i forhold til dagens
bestand. Vi kan med andre ord forvente økte materielle skader. Da blir det
ikke lettere å forbedre tillit og kommunikasjon mellom partene, noe som er
mangelvare i følge flere faglige utredninger i forkant av rovviltmeldingen.

Ødeleggende
De 8 nye rovviltregionene som nå skal
prøve å gi forvaltningen lokal legitimitet, kan ikke uten videre bidra før det
er sannsynlig at de nye nemdene får
lov til å gjøre en meningsfull jobb som
imøtekommer Bygde-Norges ønsker.
Og jobben må bli vanskelig når Storting og Regjering legger tunge steiner
til byrden med å vedta bestandsmål
som på kort sikt ødelegger regionnemdenes handlingsrom. Dette har Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk gjentatte

Selve Stortingsdebatten artet seg i stor
grad som en krangel om hvem som
hadde innflytelse og hvem som ikke
hadde det. Opplysende informasjon
om hva partene faktisk hadde innflytelse på var det vanskeligere å få tak på.
Tre ganger fikk Miljøvernminister Børge
Brende spørsmål om forvaltningen av
grenseflokkene med ulv, men Brende
unngikk konsekvent å si noe meningsfullt om dette. Det eneste som er klart
er at grenseflokkene ikke skal ha noen
som helst påvirkning for målet om
3 norske ynglinger.
Øst for Glomma, mellom Elverum og
Halden er det i praksis ikke plass til helnorske ulverevir. Området er for smalt.
Det betyr at folk som bor mellom disse
to byene har fått null avklaring om
hvordan forvaltningen skal foregå.
Videre skal antallet bjørn øke dramatisk,
uten at det skal koste Staten ei krone mer
enn det som i dag brukes for å betale
regningen for store rovdyr i Norge.

Regioner for rovvilt
• Følger fylkesgrenser
• Region 1 – Vest-Norge
• Region 2 – Sør-Norge
• Region 3 – Oppland
• Region 4 - Oslo/Ak/Østfold
• Region 5 – Hedmark
• Region 6 – Midt-Norge
• Region 7 – Nordland
• Region 8 – Troms/Finnmark
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Tolking av Stortinget
Det er nå Regjeringen ved Miljøverndepartementet som skal tolke Stortingsvedtaket og omsette det i praktisk
politikk. Dette er en avgjørende fase,
ikke minst på grunnlag av hva som har
skjedd etter det forrige rovviltforliket i
Stortinget i 1997. Mange har smertefullt erfart at en dårlig politikk kan få
enda verre konsekvenser hvis de som
står for den praktiske forvaltningen forsterker det negative i politikken i stedet
for å bidra til gode løsninger.
Folkeaksjonen har hele tiden tatt
ansvar og bidratt til åpenhet og kommunikasjon om rovdyrpolitikk og forvaltning. Stortingets vedtak om rovdyrpolitikken innebærer få positive signaler til Bygde-Norge. Desto viktigere er
det å ta vare på de som finnes slik at de
overlever MD og DNs tolkning av hva
det er Stortinget har sagt.

Viktige føringer fra Stortinget:
- Områder med stor rovdyrbelastning skal
ikke ha flere rovdyr
- Folks frykt for rovdyr skal utredes nærmere
- Mer effektivt uttak av skadedyr.Spesielt om
tamreinområder
- Økt fokus på forholdet villrein og rovdyr
- Nødverge for jakthund skal utredes
- Delegering av skadefelling til kommuner
- Ny erstatningsordning for husdyr
utsatt til 2006

Miljøverndepartementet
ønsker ikke dialog - ennå
Derfor inviterte vi allerede tidlig i juni
Miljøverndepartementet til å orientere om
status for arbeidet og fremdriftsplanene for
det omfattende arbeidet som må gjøres før
nytt vedtak er operasjonelt.Vi var kjent med
at MD hadde et informasjonsopplegg klart
som de reiste rundt og presenterte for
Fylkesmennene m.m. Vi planla derfor et
møte til 15. juni i Oslo i samråd med
Miljøverndepartementet og ba inn ledende
representanter fra landbruks og bygdeorganisasjoner for å kunne få til en bred og
representativ dialog med MD.

4

Rovdyr 2-2004

Men kort tid før møtet fikk vi beskjed om
at MD ikke ønsket å møte likevel.
Forklaringen som vi etter hvert fikk var at
Departementet ikke hadde noe å informere om. Dette måtte vi komme tilbake
til senere.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk beklager dette men regner med at MD kommer på bedre tanker raskt og skjønner
at de ikke kommer unna åpenhet og
kommunikasjon hvis de skal kunne
gjøre en forsvarlig jobb. Spesielt viktig
er det MD følger opp Stortinget som
faktisk har pålagt Departementet å

utforme detaljene i rovviltmeldingen i
samråd med berørte organisasjoner og
lokale myndigheter.

Presentasjon fra MD
Men vi i Folkeaksjonen mener at våre medlemmer og andre interesserte har rett til å
få så god informasjon som mulig. Derfor
trykker vi her utdrag fra en framstilling av
det aktuelle arbeidet som MD presenterte
på DNs fagsamling for artsvern, for
Fylkesmennene i juni. Her følger utdrag
fra Miljøverndepartementets lysark, med
stikkordsmessige punkter som viser
departementets tolkning hittil:

Nye grep – næringsrettede virkemidler
• Landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler skal innrettes med
rovviltpolitikken som en rammebetingelse
• Egen prosess mellom LD og MD (og avtalepartene) for ytterligere
konkretisering ut fra de føringer Regjering og Storting nå har gitt
• Tilskudd til utmarksbeite samordnes med rovviltpolitikken på sentralt nivå
• Utfordring for FM å samordne BU-tilskudd til investeringer, regionale
miljøprogram og føringer for SMIL-midlene i kommunene med forebyggende og konflikt reduserende tiltak på regionalt nivå
• Egne omstillingsmidler på MDs budsjett avvikles
• Virkning av endringene fra budsjettåret 2005

Ny erstatningsmodell
• Erstatningsordningen skal fortsatt ligge i Miljøverndepartementet
• Tre elementer i ny ordning:
1. Full erstatning for dokumenterte tap ( som i dag)
2. En betydelig del av erstatningen skal gis som forhåndsutbetaling
som intensiv til iverksettelse av forebyggende tiltak
3. Skjønnsmessig erstatning for udokumenterte tap i konkrete tilfeller
• Tilbakemelding til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet 2006

Økt medvirkning fra berørte lokalsamfunn
• Egen pott med midler til berørte
kommuner
• Fryktdemping/kunnskap
(Leve med rovdyr)
• Forebygging
• Konfliktdemping
• Medvirkning og involvering
• Sporing/overvåking

• Forskning/merking
• Forvaltningsplan i regionen
• Høring på vedtak i regionale
rovviltnemnder
• Jakt og uttak
• Lisensjakt/kvotejakt
• Skadefelling

Gjennomføring av enkeltforslag

Hva ønskes oppnådd med en ny rovdyrpolitikk?

• Oppnevne 8 regionale
nemnder
• Regionale bestander
• Forvaltning av ulv
• Grensebestander
• Faunakriminalitet
• Bestandsovervåking
• Økt lokal medvirkning
• Kongeørn
• Økning forebyggende og

• Mer lokal innflytelse
• Enklere administrasjon
• Raskt uttak av skadedyr
• Større forutsigbarhet
• Lavere konflikter gjennom mer aktive tilpasninger
• Bedre dyrevelferd for
beitedyr

konfliktdempende tiltak
• Herunder egen pott
til kommunene
• Nødverge hund
• Tiltak for å bedre tillitsforhold mellom offentlig forvaltning, lokalsamfunn,
brukere av utmark og
aktuelle organisasjoner

• Nasjonal kontroll med
rovviltbestandene
• Målrettede virkemidler
og økt samordning –
en stor utfordring til fylkesmannsembetet

Ny forvaltningsforskrift
• Aktuelle bestemmelser om felling av rovvilt – herunder lisensjakt og kvotejakt
• Ansvar og roller for regionale rovviltnemnder
• Nye forvaltningsregioner for rovvilt, herunder sekretariat knyttet til FM
• Avvikling av fylkesvise rovviltutvalg, jervenemnder, gaupenemnder, fem kjerneområder for bjørn.

NRKs ulvejakt på Folkeaksjonen
Både Oscar Hedin i SVT og

TEKST OG FOTO:
Å S M U N D Y S TA D

Brennpunktredaktør Morten
Møller Warmedal i NRK
vet utmerket godt at verken
jeg eller Kåre Holmen driver

Folkeaksjonen har jobbet i mange for å få økt
politisk oppmerksomhet om rovdyrpolitikken.
Med saklig argumentasjon, åpenhet og kommunikasjon har vi prøvd å få politikere, forskere, byråkrater og organisasjoner i tale. I 2003
gjennomførte vi bl.a en rekke godt besøkte
folkemøter rundt omkring i landet.

organisert tjuvjakt, sier
Nils Solberg. Likevel prøvde de
med TV-mediets makt å koble
Folkeaksjonen opp mot fauna-

Oppmerksomhet fra media har vært bra
med unntak av så godt som ingen respons
på våre mangfoldige møteinvitasjoner til
NRK, verken sentralt eller fra distriktskontorene. Journalistene i NRK har stort sett opptrådt som om Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk ikke eksisterer.

kriminelle miljøer. Det er all
grunn til å spørre hvorfor?

Desto større var overraskelsen da vi i vinter
oppdaget at nettopp NRK, i samarbeid med
Svensk TV hadde brukt store ressurser over
lang tid på å undersøke hva vi drev med,

Nils Solberg ble hyppig overvåket av NRK,
uten at de fant noe de kunne bruke.
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både i arbeid og fritid. To personer i
aktivitet over lengre tid med skjult
kamera og fullt spionutstyr har svidd
av x antall hundretusener av NRKs
lisenspenger på å overvåke i hvertfall
to av Folkeaksjonens tillitsvalgte,
landsstyremedlem Nils Solberg fra
Halden og fylkesleder Kåre Holmen i
Akershus.
Jeg oppfatter NRKs aktivitet overfor
oss som et grovt overtramp på flere
måter, sier Nils Solberg. Det er en
uhørt innblanding i privatlivet. Men
jeg reagerer også på at NRK tilsynela-

tende legger bredsiden til i et forsøk
på å sverte Folkeaksjonen, en liten frivillig organisasjon som med to tomme hender og i full åpenhet har jobbet målrettet for åpenhet og økt
kommunikasjon slik at også norsk
rovdyrpolitikk kan bli en del av vårt
demokrati, sier Nils Solberg. Jeg synes
det er direkte avslørende når NRK på
den en side holder kjeft og ikke løfter
en finger for å bidra til åpenhet om
rovdyrforvaltningen og på samme
tid bruker store ressurser på et simpelt bakholdsangrep på Folkeaksjonen, sier Solberg.

Både Oscar Hedin i SVT og Brennpunktredaktør
Morten
Møller
Warmedal i NRK vet utmerket godt at
verken jeg eller Kåre Holmen driver
organisert tjuvjakt, sier Nils Solberg.
Likevel prøvde de med TV-mediets
makt å koble Folkeaksjonen opp mot
faunakriminelle miljøer. Det er all
grunn til å spørre hvorfor? Vi i
Folkeaksjonen ser nå fram til å møte
NRK og Svensk TV for å diskutere dette sier Nils Solberg.

Jakta på ulvejegerne
- Forskere med hard kritikk av NRK Brennpunkt og Sveriges Televisjon

«Vår anbefaling er at både
tilhengere og motstandere
av ulv forsøker å glemme

med vårt miljø før han laget programmet. Men han valgte enkelt og
greit å se bort fra forskningsbasert
kunnskap. I stedet kalte han programmene «Hatet» og «Dødens triangel».

dette fjollete bidraget
så fort som mulig.»

O LV E K R A N G E , K E T I L
S K O G E N O G S O LV E I G
M O LT Z A U , N O R S K I N S T I TUTT FOR FORSKNING OM
O P P V E K S T, V E L F E R D O G
A L D R I N G ( N O VA )
Statskanalene NRK og SVT liker ikke
bygdefolk og jegere, og i alle fall ikke
folk som er begge deler. Det vet vi nå,
etter å ha sett programmene om
ulovlig ulvejakt. Der hevdes det at
denne jakta har full støtte blant folk
på landsbygda. Men det er ikke sant.
Det vet vi, for vi har forsket på rovdyrkonfliktene gjennom flere år. Den
svenske journalisten vet det egentlig
han også. Han tok nemlig kontakt
6
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Ulvehatet
I det første programmet framstilles hat
som den dominerende innstillingen til
ulv på bygdene i Norge og Sverige.
«Hvorfor dette hatet?» er det bærende
spørsmålet. At ulven tar sau og hunder
kan det ikke handle om. Ulven dreper
kun én prosent av sauene som dør på
beite hvert år, og trafikken dreper flere
hunder. Frykt kan ikke ligge under, for
ingen angrep på mennesker er dokumentert de siste to hundre åra.
Rovdyrmotstandernes argumenter settes på denne måten til side.Tilbake står
et uforklarlig og irrasjonelt hat som trives best blant ignoranter. Journalistene
bruker velkjente teknikker for å demonisere «de andre». Rovdyrmotstandernes oppfatninger framstår som
irrasjonelle og irrelevante i forhold til
det aktuelle politiske spørsmålet, som
handler om hvordan vi skal forvalte
den sørskandinaviske ulvebestanden.

Budskapet holder ikke vann
I program to er tesen at ulvejakta er
godt organisert. At ulv jaktes ulovlig er
det liten tvil om. Kanskje er slik jakt den
vanligste dødsårsaken blant ulvene i
Skandinavia. Temaet er vel verd et program. Men budskapet som presenterer
holder ikke vann, og virkemidlene som
brukes er tvilsomme: Nøkkelinformanter lokkes ut på glattisen av infiltratører med skjult kamera. Sent i hendelsesforløpet konfronteres uforberedte
intervjuobjekter med brokker av
utsagn de kom med da de følte seg
trygge i en helt annen situasjon. Det
hele bæres fram av dramatisk musikk,
uskarpe bilder, grøtete stemmer og
sekvenser i sakte film. Slik tar journalisten kontroll med eget budskap. Hans
«sannhet» blir den eneste seerne kan
tro på.
Og det er ikke småtteri vi blir bedt om
å svelge. Det finnes store nettverk av
jegere som med grunneieres velsignelse kaster vrak på all jaktetikk og går
ut for å utrydde ulven. Dette er kriminell aktivitet som i Norge og Sverige
har en strafferamme på henholdsvis
seks og fire år. Likevel har virksomheten

forgreninger helt til topps i organisasjoner som vil være seriøse aktører når
rovviltpolitikken skal utformes. I bakgrunnen ser vi at politi og påtalemyndighet snur ryggen til. Budskapet er at
de mest aktive ulvemotstanderne er
utspekulerte kriminelle, som bør
bekjempes på samme måte som narkotikasmuglere og bankranere. Bevisene som føres vil ikke holde i en rettssak. NRK og SVT driver manipulerende
journalistikk i fri dressur.

NRK og SVT ønsket å sette ulovlig ulvejakt i fokus
i Stortingets innspurt med rovdyrmeldingen.

Nyanserte bygdefolk
Vår forskning har gjennom flere pågått
blant folk som bor i ulveområdene i
Hedmark, Akershus og Østfold. I alle
bygder har vi møtt en befolkning som
er delt i synet på rovdyra. På begge
sider i konflikten finnes det folk som
kategorisk avviser motpartens argumenter. Men det typiske er at folk har
nyanserte oppfatninger. Dette gjelder
ulvevenner som ser de konkrete problemene som andre kan kommer opp
i, og det gjelder ulvemotstandere som
ikke går inn for å utrydde noen arter fra
naturen. Blant motstanderne treffer vi
oftest motsetningsfylte følelser. Jegere,
som er i programmenes søkelys, nærer
i regelen stor kjærlighet til naturen,
men er ofte skeptiske til ulven. De er

blant gruppene som kjenner de reelle
problemene med ulv på kroppen.
Mange, men altså langt fra alle, konkluderer med at de ikke ønsker seg ulv på
egne jaktmarker, og de viser til at ulven
overhodet ikke er en truet art globalt.
Men dette er ikke hat, langt der i fra.
Det finnes heller ingen gode grunner
til å prøve å framstille det som hat.
Uttrykker man seg slik bidrar man til å
legitimere motstand mot ulven. Vår
forskning har vist at
rovdyrkonfliktene føyer
seg inn i generelle konfliktdimensjoner som
preger det norske samfunnet (sikkert også det
svenske). Det handler
om
motsetninger
mellom de som dominerer og de som domineres, mellom folk med
makt og innflytelse og
folk som lever med
konsekvensene
av
beslutningstakernes
beslutninger. Ulven har
mange steder blitt selve symbolet på et
skjevt
maktforhold
mellom by og land – en
ILLUSTR. FRA BRENNurban inntrenger med
PUNKTS NETTSIDE.
aktiv støtte fra en vannhellig allianse bestående av politikere,
naturforvaltere, miljøverne, forskere og
representanter for riksdekkende medier. Gjennom slike mer allmenne samfunnsmessige motsetninger øker temperaturen i rovdyrkonfliktene. Det blir
lettere å være motstander og samtidig
glad i natur. Noen få klarer nok til og
med å forsvare alvorlig faunakriminalitet.

Ulven er taperen
I den norske opinionen er det bred
oppslutning om at vi skal ha en levedyktig ulvestamme. I vår har Stortingets
miljøkomité slitt med å avveie dette
faktum mot negative konsekvenser av
ulvens nærvær. Det har åpenbart ikke
vært lett, og det er tvilsomt om den
kompromissløsningen som avtegner

seg vil dempe konfliktene i nevneverdig grad. Vi ser dessuten at den politiske oppmerksomheten rundt ulvekonfliktene er økende i Sverige. I en slik
kontekst gjør NRK og SVT både ulven
og vernesaken en bjørnetjeneste.
Basert på en feilaktig framstilling av
den generelle stemningen på bygdene
heller programmene bensin på bålet.
Basert på en feilaktig framstilling av
den generelle stemningen på bygdene
heller programmene bensin på bålet.
Den største taperen her er ulven selv.
Blir det mindre sannsynlig at folk tar
makta i egne hender etter dette?
Kommer det til å bli lettere å etterforske den alvorlige faunakriminaliteten?
Programmer som «Hatet» og «Dødens
triangel» nører opp under konflikter
som allerede har unødig høy temperatur.Vår anbefaling er at både tilhengere
og motstandere av ulv forsøker å glemme dette fjollete bidraget så fort som
mulig. Innholdet sier ikke noe om det
som rører seg blant folk som motsetter
seg å ha ulv i eget nærområde.
Programskapernes framstilling representerer heller ikke synsmåter vi kan
forvente av seriøse og forstandige
«ulvevenner».

Frikjent for
bjørnefelling
Tore Leirfall og Peder Lundemo fra
Lierne sto i juni tiltalt i Namdal
Tingrett for å felt Arvaslibinna inne i
en innhegning med sau i fjor sommer. Begge ble frikjent. Dommen er
nå anket til Lagmannsretten.
Jarl Pedersen fra Pasvik i Finnmark, ble
frikjent i tingretten i januar etter at
han i fjor avlivet en bjørn som holdt
på å ta Pedersens griser. Denne saken
er nå anket, og Pedersen må møte i
lagmannsretten til høsten for å svar
for hvorfor han avlivet bjørnen som
tok seg inn i grisebingen.
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EUs Habitatdirektiv - en oppklaring
Habitatdirektivet er et
sentralt dokument i EUs
miljøpolitikk. Direktivet er
unntatt fra EØS-avtalen slik
at Norge ikke er bundet at
dets bestemmelser. Likevel
har habitatdirektivet spøkt i
bakgrunnen i den norske
miljødebatten og det har
vært forsøk å lure det inn

Svenske Margot Wallström er EU-kommisjonens «miljøvernminister». Sammen

FOTO: EU-KOMMISJONEN

med EUs miljøbyråkrater er hun i ferd med å avskaffe gaupejakta i Sverige.

bakveien. I denne artikkelen
møter vi noen av maktpersonene som styrer Europas rovdyrpolitikk, og ser
hvordan EU-byråkratene er i
ferd med å gjøre svenskene
til husmenn i egen skog.

L A R S E R I K B R AT T Å S
W W W. R O V DY R . O R G

Arts- og habitatdirektivet
Et mer passende navn på direktivet er
«Arts- og Habitatdirektivet» fordi det
er delt i to hoveddeler, en artsverndel
som er en fortsettelse av Bernkonvensjonen, og en habitatdel som er en
del av EUs svar på Konvensjonen om
biologisk mangfold. Direktivet ble laget
i begynnelsen av 90-tallet og bærer
preg av forholdene i de landene som
var medlem på den tiden, men det har
8
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vært en del endringer etterhvert som
nye land har kommet til.
Direktiv i denne forbindelse betyr at EU
setter opp forskjellige mål som medlemmene skal nå, men sier ikke i detalj
hvordan målene skal oppnås. Medlemslandene er forpliktet til å gjennomføre politikken. Til forskjell fra f.eks
Bernkonvensjonen er Habitatdirektivet
juridisk bindende, det vil si et hvis et
land bryter direktivet vil det få påpakning fra EU-kommisjonen og eventuelt
bli stevnet for EU-domstolen.
Habitatvern - Natura 2000
Med habitatvern menes vern av verdifulle naturtyper og leveområder til vernede arter. EUs versjon av habitatvern
kalles - Natura 2000 - «et nettverk av
verneområder». Det er ikke nødvendigvis snakk om tradisjonelt reservattype vern, men at tiltak settes i verk
innenfor et område for å beskytte spesielle naturtyper og arter.
EU har utarbeidet lister med 170 naturtyper skal ha verneområder, og 900
dyre- og plantearter som skal beskyttes

i verneområder. Ut fra listene sender
hvert land inn forslag over områder og
planer til EU for godkjenning. Utenfor
verneområdene har ikke disse naturtypene og artene spesiell beskyttelse
etter «habitatdelen» av direktivet.
Artsvern - fortsettelse
av Bernkonvensjonen
Disse artene er beskyttet i hele EUområdet, også utenfor verneområdene.
EU opererer med to lister, en hvor
artene er «strengt beskyttet», og en
hvor artene kan forvaltes med f.eks jakt.
Et land kan få en art nedklassifisert hvis
det klarer å overbevise EU-byråkratiet
om at arten har hatt en «gunstig bevaringsstatus» over lengre tid.
I likhet med Bernkonvensjonen har
direktivet unntaksbestemmelser som
tillater f.eks jakt for å beskytte andre
arter, naturtyper, avling, buskap, offentlig helse og sikkerhet osv. En del av
artene er med på både artsvern- og
habitalista. Bjørn, ulv og gaupe er med
på begge listene, mens jerv er utelatt
fra lista med strengt vern.

Møt EU-byråkraten fra helvete
Hvem er det så som styrer rovviltpolitikken i EU? De enkelte medlemslandene
har innflytelse gjennom at de gjennomfører politikken, men i Habitatdirektivet
har EU-sentralt et kraftig verktøy til å styre. F.eks ved å nekte jakt inntil en art har
«gunstig bevaringsstatus», der byråkratene i Brussel bestemmer hva som er
gunstig. Bladet Villmarksliv har vært
nede i Brussel og fant ut at byråkratene
kan ha sine spesielle oppfatninger av forholdene her nord.

bevist for Brussel at rovdyra får etablere
sunne og levedyktige bestander uten
jakt kan EU akseptere at jakt iverkssettes.
Hanley legger ikke skjul på at den svenske, finske og norske holdningen til de
store rovdyra anses som steil og gammeldags.
Klare ord - EU-byråkratene bestemmer.
Hvordan er det så når politikken skal settes ut i praksis og steile svensker møter
EU-byråkratiet?

Den svenske gaupejakta
I artikkelen «EU vil styre norsk rovvilforvaltning» [Villmarksliv 7/2003 s110114] møter vi Nicholas Hanley, britisk
biolog og sjef for EUs Natur- og biodiversitetsenhet som sammen med EUs
miljøkommisær Margot Wallström er
sentral i EU-landenes rovdyrpolitikk.
Hanley kritiserer sterkt Norge, Sverige og
Finlands rovdyrjakt, og har ingen forståelse
for tap av husdyr, frykt og andre argumenter for å bruke jakt i forvaltningen. Hanley
har en rekke forestillinger om nordiske forhold som ikke helt stemmer med det vi
opplever, og Espen Farstad i Jeger- og
Fiskeforbundet sier i artikkelen: -Hanley
representerer noe fremmed og skremmende.
Vi frykter synspunktene som her kommer til
uttrykk fra EU. Det er oppsiktsvekkende at EUbyråkratene snur tingene på hodet i forhold
til norske holdninger.

- Med andre ord: EU setter makt bak
kravene, medlemskap forplikter. Det
kommer finnene til å merke, og den
svenske gaupejakta er på det nærmeste historie allerede som en følge
av EU-medlemskapet.
- Selv om Norge ikke omfattes av
habitatdirektivet er Europa oppmerksom på den norske forvaltningen av
de store rovdyra, og dere møter liten
forståelse. Dette bør dere ta på alvor.

Nittitallet var en periode med sterk
økning i den svenske gaupebestanden,
partene var fornøyde, i den grad det går
an når det gjelder et så kontroversielt
emne som rovdyr. Forvaltningen som var
i ferd med å nå målet om 300 foryngelser
(omlag 1500 gauper), jegerne som kunne
ta ut halvparten av tilveksten, rovdyrvennene som så at bestanden var i god
vekst. Da skulle vel alt være greit?
Det var det selvsagt ikke, problemet er at
EU-byråkratiet ikke var enige. Den svenske Gaupa er «strengt beskyttet» i
Habitatdirektivet og dermed er jakt bare
tillatt i unntakssituasjoner. Svenskene
prøvde å omgå fredningen ved å kalle
jakta «skyddsjakt».Problemet er at EU ikke
godtar «skyddsjakt» utenfor reindriftsområdene, og høsten 2001 får miljøkommisær Margot Wallström vedtak i EU-kom-

misjonen på at gaupejakt utenfor reindriftsområdene er brudd på habitatdirektivet.
Svenskene hadde nå valget mellom å
fortsette jakta som før og dermed risikere
å møte den mektige Kommisjonen i EUdomstolen, eller å stoppe jakta utenfor
reindriftsområdene og satse på å snakke
byråkratene i Brussel til fornuft, men da
med sinte jegere, bønder og andre på
nakken. Hva skjedde?
Den første tiden etter vedtaket var
svenske myndigheter tøffe, og ville ta
saken til EU-domstolen. Men etter
hvert innså de hvor makta lå, og sist
vinter ble gaupejakt utenfor reinbeiteområdene stanset. Myndighetene
brukte argumentet om at bestanden
hadde minket, EU ble ikke nevnt.
Reaksjonen var massiv, det viste seg at
mye av nedgangen skyldes at hvis et
område ikke ble talt pga mangel på
sporsnø osv ble gaupene i dette området trukket ut av totalen, selv om de var
med i tidligere tellinger. Mange av disse gaupene «dukket opp» senere, og
det vil bli interessant å se årets resultat.
Hva skjer? - så langt har ikke EU vist
tegn til å gi etter, svenske myndigheter
er sikkert i «dialog» med EU-byråkratiet.
I midten av Desember er det tid for tildeling av vinterens fellingstillatelser, og vi får
se om svenskene har klart
å myke opp
byråkratene.

«For snill for Brussel?
Fjellreven i Skandinavia står i fare for å
dø ut, men det er det
ingen som klager på i

Nick Hanley, EU-byråkrat

Brussel.»
FOTO: BJØRN

Videre fra artikkelen i Villmarksliv: - Først
når de nordiske landene over tid har

BRENDBAKKEN
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Medlemsinformasjon fra fylkeslag og lokallag
AKERSHUS FYLKESLAG
Fylkesstyret består av:
Kåre Holmen, Aurskog, leder
Arve Strømsæther, Sørum
Erik Noraker, Fetsund
Willy Fjukmoen, Nes
Morten Tønneberg, Hemnes
Kontakt for Oslo-medlemmer:
Olaug Fostås, Oslo

OPPLAND FYLKE

63 86 42 06
63 82 67 50
63 88 16 27
907 20 457
63 85 83 25

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i Oppland er organisert i
regionlag og lokallag.
LILLEHAMMER
Mathias Finsveen tlf. 61 25 38 99 er ny leder i Lillehammer lokallag. Andre styremedlemmer er Mathias Finsveen, Astrid
Vigenstad, Arve Rolstad, Magne Gutsveen (ny) og Åge Brekken.

22 64 05 19

Akershus fylkeslag hadde ansvaret for Folkeaksjonens stand
under årets Villmarksmesse å Hellerud. Vår stand var godt
besøkt og i tillegg til å få spre vår informasjon fikk vi 50 nye
medlemmer direkte under messa. Ellers har Fylkeslaget vært
hos Stortingspresidenten og overlevert opprop om rovdyrpolitikken og vekkerklokker til alle Stortingsrepresentanter.
Mange fra fylkeslaget deltok også under markeringen utenfor
Stortinget 6. mai.

GAUSDAL
Lokallagsstyret består av Arve Gudbrand Blihovde tlf. 61 22 81 05.
Andre styremedlemmer er Jarle Bye, Johan Ruud, Randi
Kampesveen, Amund Berget og Bjørn Granly. Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk i Gausdal organiserte busser og til Oslo-demonstrasjonen mot rovviltmeldingen 6. mai. Sammen med
Lillehammer lokallag stilte de mange folk i Oslo.
VALDRES REGIONLAG
Styret i regionlaget består av: Arne Myrvang, Øystre Slidre
(leder) tlf: 61 34 04 63; Einar Heen Hjelle, Vang; Gjermund
Storhaug, Vestre Slidre; Ole Knut Fauske, Etnedal; Ole Arne
Øyhus, Sør-Aurdal og Torleiv Grimstad, Nord-Aurdal.
SKJÅK
Laget ledes av Embjørg Langleite Skamsar, tlf. 61 21 40 72.
Styremedlemmer er Sylfest Ramstad, Leif Skiaker, Torgrim
Rusten og Ola Stensgård.
Lokallaget arrangerte møte om rovviltmeldingen 27. mars. De viktigste poengene fra innledere og møte ble redigert inn på en
video som ble overlevert Stortingets Energi og Miljøkomite i vår.

HEDMARK FYLKESLAG
Styret i fylkeslaget består av:
Magne Løkken, Folldal, leder
Bjørn Skåret,Trysil
Per Bye, Nes på Hedmark
Nina Bismo, Grue
Bjørn Tangen, Stor-Elvdal

62 49 03 70
62 45 10 14
62 34 23 74
62 94 44 86
62 46 45 33

Fylkeslaget i Hedmark har hatt sterk medlemsvekst siste året
og har nå 1200 medlemmer. Foreningen Nord-Østerdal
Bygdemiljø v/ leder Ola Tronsmoen, Alvdal er nå tilsluttet
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
10
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LESJA
Nytt lokallag i Lesja. Leder er Kåre Ljosbakken, tlf. 61243719.
Over 20 personer møtte på stiftelsesmøte 22. april i vår, og
siden da har medlemstallet
vokst
raskt opp til over
120
medlemmer
hittil. Lokallagsstyret
består ellers av:
Sigurd Avdem, Aud
Skotte, Eldrid Storhaug og Sverre
Kveum.
4 av styremedlemmene i Lesja lokallag.

FOTO: AUD EINBU

DOVRE
Lokallaget i Dovre ledes av Martin Leren, Dovre.Tlf. 61 24 07 35.

Fra Villmarksmessen på Hellerud 2004.

SØR-TRØNDELAG FYLKE
Stein M Lauritzen, Oppdal tlf. 72 42 41 27 er Folkeaksjonens
kontaktperson for Sør-Trøndelag. 20. april arrangerte Folkeaksjonen folkemøte om rovviltmeldingen i Oppdal. Beate
Sundgård fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag presenterte rovviltmeldingen. 150 tilhørere fikk høre engasjerte og gode innlegg om rovyrproblematikken fra bla andre: Knut Korsæth,
Lillehammer, John Helge Steinnes, Troms (Leder i jervenemda
for Nord-Norge), Erling Bjørkøy,Trondheim, Ståle Støen ,Folldal
og Reidun Stølen fra Oppdal. Møteleder av Ordfører Ola
Røtvei.

Andre kontakter: Kåre Ødemark, Skiptvedt, tlf. 905 15 374.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har fått nærmere 200 nye
medlemmer i Østfold i løpet av våren.
BUSKERUD FYLKE
Ny kontaktperson i Buskerud er: Magne Akervold, 3539 Flå,
tlf. 32 05 04 33
TELEMARK FYLKE
Kontaktpersoner i Telemark er: Halvor Midtveit, Vinje, tlf. 35 07
01 52 og Olav H. Nystog, Rauland. Tlf. 35 07 38 64.

NORD-TRØNDELAG FYLKESLAG
AUST-AGDER FYLKE
Fylkesstyret består av: Leif Johannes Sklett, Grong, tlf. 74 33 21
48 (leder). Andre styremedlemmer er Siw Ellinor Aagård,
Lierne. Martin Kolstad, Verdal. Per Odd Fjær, Bangsund. Magne
Rønning, Overhalla. Bjørnhild Bremer, Levanger.

Kontaktperson i Aust-Agder er Sigmund Lintveit, Vegårshei, tlf.
997 42 834

ØSTFOLD FYLKESLAG
Fylkeslaget ledes av Nils Solberg, Halden, tlf. 69 17 75 55.

Jerven yngler som aldri før i Sør-Norge
22 ynglinger registrert hittil fra og med Sør-Trøndelag og sørover, som tilvarer det gamle forvaltningsområde for jerv i SørNorge. Dette går fram av en oversikt fra Direktoratet for naturforvaltning pr. 24. juni 2004. Og etter det vi kjenner til er det
flere ynglinger som enda ikke har kommet med på listen.

22 ynglinger i 2004) viser at både naturvernerne og forskere
har tatt fullstendig feil om jerven i Sør-Norge.

22 ynglinger er over 300 % økning fra 2002, da det på grunn
av elendige sporingsforhold bare ble registrert 7 ynglinger i
Sør-Norge. Den gang stilte WWF Norge hand i hand med norske rovdyrforskere opp for BBC og fortalte at tilstanden for jerven i Sør-Norge var kritisk på grunn av hard jakt , innavl og isolasjon. Så sent som i fjor sommer hevdet Rasmus Hansson i
WWF at sauebønder i området måtte være juksemakere fordi
de få jervene som fantes umulig kunne ta så mye sau som
bøndene hevdet.
I ettertid har DNA-analyser vist at det er betydelig utveksling
av jerv mellom Sør-Norge og Nord-Norge/ Sverige, og de siste års registreringer ( min 17 ynglinger i 2003 og minimum
Kanskje er det dobbelt så mye jerv i Sør-Norge som ekspertene har hevdet.
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En vekker til Stortinget
Et nytt reisevekkeur burde
være en nyttig ting å ha med
seg for travle stortingsrepresentanter, samtidig som at
inskripsjonen burde minne
den enkelte på det tunge
ansvaret som hviler på dere
som våre representanter.
Inskripsjonen sier; Våkn opp,
Bygde-Norge trenger deg!
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk gav
Stortinget en skikkelig vekker 4. mai
2004 troppet tre representanter fra
Folkeaksjonens fylkeslag i Akershus opp
på Stortingspresident Jørgens Kosmos
kontor. Med fylkesleder Kåre Holmen i
spissen overleverte delegasjonen et
opprop om rovviltmeldingen til Stortingsrepresentantene. I tillegg mottok
Stortingspresident Kosmo 165 reisevekkerur, en hilsen fra Folkeaksjonen til
samtlige Stortingsrepresentanter.
OPPROP - ROVVILT I NORSK NATUR !
På vegne av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk vil Akershus fylkeslag få
overlevere dette reisevekkeuret som
et symbol og en oppfordring i.f.m.
behandlingen av St.meld. nr.15
(2003 – 2004).
Vi ber Stortingspresidenten fordele
et eksemplar av dette oppropet,
samt et ur, til samtlige Stortingsrepresentanter.

Vi håper med dette at den enkelte
Stortingsrepresentant tenker gjennom alle
viktige sider ved denne saken.Vi ber dere ta
ansvar for å få til et vedtak som bygger på
kunnskap og vilje til å prioritere kultur og
bygdefolks livskvalitet foran strengt vern av
store rovdyr, som lokalt utgjør marginale
deler av meget livskraftige bestander.
Husk at dere i denne saken skal ta avgjørelser som betyr mye for landsbygdens
befolkning og den oppvoksende slekt i
fremtiden, samtidig som de har ubetydelige konsekvenser for de som ikke har
rovdyr i sine nære omgivelser.
La rovdyrbestandene bli minst mulige,til
minst mulig plage for alle de som bor i,
har sin næring i eller er avhengig å kunne bruke utmarka til rekreasjon.
Stortingsmeldingen slik den er framlagt
vil virke direkte ødeleggende for en
positiv utvikling i store deler av BygdeNorge.

Stortingspresident Jørgen
Kosmo tar i mot opprop og
vekkerklokker fra Jorunn Libråten, Olaug Fostås og
Kåre Holmen.

Har rovdyr rett til
å spise ferskt kjøtt?
Å S M U N D Y S TA D
Dette kan
oppsummeres som hovedspørsmålet i en ny
påkostet rovdyrinformasjon fra Norges Naturvernforbund.
«004 – med
rett til å drepe» heter
opplegget,
som i tillegg til en brosjyre består av en internettsatsing,«Rovdyrbiblioteket»,samt en lærerveiledning for bruk i skolen.
Brosjyren er full av fargerike bilder av søte og
snille rovdyr i og uten solnedgang, inklusive et
bilde av ei jente med to nyfødde gaupeunger
i fanget! Budskapet er at uten rovdyr er naturen ufullstendig, mens beitenæringa kan løse
alle problemer med vokterhunder.
Svaret på hovedspørsmålet er selvfølgelig JA,
rovdyrene har rett til et liv i pakt med sine
behov.Og som de «Majesteter i naturen» de er,
har de selvfølgelig rett på ferskt kjøtt.
Fra Lærerveiledningen som følger med har vi
sakset følgende ide til gjennomføring i klassen:
«Lag en sang, for eksempel en rap! Kanskje kan
elevene bruke en tittel som «Rovdyr rocker!»
som utgangspunkt for en rap om rovdyras
plass øverst i næringskjedene.Elevene kan lage
en tekst til en melodi som de kjenner, eller lage
en melodi selv. Andre eksempler er fokus på
villmarkens døtre, om ulvinnens tap av sine
små valper i kalde og snørike vintre.– eller gaupas stille og smygende jakt eller dusker på
ørene.»
Naturvernforbundets rovdyrsatsing er finansiert av Direktoratet for Naturforvaltning!

FOTO: MORGAN ANDERSEN, ROMERRIKES BLAD
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Vi er nå 7000 medlemmer.
Hjelp oss med å bli flere!
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har
den beste rovdyrpolitikken.Vi arbeider
målrettet og seriøst for at alle viktige
beslutningstakere i Storting,
Regjering og forvaltning skal få best
mulig informasjon og kunnskap om
rovdyrkonflikten og om vår politikk.

Styrken i våre argumenter og
ressursene vi har til rådighet er
direkte avhengig av størrelsen på
medlemsmassen.Vi utfordrer derfor
alle våre medlemmer til å gjøre en
innsats for at flest mulig av våre
mange sympatisører blir
medlemmer.

Ny vervekonkurranse fra 1.juli til og med 31.desember 2004. Den som verver flest medlemmer i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk premieres med:

En flott anorakk i skinn!
Verdi kr 3600,Etter avtale kan du få tilsendt Folkeaksjonens vervegiro eller få en medlemsblokk for direkte salg av
medlemskort.
Alle som verver minst tre medlemmer vil få tilsendt Folkeaksjonens T-skjorte gratis.
Størrelser fra S-XXL.
T-skjorten kan også kjøpes for kr. 100 + frakt.
Ring inn bestillingen eller send e-post til
Folkeaksjonen

Jeg melder meg herved inn som medlem i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Medlemskontingent betales når jeg får tilsendt giro på kr 150,- pr. år.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeg har vervet 3 medlemmer og ønsker T-skjorte i str. _______
Jeg bestiller herved ______ stk T-skjorte i str. _______ á kr. 100,- pr. stk eks. porto

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

Innmeldingsskjema sendes:

Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk,
Pb. 40, 7701 Steinkjer
aksjonen@rovdyr.org
Telefon: 975 95 119
Telefax: 74 16 62 36
Bankkonto: 4464.09.33434
Rovdyr 2-2004
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Solberg Reiser AS
Turoperatør, Fly og Buss
Tlf. 6917755 HALDEN

Valdres Skogavvirkning AS
2930 BAGN
Tlf. 61 34 79 00

Lesja Innkjøpslag
2665 LESJA
Tlf. 61 24 54 10

Hafsrød Skogbruk
Salg av hjortekjøtt
Tlf. 69 19 72 01 Halden

Aaberg jord og skog
Knut Roar Aaberg
2910 AURDAL
Tlf. 911 75 362

Oppdal Bygdeallmenning

Raa og Herrebrøden AS
Skogsentrepenører
HALDEN tlf. 995 44 902

Jæger og Hund
3534 SOKNA
Tlf. 32 14 54 43

Offenberg og Grønberg
Rådgivende ingerniører
HALDEN Tlf. 69 17 56 10

Freng Forlag AS
2420 Trysil
Tlf 62 45 14 90

Valdres Installasjon A/S
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 28 00
Faks: 61 36 28 01

Vuku og omegn
Regnskapskontor
7650 VERDAL
Tlf. 74 07 00 26

Coop Byggmix Fagernes
Tlf. 61359640
Faks: 61 35 96 49

Lesja Fjellstyre

Orkdal Sau- og Geitavlslag

Bobo Garder
Stortgata 20
1776 HALDEN
Jan Erik Blom
Dalsveien 38
0775 OSLO

Småannonser koster kr. 300 pr stk.
Frist for neste nummerer 15. aug 04
Bestill på tlf. 975 95 119 eller
faks 74 16 62 36 eller
epost: aksjonen@rovdyr.org

Tre kilder til kunnskap. Bestill her:

1. Miniserien «Menneske i ulveland»
Samlepakke med fire små 16-siders
hefter.
I. «Ulveplaga», 32 nærbilder fra
en østlandsbygd på 1800-tallet.
II. «Ulven er ikke ufarlig» Noen fakta i navn og tall.
III. «Når ulven kommer for nær»
Noen meningsmålinger
IV. «Frykt og uro i det nye ulveland»
Ensamtale med psykiater, overlege Eystein Stordal.
14
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Serien er utgitt mars 2004 av
Folkeaksjonens fylkeslag i Akershus.
Ansvarlig for redigering er Olaug Fostås.
Noen samlepakker av miniserien er tilbake, og ved interesse trykkes nye. Pris
er kr. 20.- + porto pr. firehefterspakke.
Bestilling: Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk,
Postboks 40, 7701 Steinkjer.
2. Elis Pålsson: «Vargens næringssøk
og manniskan»
Fra russisk etter Michail Pavlov:
«Vargen». Publisert av DN i 1987, deretter trukket tilbake og makulert etter
ordre fra Miljøverndepartementet. Vi

skaffer boken for kr. 50 pr. stk + porto.
Bestilling: Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk,
Postboks 40 7701 Steinkjer.
3. Evert Pousette: «De manniskoetande vargarna»
Boken er utsolgt i Sverige, men finnes i
Norge.
Bestilling: Bjørkelangens bok og papir,
Rådhusveien 6, 1940 Bjørkelangen. Tlf.
63856077 Fax: 63858378

Rovdyr 2-2004
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Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk,
Pb. 40, 7701 Steinkjer
Alle registrerte medlemmer i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mottar dette bladet. Får deres familie flere, kan dere gi bort ett til naboen som ikke får …

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en landsomfattende organisasjon med formål å få Stortinget til å endre dagens
rovdyrpolitikk. Organisasjonen er partipolitisk nøytral og uavhengig. Store rovdyrbestander gir høyt konfliktnivå og en
uakseptabel situasjon i forhold til lokalsamfunn, enkeltmennesker, dyrevern og utmarksnæringer. Det er ikke bare en
konflikt mellom næring og verneinteresser, det handler om folks livskvalitet i hverdagen.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har følgende krav til ny rovdyrpolitikk:

med kjerneområder
• Forvaltningsmodellen
og soner må bort

• Effektivt uttak av skadedyr

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

Uttak av rovdyr som gjør skade, viser unormal adferd, eller
skaper truende situasjoner må skje raskt og effektivt.
Lovverk og forvaltning må tilpasses allmenne verdioppfatninger om dyrevern, ressursforvaltning og respekt for
enkeltmennesket. Nødvergeretten må kunne brukes for å
forhindre skade.

• Lokal forvaltning

• Nei til fast ulvestamme i Norge

Rovdyrforvaltningen må underlegges lokal folkevalgt styring og kontroll. Dette er en grunnleggende forutsetning
for en vellykket rovdyrpolitikk. Forvaltningen må skje i
samsvar med lovverk og internasjonale avtaler som
forplikter Norge til å ta hensyn til lokalbefolkningens og
urbefolkningens nærings- og kulturtradisjoner.

Ulven i Skandinavia tilhører den russiske ulvestammen og
er ingen truet art. En ulvestamme gir store negative
konsekvenser for allsidig bruk av utmarksressursene og i
neste omgang bosetting og næringsliv. Folk føler frykt for
ulven der den etablerer seg. Ulven kan i spesielle
situasjoner være direkte farlig for mennesker.

Folkeaksjonen vil synliggjøre folks
motstand mot en feilslått rovdyrpolitikk. Våren 2004 skal Stortinget
behandle en ny Rovdyrmelding.
Dette kan være bygde-Norges siste
sjanse til å unngå en ødeleggende
rovdyrpolitikk.

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Leder:

Erling Myhre, 2485 Rendalen - tlf. 62 46 82 88 - e.myhre@c2i.net

Styremedl:

Nils Solberg, 1792 Tistedal - tlf. 69 17 75 55 - nils@solbergreiser.no
Anne Dordi Moen, 7884 Sørli - tlf. 74 33 84 45 - antomo@online.no
John Smedbakken, 2480 Koppang - tlf. 62 46 49 49 - smedbak@online.no

Medlemskontingent for 2004 er
kr. 150 pr. person, og kan betales til
konto. 4464.09.33434. Du kan også
melde deg inn over internett.
Klikk deg inn på www.rovdyr.org.
Nordens beste rovdyrside på
internett.

Odd Arne Pettersen, 7760 Snåsa - tlf. 74 15 16 65 - odarnepe@online.no
Varamedl:

Magne Akervold, 3539 Flå - tlf. 32 05 04 33
Stein Lauritsen, 7345 Driva - tlf. 72 42 41 27
Magne J. Synnevåg, 1354 Bærums Verk – tlf. -

Sekretær:

Åsmund Ystad, Utgård, 7717 Steinkjer - Tlf. 975 95 119 - aksjonen@rovdyr.org

