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Stortinget sa allerede i 2004 at regjeringen skulle vurdere å utvide nødvergeretten til også å gjelde hunder som blir
angrepet av ulv.
I Soria-Moria erklæringen fra 2005 lovet
den rødgrønne regjeringen en gjennomgang av nødvergeretten for å få klargjort
dyreeiers rettigheter ved rovdyrangrep på
bufe.
Men ingen ting har skjedd – i Norge.
I Sverige har derimot regjeringen i
ekspressfart endret lovverket til fordel
for hunde- og husdyreiere. Der er det nå
lovlig å felle store rovdyr for å forhindre
angrep på bufe og hund.
Det er samme lovendring Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i alle år har krevd
i Norge.
Statistikk og undersøkelser viser at nødvergefellinger har en marginal effekt på
bestanden. Det er heller ikke nødverge
som bestandsreguleringstiltak som er
interessant.
Nødvergeretten handler om alminnelig rettsfølelse og verdighet for de som
kan bli berørt. Og det handler om presise
uttak av rovdyr som faktisk gjør skade.
Jeg finner det respektløst at vi fortsatt
skal ha et lovverk som er tilpasset små
utrydningstruede rovdyrarter mens
utmarka er full av rovdyr.

Dette er manglende respekt for folk i en
vanskelig situasjon. Utmarksbrukerne er
overlatt til seg selv. Her lar man rett og
slett hensynet til ekstreme verneinteresser og hensynet til husfreden i regjeringspartiene veie tyngre enn plikten til
å drive politikk som lager løsninger for
folk.
Da den norske nødvergeretten ble skjerpet i 1993 var det en klar forutsetning at
skadefellingstillatelser og effektivt uttak
ved hjelp av disse skulle gjøre nødvergefellinger overflødig.
Vi vet alle hvordan det har gått. Norsk
rovdyrforvaltning mangler fullstendig et
effektivt skadefellingsregime. Og med
en fellingsprosent på om lag 5 % så er
det også håpløst langt fram selv om det
skulle bli forbedringer.
Hele saken er en skandale. Miljøvernministeren lovet flere ganger i fjor at
saken skulle sendes på høring i 2006.
Men Regjeringen og Stortingsflertallet
har skuslet vekk alle muligheter til det.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikks krav
er at den norske regjeringen gjør som
svenskene, og at de gjør det raskt!

Rekordhøye skadefellingskvoter
– nok en gang
Rekordmange skadefellingstillatelser er i ferd med å bli et årlig fenomen i norsk
rovdyrforvaltning – uten at det er særlig til hjelp for de som trenger det mest.

Å S M U N D Y S TA D
Skadefellingskvotene som regionale
rovviltnemnder og fylkesmenn kan ta
av for sesongen 2007-2008 er fastsatt til
81 dyr. Av disse kan det felles 29. jerver,
21 gauper, 15 bjørner og 16 ulv.
Men mange års erfaring har vist oss at
denne listen med fellingstillatelser sier
svært lite om tingenes tilstand.

Myndighetene har kvittert med å
bevilge 2 millioner kroner ekstra til SNO
som skal brukes til å få mer effektive
skadefellinger, først og fremst på bjørn.
Et eget forslag om å gi reindrifta utvidet
myndighet til å foreta raske og effektive
skadefellingsuttak er også utredet, men
avlsått.

rovdyrartene, med unntak av region 4
som ikke har kvote for jerv.
Region 8, Troms og Finnmark har en jervekvote på 10 dyr, noe som forklares av
en enorm vekst i antall jerveynglinger i
Finnmark i inneværende år. Ellers er det
verdt merke seg at Direktoratet for naturforvaltning har vedtatt en bjørnekvote
for Midt-Norge på 4 bjørner, etter at
bestandsregistreringen ved hjelp av
DNA-analyser av bjørnemøkk viste at det
bare i Nord-Trøndelag ble dokumentert
minimum 32 bjørner i 2006.

Regional fordeling
I 2006 var tilsvarende vedtak på 60 dyr,
av disse ble kun 4 dyr felt i perioden
1. juni – 15. februar neste år, som er den
perioden Fylkesmannen og de regionale
rovviltnemndene har myndighet til å
sette i verk skadefellingstillatelser.

Når det gjelder den regionale fordelingen av skadefellingskvotene så har alle
de 8 regionale rovviltnemndene betingede fellingstillatelser på alle de fire store

Den elendige fellingstillatelsen skyldes
ikke manglende forsøk, eller manglende
skadedyr. Skadenivået i 2006 var nemlig
det høyeste i nyere tid. Det er rett og
slett et uttrykk for at Norsk rovdyrforvaltning fullstendig mangler et fellingsregime som er i stand til å møte den sterke
veksten i rovdyrbestandene.

Figur: Betingede skadefellingstillatelser 2007-2008 fordelt på rovdyrart og regioner:

Bjørn og jerv er problemet
Det er særlig bjørn og jerv som er problemet. Den ordinære lisensjakta er ikke
nok til å holde bestanden nede, og uttallige skadefellingsforsøk i beitesesongen
er alt for ofte resultatløs, på tross av stor
innsats fra en rekke lokale jegere.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har
tatt opp den elendige effektiviteten
i skadefellinger en rekke ganger med
myndighetene, også direkte med Miljøvernministeren.

Forvaltningsregion

Jerv

Gaupe

Bjørn

Ulv

Region 1 – Vest- Norge

4

2

1

1

Region 2 – Sør-Norge

1

3

1

1

Region 3 – Oppland

3

2

2

2

Region 4 – Oslo/Akershus/Østfold

-

3

1

2

Region 5 – Hedmark

3

ikke vedtatt

2

sammen med
region 4

Region 6 – Midt-Norge

5

5

4

3

Region 7 – Nordland

3

3

1

2

Region 8 – Troms og Finnmark

10

3

3
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Fortsatt minimumsmål I mai hvert år kommer rapport fra Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt / Nina,
med oversikt over godkjente rovdyrynglinger. Årets rapport viser at det i 2006 ble registrert
74 ynglinger av gaupe, 57 av jerv, 1 helnorsk ulveyngling og 3 bjørneynglinger.
Å S M U N D Y S TA D
De regionale rovviltnemndene har i følge
forskriften om forvaltning av rovvilt ikke
anledning til å legge vekt på andre bestandstall enn det som legges fram av Norsk
institutt for naturforskning ( Nina). Rovdyr
eller ynglinger som ikke er med i dette
dokumentet eksisterer ikke offisielt.

Denne årlige rapporten teller kun med
ynglinger som med stor sannsynlighet er
dokumentert. I praksis betyr det at forvaltningen fortsatt baseres på minimumsmål,
selv om Stortingsflertallet i 2004 sa klart ifra
om at de nye bestandsmålene skulle være
faktisk bestand og ikke minimumsmål.

Norske gaupeynglinger 2005-2007

Gaupa over målet, tross jakt

(Halve ynglinger som refereres i statistikken betyr at regioner deler på gaupeynglinger)
Forvaltningsregion

Nasjonalt

2005

2006

Myndigheten til å forvalte gaupe og jerv
avgjøres av om gjennomsnittet av 3 siste års
registreringer er likt eller over bestandsmålet, mens myndigheten til å forvalte ulv og
bjørn avgjøres av siste års registreringer.

2007

bestandsmål

Gjennom-

Avrundet

snitt

til heltall

Region 1

-

0

1

1

0,7

1

Region 2

15

13

13,5

13,5

13,3

13

Region 3

5

6,5

5

6,5

6,0

6

Region 4

6

7,5

6

6,5

6,7

7

Region 5

10

7

10,5

11,5

9,7

10

Region 6

12

14

17

15

15,3

15

Region 7

10

4,5

6,5

8

6,3

6

Region 8

10

3,5

5,5

12

7,0

7

Sum

65

56

65

74

65

65

2005

2006

Gjennom-

Avrundet

snitt

til heltall

1,0

0

Tabellen viser det Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i alle år har påstått, nemlig at
et solid jakttrykk på gaupa for å tynne ut
bestanden og redusere skadenivået, på
ingen måte raserer gaupebestanden, slik
WWF og Naturvernforbundet maser om
hver vinter.
74 registrerte familiegrupper av gaupe
er 9 mer enn det nasjonale bestandsmålet. Kvaliteten og effektiviteten når det
gjelder gauperegistreringen varierer også
mye omkring i landet. Det skyldes både
ulik eller manglende organisering og stor
variasjon i snøforhold fra år til år.

Norske jerveynglinger 2004-2006
Forvaltningsregion
Region 1

4

Nasjonalt

2004

bestandsmål
-

3

0

0

Region 2

-

0

0

0

0

0

Region 3

4

6

7

7

6,7

7

Region 4

-

0

0

0

0

0

Region 5

5

10

4

9

7,7

8

Region 6

10

9

15

11

11,7

12

Region 7

10

10

16

13

13,0

13

Region 8

10

9

20

17

15,3

15

Sum

39

47

62

57

55,3

55
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Jerven langt over målet
Hittil i 2007 er det registrert 41 ynglinger. Av disse er 11 fjernet med hiuutak.
Lisensjaktkvoten for 2006 – 2007 var
på 91 dyr. Av disse ble 40 jerver felt i
den ordinære jakttida. Etter at jakttida
var over 15. februar 2007 har i tillegg
Statens Naturoppsyn på oppdrag fra
Direktoratet for naturforvaltning tatt ut
49 jerver i tillegg, 23 voksne og 26 av
årets jervevalper. Dette har skjedd i form
av jakt fra helikopter eller med snøskuter
og hiuutak.

mot Stortingets vilje
Fotograferte bjørnefamilie – ikke godkjent som yngling
Denne bjørnefamilien ble fotografert av Arne Otto Sandmo med infrarødt kamera ei julinatt i Lierne i 2006. Men denne
bjørnefamilien kunne ikke godkjennes som norsk bjørneyngling i 2006 fordi ekspertene ikke klarer å si 100 % sikkert om
ungene er født i 2006 eller i 2005. Hvis ungene er født i 2005 blir det også håpløst å dokumentere at ungene er født i
Norge, slik kravet er.
DNA-registreringer har påvist 32 bjørner i Nord-Trøndelag, mens det er registrert kun en bjørneyngling i området i
2006. Dette er bare minimum, men dagens strenge kriterier for dokumentasjon gjør det urealistisk å kunne telle alle
ynglinger. Uten endringer i metoder eller kriterier må vi derfor forvente å måtte ha enda flere bjørneynglinger enn det
Stortinget har bestemt. I Nord-Trøndelag er det "offisielle" forholdet mellom ynglinger og totalt antall bjørner 1 : 32 i
2006. Uten kraftig avskyting av hannbjørner vil man om noen år risikere å ha 4 årlige bjørneynglinger og 128 bjørner
totalt i fylket.

Ulv – 1 yngling i 2006

Bjørn – 3 ynglinger i 2006

En yngling av ulv hvor familiegruppens
revir i sin helhet lå i Norge er påvist i
2006. Det er Kynnaflokken i Hedmark.

I 2006 ble det totalt verifisert ( dokumentert eller antatt) tre ulike binner med
årsunger i 2006. To av binnene med
årsunger er verifisert i Pasvik i Finnmark,
mens en binne med årsunger er verifisert i Lierne/ Snåsa i nord-Trøndelag.

I følge en rapport fra Skandulv i juni 2007
er det sannsynlig at det er 3 helnorske
ulveynglinger i 2007, Kynnareviret, Julussareviret og Osdalen i Hedmark. Men
dette er ikke bekreftede registreringer.

i 2006, bare i de områdene som ble
undersøkt.
Når en i tillegg tar med i beregningen at kun om lag en tredjedel av de
innsamlede prøvene med bjørnemøkk
lot seg analysere, sier det at det totale
antall bjørneindivider i Norge i fjor var
langt over 100.

DNA påviser ikke ynglinger
DNA-registreringene som ble gjennomført i Midt-Norge og deler av Nord-Norge
i 2006 dokumenterte 71 bjørneindivider

Stortinget har vedtatt at bestandsmålet
skal regnes i antall ynglinger. Men godkjenning av bjørneynglinger er svært
vanskelig. For de andre rovdyrartene er
sporing på snø den beste metoden.
Men når det gjelder bjørneynglinger er
det i praksis kun synsobservasjoner gjort
av folk som SNO eller Fylkesmannen
mener er verdt å stole på som holder.
Fotodokumentasjon er heller ikke uproblematisk. I følge ekspertisen er det stor
variasjon når det gjelder bjørneungenes
størrelse. Det er derfor svært vanskelig
å si noe sikkert om bjørnens alder ut fra
bilder..

Gaupejakt sikrer gaupebestanden
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har hvert år avvist
kritikken mot gaupejakt som kommer fra WWF og
Naturvernforbundet som årets gaupetøv.
Statistikken gir oss rett, gaupejakt sikrer bestanden.
I tillegg til politisk argumentasjon bidrar også
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk med praktisk gaupeforvaltning, både i Norge og i utlandet. Her er
Folkeaksjonens landsstyremedlem Nils Solberg
med den første gaupa som er skutt i Strømstadområdet i Sverige på 50 år.
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Kampen om beiteretten tilspisses
Vedtak om beitenekt satt til
side av Tingretten, etter at
Mattilsynet nok en gang
prøver benytte «siste utveg»
som første og eneste tiltak
mot beitebrukere.

Å S M U N D Y S TA D
Beitenekt skal være absolutt siste utveg
som løsning på rovdyrproblemer i beiteområdet. Det er gjentatt gang på gang
fra representanter fra Regjeringspartiene
i det siste. Men Eli Dørum og Kåre Kleiva
i Elverum har imidlertid gjentatte ganger
erfart at forsøk på beitenekt er første og
eneste tiltak fra myndightene.

Langvarig beitenekt
Helt siden 2005 har de i praksis blitt nektet å bruke utmarksbeitet. Og selv om
Kåre Kleiva selv skjøt en bjørn i nødverge
innefor beiteområdet for 2 år siden, er det

Eli Dørum og Kåre Kleiva i Elverum kjemper en knallhard kamp for å redde beiteretten i utmarka.
Foto: Kristin Søgård, Østlendingen.

ulven i Julussareviret som er hovedårsaken
til problemene.
Mattilsynet har forsøkt å nekte elverumsparet å slippe sauene på gårdens utmarksbeite
i år som i fjor, ettersom faren for rovdyrangrep anses som svært stor.
Fylkesmannen i Hedmark har tilbudt midler
til inngjerding av beitearealer. Men de lover

ikke full kompensasjon for kostnadene. Og
tiltakene er uansett ikke nok for å skaffe mat
til sauene, til det er arealene alt for små.

Tvilsomt vedtak
Eli Dørum og Kåre Kleiva fikk 22. mai i år
vite at Mattilsynet ville nekte dem å slippe
sau på beite uten fysisk skille mot rovdyra.
De mente at vedtaket var tvilsomt av flere
grunner. Og uansett var det håpløst å for-

Ulveforsker mener ulvesonen bør avvikles
Norges fremste ulveforsker Petter Wabakken mener ulvesonen
skaper for mange konflikter og
bør avvikles.
– De to ulvene som er skutt
den siste uka, illustrerer problemet, sier han.
– Sonene er for små, trange
og for lite fleksible. Det er ingen
friområder eller pustehull. Det
UlveforskerPetter Wabakken
F O T O : H Å KO N B A R S TA D

medfører at innbyggerne i ulvesonen får hele byrden med forvaltningen. Det skaper konflikter,
motstanden mot ulv blir større
og terskelen for ulovlig jakt blir
trolig lavere, sier han.
– På sikt bør ulvesonen avvikles, sier Petter Wabakken til NTB.

holde seg til et slikt vedtak når det kommer dagen før beiteslipp.
Dørum og Kleiva mente også bestemt
at et slikt vedtak om beitenekt i forkant
av sesongen måtte være i strid med
Høyesteretts tolkning i Rendalsdommen
høsten 2006. Høyesterett var helt klar på
at Mattilsynet ikke har hjemmel til å bruke
dyrevernloven til å ta beiteretten fra folk,
når årsaken til dyrelidelsen er rovdyrvern.
Matilsynet har kun myndighet til å nekte
beitebruk i akutte situasjoner og for kortere
periode, til det er gjort noe med årsaken til
problemene som er rovdyra.

Medhold i tingretten
Beitebrukerne brakte saken inn for SørHedmark tingrett, med krav om at vedtaket
måtte settes til side fordi det etter deres
mening var i strid med loven. De burde nå
få benytte utmarksbeitet igjen etter flere
år med utestengelse. Nå måtte det være
rovdyra sin tur til å vike mente de. Og Tingretten gav Eli Dørum og Kåre Kleiva fullt
medhold, og la blant annet vekt på at et
vedtak om beitenekt innenfor ulvesonen
ikke kan kalles tidsbegrenset. Tingrettens
bestemte at Mattilsynets vedtak skal settes
til side til de rettslige sidene er prøvd, noe
som i praksis vil ta mange måneder.
Eli Dørum og Kåre Kleiva har også anmeldt
rovdyrforvaltningen for dyremishandling,
fordi det ikke er gjort noe fra Statens side
for å redusere rovdyrtrykket og redusere
dyrelidelsen, annet enn å gi dårlige tilbud
om forebyggende tiltak som velter store
kostnader over på beitebrukerne.

Gruebonde trosset umulig tiltak
– nektes erstatning
Magne Fjeldset i Grue fikk våren 2006
tilbud fra Fylkesmannen i Hedmark
om å gjerde inn beitedyra på innmark, for å skille dem fra ulven. Fjeldset hadde søkt om midler til utvidet
tilsyn ettersom beiteområdet ikke lå
i et ulverevir og samme tiltaket var
gjennomført med stort hell året før.
Men tilbudet om inngjerding av beitearealer på innmarka ble umulig å
benytte seg av, på grunn av en rekke
praktiske hensyn.

Beiteforbud lenge
etter beiteslipp
Flere uker etter at dyrene var sluppet på utmarksbeite kom det brev fra
Mattilsynet med krav om å skille rovdyr og beitedyr, i praksis forbud mot
bruk av utmarksbeitet. Dette var selvfølgelig svært vanskelig å forholde
seg til ettersom påbudet kom lenge
etter beiteslipp, stikk i strid med all
fornuftig forvaltningspraksis.
Når det noen uker etterpå kom alvorlige ulveangrep, krevde Mattilsynet
umiddelbar innsanking av dyra. Alle

Siste fra Elverum:

Ulv skutt i nødverge
Natt til 20 juni ble det skutt en ulv i beiteområdet
til Eli Dørum og Kåre Kleiva i Elverum. En gjeter som
passet en stor saueflokk om natta skjøt hannulven
i nødverge da ulven angrep. Fellingen forhindret
dermed en stor dyretragedie.
Dette var andre ulven som ble skutt i Hedmark på ei
uke. Den første fellingen skjedde i Rendalen etter at
det var gitt skadefellingstillatelse.
Den felte ulven fra Julussdalen klar til siste reis.
FOTO: TRINE M. LØKEN

søknader om fellingstillatelse på ulv
ble avvist og dyra ble sanket inn så
fort som overhode mulig.
Men tapene var store og skadeerstatning for over kr. 100.000 ble meldt
inn til Staten. Svaret fra Fylkesmannen i Hedmark var imidlertid kort
og klart. Magne Fjeldset skulle ikke
ha en eneste krone i erstatning fordi
han hadde takket nei til Fylkesmannens tilbud om forebyggende tiltak
og fordi Mattilsynets vedtak om
beitenekt ikke var fulgt opp på riktig
måte.
Direktoratet for naturforvaltning har
avist alle klager. Mattilsynets praksis
våren 2006 om beiteforbud uten
tidsavgrensning ble senere samme
høst kjent ulovlig i Høyesterett i forbindelse med dom i Rendalssaken.
Mattilsynets vedtak kom alt for seint
og var umulig å følge opp raskt. Likevel velger Fylkesmannen i Hedmark
å stautere et eksempel ved å nekte
Magne Fjeldset erstatning for store
rovdyrskader.

KULTUR
Unik natur i kombinasjon med eldgamle kulturlandskap gjør Norge svært interessant for utenlandske turister.
FOTO: FRANKS GRAFIKK

Ulv jakter også ulv
Forskere og myndigheter i
Norge og Sverige kommer
hele tiden med påstander om
at svært mange ulver dør som
følge av ulovlig jakt. Enkelte
av de savnede ulvene dukker
imidlertid nå og da opp i Finland og Nord-Sverige.
Senest i juni i år ble det i
Vesterbotten i Nord-Sverige
registrert en radiomerka ulv
8
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Lettere skyte rovdyr i nødverge i Sverige
som ble født i Kynnareviret i
Elverum i 2006
I følge amerikanske myndigheter kan det imidlertid også
være flere forklaringer på
savnede ulver. Fra Yellowstone
meldes det om at 44 % av
døde radiomerkede ulver i
området i 2006 ble drept av
andre ulver.

Den svenske regjeringen har fra
og med 1. mai 2007 endret loven
for bruk av nødverge for å avlive
store rovdyr ( § 28 i jaktförordningen). Endringen forsterker
husdyreiernes og jakthundeiernes
rett til å beskytte sine dyr mot
rovdyrangrep.
Tidligere har svenskene endret
loven slik at rovdyr kunne avlives
når de kom innenfor husdyrinn-

hegninger. Utenfor innhegninger
kunne husdyreier tidligere først
avlive rovdyret etter at det hadde
angrepet og skadet husdyr.
Men fra og med 1. mai 2007 kan
husdyreiere og jegere beskytte
sine husdyr og jakthunder ved å
skyte rovdyr også utenfor inngjerdet område.
Ordningen skal evalueres etter 2 år.

LANDSKAPET
– Norges sjel!

Jens A. Riisnæs
F O T O : Å S M U N D Y S TA D

Andre land har like spektakulær natur med dramatiske fjell og
fjorder, men i Norge er dramatikken bebodd. Der ligger en gård
blant de ville fjell! Et naust. En seter. En grend. En hel bygd. Det er
liv. Der har bønder dyrket i fem tusen år. Dette er Norges sjel!

Å S M U N D Y S TA D
Dette sier Jens A. Riisnæs, reiselivsekspert, NRK-journalist og et langt liv på
reisefot over hele verden.

grunn av deres kraft i forhold til mediene.

Den sibirske ulveOm rovdyrturisme
stammen operere
som lokkemiddel Husdyr og levende bygder er mye i verdens største
for utenlandske
villmark. Den er
viktigere for utenlandske turister like lite truet som
turister sier Jens
A. Riisnæs: - Det er enn rovdyr og uberørt natur. vågevalen
og
helt misforstått at
dermed er bare
ulven trekke turister Turistene vil se berørt natur.
tull å si at man på
til landet. Det er en
biologisk grunnlag
reaksjonær, a-historisk sektortenkning
bør gjenninnføre ulven i Norge etter at
som zoologer og biologer har kommet
våre forfedre har brukt tusenvis av år
med og som har fått gjennomslag på
på å utrydde den, sier Riisnæs.

Bjørnebinne skutt i Lierne
Samtidig med ulvefellingen i
Elverum ble det natt til 20. juni
i år skutt ei bjørnebinne i Sørli
i Lierne i Nord-Trøndelag. En
gjeter skjøt en av to bjørner
som angrep en saueflokk som
beitet innefor et inngjerdet
areal i utmarka.
Skytteren hevder at fellingen
skjedde i nødverge. I dagene
før fellingen var bjørnene flere
ganger observert på innmarka

og rundt husene i området.
DNA-analysene av bjørneskit
i Midt-Norge viste at det
bare i Lierne kommune ble
dokumentert minimum 17
ulike bjørneindivider i 2006.
Men på grunn av at Lierne er
et prioritert bjørneområde for
den regionale rovviltnemnda i
Midt-Norge er det ekstra vanskelig å få fellingstillatelse der
behovet faktisk er aller størst.

Husdyr og levende bygder er mye
viktigere for utenlandske turister enn
rovdyr og uberørt natur. Turistene vil
se berørt natur.
Hvis vi skal snakke om en utrydningstruet art i denne sammenhengen så er
det bøndene. I motsetning til rovdyr så
trenger vi mange bønder for å lokke
turistene til landet.
Det er kombinasjonen fjell, fjord og
hav som gjør Norge helt spesiell. Noe
slikt finner vi kun i Alaska, på New
Zealand og i Chile. Men til forskjell fra
disse utenlandske områdene bor det
folk overalt i Norge, i et eldgammelt
kulturlandskap.
Det burde være i alles interesse å sette
inn sterke politiske virkemiddel som
gjør det mulig for bøndene å holde
dette unike landskapet vedlike , sier
Jens A Riisnæs.

Harejegerne forsvinner fra ulvesona
Harejegerne frykter for hundene sine og har forsvunnet
fra jaktområder innenfor ulvesonen. Dette får økonomiske
konsekvenser for utmarksnæringen. Inntekter fra salg av
jaktkort og utleie av hytter er
dramatisk redusert.
Dette skjer i mange jaktområder øst for Glomma i Sør-Hedmark melder NRK Oppland og
Hedmark.
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Folkeaksjonens ledelse og politikk:
Landsstyrets medlemmer:

Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk
er en landsomfattende, partipolitisk nøytral organisasjon med formål å endre dagens rovdyrpolitikk.
Økte bestander av store rovdyr gir ikke bare konflikt
mellom næring og verneinteresser. Det handler om
mange folks livskvalitet i hverdagen.

Erling Myhre, Rendalen. Leder
Ordfører i Rendalen kommune.
Tlf. 481 38 347

Anne Dordi Moen, Lierne
Selvstendig næringsdrivende
Tlf. 908 50 812

Med fokus på kunnskap, åpenhet og god kommunikasjon ønsker Folkeaksjonen å bidra til en rovdyrpolitikk
og forvaltning som er et demokrati verdig.

Hovedkrav til norsk
rovdyrforvaltning:

Nils Solberg, Halden. Nestleder
Turoperatør
Tlf. 69 17 75 55

Eli Bjorvatten, Vegårshei
Seksjonsleder
Tlf. 907 50 423

• Forvaltningsmodellen med kjerneområder og
soner må bort
Konsentrasjon av store rovdyr gir en urimelig
belastning for lokalsamfunn og enkeltpersoner.
Bestandene må balanseres mot en aktiv bruk av
utmarksressursene.
• Lokal forvaltning
Rovdyrforvaltningen må underlegges lokal folkevalgt styring og kontroll. Forvaltningen må skje
i samsvar med lovverk og internasjonale avtaler
som forplikter Norge til å ta hensyn til lokalbefolkningens og urbefolkningens nærings- og kulturtradisjoner.

Stein Lauritzen, Oppdal. 1. vara
Selvst. nær.driv, gårdsbruk og transport.
Tlf. 72 42 41 27

Magne Akervold, Flå i Hallingdal
Pensjonert skogbrukssjef
Tlf. 32 05 04 33

• Uttak av rovdyr som gjør stor skade og skaper
frykt skal skje raskt og effektivt. Nødvergeretten
må endres slik at den kan brukes til å forhindre
rovdyrskade.
• Nei til fast ulvestamme i Norge
Ulven i Skandinavia tilhører den russiske bestanden og er ingen truet art. En ulvestamme gir
store negative konsekvenser for allsidig bruk av
utmarksressursene og livskvaliteten.

Magne J. Synnevåg, Bærum
2. vara – Advokat

Per Arny Bakken, Trysil
3. vara

Ansatte:
Åsmund Ystad, daglig leder • Tlf. 975 95 119 • E-post: aksjonen@rovdyr.org
Lars Erik Brattås, webmaster
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Medlemskontingent er
kr 200,- pr. person
for 2007

Vi roper ikke

ULV, ULV!
...vi bruker heller stemmene våre
for en ansvarlig naturforvaltning!
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk ønsker færre store rovdyr i norsk natur.
Dagens rovdyrpolitikk gjør hverdagen utrivelig for mange av dem som har
glede av å bruke utmarka. Vi vil gjøre noe med dette!
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har i mange år arbeidet for økt
kompetanse og større åpenhet i norsk rovdyrforvaltning. I dag har
vi over 8000 medlemmer som støtter vårt arbeid.
Vi har stilt tydelige krav til myndighetene når det gjelder hva vi
mener er en ansvarlig rovdyrpolitikk:
• Nei til kjerneområder og rovdyrsoner
Konsentrasjon av rovdyr gir en urimelig belastning for de
som rammes
• Lokal forvaltning
Lokal aksept er en forutsetning for en vellykket rovdyrforvalting.
• Effektivt uttak av skadedyr
Nødvergeretten må kunne brukes for å forhindre angrep
fra rovdyr.
• Nei til fast ulvestamme i Norge
Ulven i Skandinavia tilhører den tallrike russiske ulvestammen og er ingen truet art.

For mer informasjon og innmelding
www.rovdyr.org
eller
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Postboks 40, 7701 Steinkjer
Tlf. 975 95 119

Biologisk mangfold er mye mer enn store rovdyr. Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk er opptatt av en helhetlig fornuftig naturforvaltning.
Ett av våre viktigste tiltak er nettstedet www.rovdyr.org, Norges ledende nettsted om rovdyrforvalting. Rovdyr.org gir deg daglig oppdatering om hva som skjer innen rovdyrforvaltning i Skandinavia
For første gang mottar folkeaksjonen i år offentlig støtte, og vi blir
hørt i alle relevante fora. Vårt mål er ikke å rope ulv i utide, men å
være en ansvarlig stemme i den viktige diskusjonen om hvordan
utmarka skal forvaltes!
Det er medlemmene som gir tyngde til våre argumenter. Som medlem mottar du jevnlig vårt tidsskrift Rovdyr – landets eneste tidskrift
for en fornuftig rovdyrforvaltning.

FOLKEAKSJONEN
NY
ROVDYRPOLITIKK

Du kan hjelpe oss å verve
Folkeaksjonen har over 8000 registrerte
medlemmer. Du kan hjelpe oss med å få
med flere av de hundretusener i Norge
som synes at mye ulv, bjørn, gaupe
og jerv er dårlig miljøvern!
Verver du 3 nye medlemmer får du en gratis t-skjorte
Verver du 6 nye medlemmer får du i tillegg et flott
ulveglass fra Magnor Glassverk, spesiallaget for
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Folkeaksjonens ulveglass. Høyde 12 cm.

Medlemskontingent kr 200 pr. person.
Jeg melder meg herved inn som medlem i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

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...................... nye medlemmer og ønsker t-skjorte i str..........................
Jeg bestiller herved .................... stk t-skjorter i str...........................á kr 100,- pr. stk eks. porto og omk.

Navn: ........................................................................................................................................................................................................
Adresse: ................................................................................................................... Dato: .................................................................
Postnr./Sted: ........................................................................................................ Telefon: ............................................................
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Innmeldingsskjema sendes:

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

Kontaktinformasjon for Folkeaksjonens lokallag
Akershus:
Østfold:
Vestfold:
Hallingdal:
Glåmdalen:
Åmot og Elverum:
Trysil:
Rendalen og Stor-Elvdal:
Nord-Østerdal:
Lillehammer regionlag:
Gausdal:
Nordre Land:
Valdres:
Skjåk, Lom og Vågå:
Lesja:
Oppdal og Rennebu:
Nord-Trøndelag:
Nordland:

Leder Kåre Holmen, Aurskog
Leder Nils Solberg, Halden
Leder Helge Røsholt, Steinsholt
Leder Magne Akervold, Flå
Leder Jan Søgård, Namnå
Leder Vidar Helgesen, Rena
Leder Bjørn Skåret, Trysil
Leder Roy Tovsrud, Hanestad
Leder Ola Tronsmoen, Alvdal
Leder Ottar Moe, Øyer
Leder John Birger Skansen, Østre Gausdal
Kontaktperson Håkon Bratrud
Leder Arne Myrvang, Rogne
Leder Else Mona Bjørnstad, Skjåk
Leder Sigurd Avdem, Lesja
Leder Stein M. Lauritzen, Oppdal
Leder Einar Almaas, Høylandet
Kontaktperson Laila Hoff, Hattfjelldal

tlf. 63 86 42 06
tlf. 69 17 75 55
tlf. 33 12 95 17
tlf. 32 05 04 33
tlf. 62 94 75 53
tlf. 91 74 67 96
tlf. 62 45 10 14
tlf. 62 46 92 98
tlf. 62 48 95 36
tlf 61 27 81 26
tlf. 416 44 713
tlf. 951 57 970
tlf. 61 34 04 63
tlf. 915 39 565
tlf. 61 24 32 94
tlf. 72 42 41 27
tlf. 905 04 531
tlf. 920 51 459

Ledersamling i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
For første gang kunne Landsstyret i Folkeaksjonen invitere
til ledersamling i vår. Fredag
13. og lørdag 14. april var 15
lokallagsledere og tillitsvalgte
samlet på Thon Hotell Opera
i Oslo.
Organisasjonsarbeid og profileringsmateriell var viktigste
tema i tillegg til politiske diskusjoner og sosialt samvær. Samtidig med samlingen var det
Villmarksmesse på Lillestrøm,
der deltagerne fikk anledning
til å praktisere verving og
møte med publikum lørdag
ettermiddag.

Lokallagsledere og tillitsvalgte studerer og diskuterer profileringsmateriell for Folkeaksjonen.

Rovdyr 2-2007
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Folkeaksjonens bilhenger
motiv og tekster, som enkelt kan monteres opp på
stand. Enkel møblering følger også med samt at
tilhengeren er satt opp med rikelig antall T-skjorter
og medlemsblad for utdeling til nye medlemmer.
Det er landsstyrets ønske at bilhengeren blir brukt av
flest mulig lokallag og andre interesserte som ønsker
å gjøre en jobb med å profilere Folkeaksjonen rundt
omkring i landet.

FOTO:

MAGNE AKERVOLD

Som et tiltak for bedre og mer effektiv profilering
har Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk investert i en
bilhenger som vi har innredet med forkjellig materiell
for bruk på messer og stands.
I bilhengeren er det banner og plakater med ulike

Nye lokallag

Mange nye medlemmer på messer og stands
Folkeaksjonens bilhenger har allerede vært i aksjon
flere ganger i vår, på ulike arrangementer som for
øvrig har gitt mange nye medlemmer. Folkeaksjonen
hadde stand på Villmarksmessen på Hamar i mars og
Villmarksmessen på Lillestrøm i april. Ellers har både
Trysil lokallag, Åmot og Elverum lokallag og nå sist
Hallingdal lokallag brukt materiellet i bilhengeren på
stand. Til sammen har Folkeaksjonen fått ca. 200 nye
medlemmer på disse arrangementene i vår.

Det nye lokallaget samler Folkeaksjonens mange
medlemmer i Ottadalen i et felles lag.

Åmot og Elverum lokallag
Lokallaget ble stiftet 14. februar 2007. Møtet valgte
Vidar Helgesen fra Rena som leder i interimstyret.
Andre styremedlemmer er Knut Lundberg, Rena og
Ove Mellem og Kåre Kleiva fra Elverum.

Det nye lokallagsstyret består av Else Mona Bjørnstad,
Skjåk, Eva Ramen, Lom, Mathias Snerle, Vågå, Torgrim
Rusten, Skjåk og Oluf Kvålshagen, Bøverdalen.

Lokallag har vervet mange nye medlemmer, sist
med stand på hundeutstilling i regi av Hedmark
Elghundklubb i Rena i mai.

Håkon Bratrud fra Dokka, har sammen med flere
tatt et initiativ til lokallag av Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk i Nordre Land. Lokallaget er ikke
formelt stiftet enda, men initiativtakerne har allerede
vervet mange medlemmer, både gjennom direkte
verving og på stand for Folkeaksjonen.

Hallingdal lokallag
Dette nye lokallaget ble stiftet 26. mars 2007 under et
møte i Ål. Leder for interimstyret er Magne Akervold
fra Flå. Med seg i lokallagsstyret for Hallingdal har han
med Per Liahagen, Gol, Arild Skaret, Nesbyen, Magne
Syversbråten, Hemsedal, Sigurd Sveinhaug, Ål og
Oddvar Berg, Hol.
Det nye lokallaget har fått mange nye medlemmer
etter årsmøtet, senest under Ål – utstillingen 8-10. juni
da 40 nye medlemmer ble vervet på Folkeaksjonens
stand.

Nordre Land

Alle som er medlemmer innenfor lokallagets område
vil få invitasjon til stiftelsesmøte for lokallaget i løpet
av sommeren.

Nordland
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har over 140
medlemmer i Nordland, men ikke noe lokallag enda.
Nordland og resten av Nord-Norge er av de områder
vi ikke har hatt kapasitet til å følge opp tidligere, men
Nordland står nå for tur.

Skjåk, Lom og Vågå lokallag
Dette er et nytt lokallag som er stiftet etter initiativ
fra lokallaget i Skjåk som har eksistert siden 2000.
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Folkeaksjonens kontaktperson i Nordland er Laila
Hoff, Hattfjelldal. Tlf: 920 51 459

Nytt fra andre lokallag
Glåmdalen lokallag
31. mai 2007 arrangerte Glåmdalen lokallag sitt første
ordinære årsmøte, etter stiftelsesmøtet i juni 2006. Det
første årsmøtevalgte styret består av Jan Søgård, Namnå
(leder) og styremedlemmene Knut Berg, Flisa, Trond
Berger, Hokkåsen, Magne Fjeldseth, Grinder, Gunnar
Paulsrud, Kirkenær. Varamedlemmer til styret er Per Bale,
Slåstad og Torstein Opdahl, Namnå.
I det første året har Glåmdalen lokallag holdt en rekke
møter med Stortingspolitikere og lokalpolitikere fra de
fleste partiene. Følgende saker er tatt opp med politikerne,
beiterett, forvaltning av grenseflokkene, problemet med
ulvesone, utøvelse av jakt og livskvaliteten til befolkningen.
Og hvordan unngå at det skal bli et rovdyrreservat av hele
distriktet.
I det kommende året vil lokallaget fortsette arbeidet mot
det politiske miljøet for å synliggjøre negative effekter av
rovdyrpolitikken på beitebruk, biologisk mangfold og
tapet av livskvalitet for en stor del av befolkningen.

Lesja lokallag
20 mars 2007 ble Lesjamøtet 2007 arrangert. Møtet var
et samarbeid mellom Folkeaksjonens lokallag i Lesja og
Lesja kommune. Tema for møtet var jerveforvaltning og
problematikken rundt beitebruk og Mattilsynets rolle
etter Rendalsdommen. Lokallagsleder Sigurd Avdem
ledet møtet og innledere i tillegg til lesjaordfører
Per Dag Hole var , Morten Kjørstad, Direktoratet for
naturforvaltning, Anita Wirak fra advokatkontoret Hjort,
Erik S. Winther fra rovviltnemnda for Oppland og leder
Erling Myhre fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Nord-Østerdal lokallag
Folkeaksjonens lokallag i Nord-Østerdal dekker kommunene,
Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os. Lokallaget har arbeidet
målrettet overfor myndighetene i viktige spørsmål som
angår regionen og særlig beitebruken i området. Endring
av nødvergeretten slik at dyreeier kan skyte rovdyr for å
forhindre skade samt effektivt uttak av jerv som årlig gjør
enorme skader i regionen er eksempler på saker som
lokallaget i Nord-Østerdal har arbeidet med.

Akershus lokallag
Nødvergesaken står på stedet hvil! Det er konklusjonen som
lokallagets leder Kåre Holmen trekker etter å lest svarbrev
fra Miljøvernministeren om Regjeringens arbeid med
gjennomgang av nødvergeparagrafen.
I samråd med Folkeaksjonens ledelse sendte Akershus
lokallag brev til Miljøvernministeren i slutten av mars 2007,
med spørsmål om status i arbeidet med gjennomgang av
nødvergeloven. Dette arbeidet skulle etter tidligere lovnader
fra Regjeringen for lengst vært sendt ut på høring.
Men i svaret fra mai 2007 skriver Miljøvernminister Helen
Bjørnøy at saken fremdeles er under utredning. Ingen ting
er bestemt enda, men i brevet henviser Miljøvernministeren
til Direktoratet for naturforvaltning som i en utredning
stiller seg negativ til at nødverge skal gjelde hunder som
blir angrepet.

FNR Nord-Østerdal Bygdemiljø sitt styre består av, fra venstre, leder Ola
Tronsmoen, styremedlem Eli Gjøran Trøan, styremedlem Inger-Lise
Fiskvik, styremedlem Hallstein Nyvoll og kasserer Kjell Ivar Nergård.
FOTO: GURIL BERGERSEN

Valdres lokallag
Lokallaget i Valdres var med og arrangerte en stor
Fjellkonferanse på Beitostølen 21. og 22. april 2007.
Konferansen behandlet temaet "Levende bygder
– gjengroing og bosetting", et seminar med et bredt
program om med ulike innledere.
Lokallaget i Valdres har også vært med på initiativet til
nye lokallag i Hallingdal og i Nordre Land.

Akershus lokallag var som vanlig med og arrangerte
stand for Folkeaksjonen på Villmarksmessen på
Lillestrøm. På bildet ser vi lokallagets leder Kåre
Holmen i ferd med å skrive inn en av mange nye unge
medlemmer i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
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Returadresse:
Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

Følg med i Folkeaksjonens arbeid
på internettsiden www.rovdyr.org
Her finner du hver dag oppdaterte nyheter og rapporter om
det aller meste som skjer på rovdyrfronten i Norge og Sverige.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk leverer også
daglig nyheter til www.rovviltportalen.no,
Direktoratet for naturforvaltnings nye portal
for norsk rovdyrforvaltning.
Nye medlemmer kan selvsagt melde seg inn
via www.rovdyr.org, og her kan du også
bestille Folkeaksjonens T-skjorte «Norsk natur
er herlig – uten ulv» for kroner 100 pr. stk +
frakt. Du kan også bruke bestillingskupongen
på side 12 inne i dette bladet.
Folkeaksjonens T-skjorte finnes i sort farge
i størrelse M – L – XL og XXL.

Folkeaksjonen ønsker å synliggjøre
folks motstand mot en feilslått

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

rovdyrpolitikk. En bred folkelig
støtte en forutsetning for å kunne
forhindre en ødeleggende rovdyr-

Leder:

Erling Myhre, 2485 Rendalen - tlf. 481 38 347

Styremedl: Nils Solberg, 1792 Tistedal - tlf. 69 17 75 55
Anne Dordi Moen, 7884 Sørli - tlf. 908 50 812

politikk.

Eli Bjorvatten, 4985 Vegårshei - tlf. 907 50 423
Magne Akervold, 3539 Flå - tlf. 32 05 04 33

Medlemskontingent for 2007 er

Varamedl: Stein Lauritsen, 7345 Driva - tlf. 72 42 41 27

kr. 200 pr. person, og kan betales

Magne J. Synnevåg, 1354 Bærums Verk

til konto 4464.09.33434.

Per Arny Bakken, 2420 Trysil
Sekretær:

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

