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NY NØDVERGERETT PÅ HØRING

Miljøverndepartementets

forslag vil gjøre nødvergeretten 

uforutsigbar og uhåndterlig. 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

krever klare forbedringer.

Å S M U N D  Y S T A D 

Vi har ventet i 3 år på en bebudet gjennomgang 

av viltloven med håp om nødvendige endringer 

for å styrke dyreeiers rettigheter for bruk av nød-

verge for å hindre rovdyrskader. Folkeaksjonen 

mener at  lettelser i nødvergeretten vil være 

et effektivt konfliktdempende tiltak. Dagens 

strenge bestemmelser ble vedtatt under helt 

andre forutsetninger enn dagens.

Innholdet i Miljøverndepartementets ( MDs)  

høringsforslag er imidlertid alt for dårlig til å 

kunne bidra til reduserte konflikter og økt forstå-

else blant berørte folk og lokalsamfunn.

Arrogant avvising 
av nødverge for hund
MD åpner ikke for at ulv som angriper hunder 

kan felles i nødverge. Med en svak og opp-

siktsvekkende arrogant begrunnelse avvises 

dermed et av de mest konstruktive tiltakene 

for å øke aksepten for rovdyrpolitikken i jeger-

kretser. Folkeaksjonen reagerer svært negativt 

på at folk som viderefører tusenårige rike kultur-

tradisjoner innen jakt og fangst bare skal godta 

hva som helst av negative konsekvenser.

Juridisk uryddig kobling 
med bestandsmål
Videre er vi svært negativ til forslaget om å 

knytte nødvergebestemmelsen direkte opp 

mot de nasjonale bestandsmålene. Argumen-

tasjonen holder ikke faglig mål, og er dessuten 

svært uryddig juridisk.

Nødvergeretten skal hegne om folks rett til 

å handle ut fra dyreetiske hensyn. En kobling 

mellom nødvergeretten og bestandsmål strider 

mot den tradisjonelle forståelsen av nødverge 

i straffeloven.

En nødvergerett som varierer fra art til art, 

fra region til region og fra år til år strider mot 

grunnleggende krav om forutsigbarhet og 

folks forventninger om ”likhet for loven”. Rent 

praktisk vil MDs forslag om årlige resultater av 

svært usikre bestandsregistreringer som para-

meter for om rovdyrangrep er rettsstridig eller 

ikke, gjøre det hele søkt og uhåndterlig. 

I vår høringsuttalelse ber Folkeaksjonen ny 

rovdyrpolitikk om at MD vedtar en ny nødver-

gebestemmelse som bidrar til å løse konflikter 

i stedet for å øke og maksimere dem. 

Folkeaksjonens hovedkrav:
Derfor krever vi en nødvergerett som gir eieren 

eller noen som opptrer på eierens vegne, rett 

til å felle rovdyr under fare for angrep på bufe, 

tamrein og hund.

Videre krever vi at rovdyr som angriper beite-

dyr og hunder på inngjerdet innmark kan felles 

under fare for angrep. På innmark skal det ikke 

være noe krav om at gjerdet er rovdyrsikkert.

Les hele høringsuttalelsen fra Folkeaksjo-
nen ny rovdyrpolitikk på www.rovdyr.org
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fra lederen

Det er med spenning jeg overtar leder-

rollen i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk,  

selv om det nesten er som å gifte seg 

med samboeren etter 10 år. Man vet hva 

man går til! 

Men som et ekteskap må tåle prøvelser 

er også FNR  utsatt for stadige utfordrin-

ger.

Mine forgjengere Ola Stensgård fra 

Sjåk og Erling Myhre fra Rendalen har 

begge vært sterke og klare ledere og 

har sammen med sine styrer gjort  svært 

mye for jegerne og Bygde-Norge. 

Folkeaksjonen har siden starten holdt 

en stø og forutsigbar kurs med høyt 

kunnskapsnivå, synliggjøring og gode 

strategier som våpen. Vi høster av dette 

arbeidet i dag og kan vise til stor opp-

slutning og stadig økende innflytelse.

Nytter det spør mange, visst nytter det! 

Hvordan hadde situasjonen vært uten 

FNR? Se bare til Sverige og situasjonen 

der. De har en rovdyrforvaltningen totalt 

ute av kontroll uten at jegere og vanlige 

folk blir hørt. Og mye tyder på at enda 

verre skal det bli! 25-30 nye ulvekull i år 

og verdens tetteste bjørnestamme. I til-

legg har de  mengder av  gaupe som 

gjør reint bord i rådyrbestandene.

Jakten er i enkelte områder i Sverige en 

saga blott! Det er store områder der folk 

ikke vil gå med sine hunder lenger. Antal-

let dokumenterte ulveangrep på hund 

økte med 50% i fjor, 43 stykker angrepet, 

av disse 30 døde, de øvrige 13 hardt ska-

det. Det er fasiten hos broderfolket og 

da har vi ikke tatt med alle mørketall og 

folk skadet og drept av bjørn!

Landstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpo-

litikk er meget vitalt og vil gjøre alt for at 

vi også i framtiden skal ha en god jakt 

og en aktiv utmarksbruk i Norge. Dette 

arbeidet er en stor fellesdugnad som 

tusenvis av våre medlemmer deltar i på 

mange felt året rundt.

Mye av dette dugnadsarbeidet skulle 

være unødvendig, men enkelte politikere 

og organisasjoner som WWF, Foreningen 

Våre Rovdyr, Noah osv, lever i en total 

virkelighetsfjern verden med et intenst 

ønske om å bedra og bli bedratt. 

De strør om seg med påstander og spå-

dommer som ville gjort enhver domme-

dagsprofet grønn av misunnelse. Biologi 

og forskerresultater blir lest av disse som 

fanden leser bibelen! 

Nils Solberg

www.rovdyr.org
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 
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Hovedpunktene i 
Miljøverndeparte-
mentets forslag:
Høring

Høringsbrev sendt ut 26. juni.• 

 Høringsfristen utløper 5. september.• 

Endring i viltloven §11 – nødverge• 

 § 26 – innføre hjemmel til å • 

regulere bruk av åte.

Nødverge: Hvilke endringer forelås?
 Gaupe og jerv kan felles • 

uten direkte angrep

Vilkår:• 

 – aktuell og betydelig fare for skade,

 – sannsynlighetsovervekt for angrep,

  –  faren kan ikke avverges på annen 

rimelig måte

Tilsvarende fellingsadgang for bjørn• 

 Forutsetning at bestandsmålet • 

er nådd

 Nasjonalt eller regionalt • 

bestandsmål?

Ingen endring for ulv• 

 Også adgang til felling • 

av rovdyr i hegn

Ikke krav om direkte angrep• 

 Men vilkår om rovdyrsikker • 

innhegning

 Fellingsadgang til forsvar av • 

produksjonsdyr eller hund

Prosessen videre
Gjennomgang av høringsuttalelser• 

 Utarbeiding av odelstingsproposisjon• 

Forslag fremmes for Stortinget• 

Politiet i Elverum har enda ikke avsluttet etterforskningen etter fellingen av 

en ulv som angrep sau hos Eli Dørum og Kåre Kleiva i Elverum 25. mai 2007. 

Senest våren 2008 var alle parter innkalt til nye avhør. På tross av over 17 

måneders etterforskning har påtalemyndighetene enda ikke bestemt om 

det skal tas ut tiltale eller om saken skal henlegges. Siste nytt fra saken er at 

politiet skal ha bedt om ny og utvidet obduksjon av ulven. 

17 måneders etterforskning ikke nok i Elverum

Denne ulven ble felt under angrep på sau i 

Elverum 25. mai i fjor. Politiet har enda ikke 

bestemt om det var en felling i nødverge 

eller om det skal tas ut tiltale mot skytteren. 

F O T O :  T R I N E  M .  L Ø K E N
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Gaupe dreper tamrein annenhver dag i Finnmark 
Et forskningsprosjekt i regi av Norsk institutt 

for naturforskning  (NINA) dokumenterer 

at hanngauper kan drepe enormt mange 

reinsdyr.

Forskerne har siden februar fulgt en rekke 

GPS-merkede gauper i Troms og Finnmark. 

Steder der dyrene har holdt seg i ro noen 

timer har blitt sjekket for kadaver..

Forskningen viser at hanngauper kan for-

syne seg mye mer av rein eller en sau enn 

tidligere antatt. En merket hanngaupe kan 

ha drept så mye som 100 reinsdyr, eller mer 

enn ett dyr annenhver dag. Dette er resulta-

ter som støtter opp under påståtte tapstall 

fra reindrifta og sauenæringa. Tapstall som 

tidligere har blitt avvist av forvaltningen.

Fylkesmannen i Finnmark varsler nå ny 

erstatningspraksis, etter tidligere å ha avslått 

inntil 90 prosent av erstatningskravene, til 

reineiernes store fortvilelse.

K I L D E :  A F T E N P O S T E N

Jakt ingen trussel mot gaupa
Kraftig økning i antall gauper i Midt-Norge på tross av store jaktkvoter.
Mens antall gauper i Norge vokser jevnt har Midt-Norge opplevd rene eksplo-

sjonen. Det viser tall for vinteren 2007/2008 fra det nasjonale overvåkingspro-

grammet for rovvilt. Før jakt ble det registrert 72-76 familiegrupper av gaupe i 

Norge sist vinter, langt over det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger.

I region 6, Midt-Norge, ble det registrert  hele 23 familiegrupper i 2008 mot 15 

i 2007. På tross av felling av 28 gauper under kvotejakta i Midt-Norge i 2007 

økte altså antall ynglinger neste sesong med over 50 % til 23, nesten dobbelt så 

mange som bestandsmålet som er 12.

Hver vinter, før gaupejakta, står miljøorganisasjonene i kø med sine klager og 

roper katastrofe og utryddelse. Virkeligheten viser at de som vanlig tar feil! 

skal forby produksjon av miljøvennlig mat i 
viktige utmarksområder. Potensialet for økt 
matproduksjon  i Norge ligger i utmarka. 

Et trygt oppvekstmiljø og muligheter for et 
aktivt og allsidig utmarksliv er viktige kvaliteter 
som gjør at folk velger bygda som boplass. 
Dette er goder som for mange veier opp 
for et mindre tilbud  av  kulturelle og sosiale 
aktiviteter og dermed også viktige goder som 
motvirker fraflytting.

Bjørn og ulv i folks nærområder gir en utrygg 
hverdag for mange.  
Fra å være  innbydende omgivelser for lek og 
rekreasjon har nærmiljøet blitt et landskap  
forbundet med utrygghet og uhygge.

Landsmøtet i Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk krever:

 Bestandsmålene må reduseres og • 
balanseres i forhold til en aktiv bruk av 
utmarksressursene til næring, jakt og 
rekreasjon. Hele landet skal kunne brukes 
til utmarksbeite.
 Nei til konsentrasjon av store rovdyr. Alle • 
forvaltningsområder skal ha et regime 
med aktiv forvaltning i form av regulær 
jakt og uttak, uavhengig av måloppnå-
else. Ingen skal måtte leve med følelsen 
av å bo i et rovviltreservat, og ingen store 
rovdyr skal få lov til å utvikle fryktløs opp-
førsel overfor folk.
 Vi krever en sterkere nødvergerett som • 
gjelder alle arter, også ved angrep mot 
hund.
 Vi avviser forslaget til å gi Mattilsynet • 
hjemmel for varig beitenekt i utmarka i 
forslaget til ny lov om dyrevelferd. Forsøk 
på felling av skadedyr skal være forsøkt 
før beitenekt er mulig. Mattilsynet må gis 
rett til inngripen i h. t. viltloven.

 Alle berørte grupper må tas på alvor. • 
Også de som gir fra seg livskvalitet i form 
av trygghet og i form av ødelagte jakt og 
fritidsaktiviteter. Forvaltningen må skje 
i samsvar med norsk lovverk og interna-
sjonale avtaler som forplikter Norge til å 
ta hensyn til lokalbefolkningens og urbe-
folkningens nærings og kulturtradisjoner. 

2.  Bedre bestandsregistrering 
av store rovdyr

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk  
har ingen tiltro at bestandstallene fra Direkto-
ratet for naturforvaltning og Norsk institiutt for 
naturforskning  er riktig. 

Får å få en troverdig bestandsregistrering må 
det hele tiden samles inn dna-prøver på jerv 
og bjørn over hele landet. Det må lages årlige 
estimat av faktiske bestander som skal ligge til 
grunn for forvaltningen, i tillegg til minimum 
dokumentert forekomst. 

Norge har vedtatt et ynglemål på bjørn som 
er umulig å dokumentere i praksis. Kravet til å 
få godkjent årlig yngling er så strengt at det 
hele er en parodi. 

For 2007 ble det innrapportert 73 observa-
sjoner på binner med unger. Av disse ble 
72 avvist som ikke mulig å dokumentere. 
Kun en -1-  observasjon ble godkjent som 
yngling i 2007. 

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpoli-
tikk krever at myndighetene snarest mulig 
tar initiativ til å endre kriteriene slik at det er 
praktisk mulig å dokumentere måloppnåelsen 
for bjørn i Norge. Noe annet vil være direkte 
ødeleggende for tillit og troverdighet i rov-
dyrforvaltningen.

1.  Landsmøtet i Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk krever en ny 
rovdyrpolitikk som behandler 
folk med verdighet!

Ødelagt livskvalitet og rasering av utmarks-
næringer og miljøvennlig matproduksjon i 
store områder var ikke en del av rovviltforliket. 
Stadig økende konfliktnivå etter 20 års rovvil-
tvern skyldes at vedtak gang på gang er gjort 
på sviktende forutsetninger. Dette må nå slå 
tilbake på, og endre selve rovviltpolitikken. 

En ny politikk og forvaltning som bygger på 
kunnskap om og respekt for Bygde-Norge; 
om folks utmarksbruk, om kultur og verdier 
i lokalsamfunnene, om utmarksnæringer og 
om helhetlig naturforvaltning.

En vellykket rovviltforvaltning må ha tillit. 
Det er Stortingets ansvar å vedta en rovvilt-
politikk som gjør det mulig å redusere kon-
fliktnivået og opparbeide nødvendig tillit 
mellom forvaltningen og berørte grupper. 
Rovviltforvaltningen kan ikke lykkes over tid 
uten tillit i lokalsamfunnene.

Rovdyr som et forfeilet symbol på et høy-
verdig biologisk mangfold tar søkelyset vekk 
fra en rekke viktige forhold ved norsk natur-
bruk. Rike, hundreårige norske tradisjoner for 
jakt og utmarksbruk er i dag langt mer verne-
verdige enn russisk ulv og bjørn. Det er også 
andre rødlistearter i kulturlandskapet, der vi 
har flere arter som Norge har et helt spesielt 
ansvar for. Flere slike arter trues nå direkte av 
dagens rovviltforvaltning.

Det finnes ikke mer miljøvennlig matpro-
duksjon enn den som er basert på utmarks-
beite. Det er naturforvaltning fullstendig på 
avveie hvis en ny norsk lov om dyrevelferd 

Ny ledelse i Folkeaksjonens landstyre UTTALELSER FRA LANDSMØTET 2008
Å S M U N D  Y S T A D

Nils Solberg fra Halden ble valgt til ny styreleder på 

siste landsmøte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Han 

tok over etter Erling Myhre fra Rendalen som takket 

for seg av helsemessige årsaker.

Nils Solberg har vært med i landstyret siden Folkeak-

sjonen ble stiftet som en landsomfattende organisa-

sjon i juni 2000, de fleste av årene som nestleder. Han 

vet med andre ord utmerket godt hva han går til.

Magne Akervold fra Flå i Hallingdal takket også av 

etter 4 års innsats i landstyret. Til nye styremedlem-

mer valgte landsmøtet Laila Hoff fra Hattfjelldal, og 

Torvald H. Brinch fra Oslo. Begge har ett års fartstid 

som varamedlemmer til styret i Folkeaksjonen.

Landstyrets nye varamedlemmer etter årets lands-

møte er Jan Søgård fra Grue, Håkon Furuhovde fra 

Folldal og Ola Arne Aune fra Oppdal.

Landstyrets to siste medlemmer, Eli Bjorvatten fra 

Vegårshei og Sara Kveli fra Lierne var ikke på valg 

i 2008.

Fullstendig oversikt over det nye landstyret finner du 

på side 14 inne i bladet.

Selv om Folkeaksjonen som landsomfattende organisa-

sjon ble stiftet i 2000, er historien eldre. Allerede i 1998 ble 

Folkeaksjonen startet i Namdalen i Nord-Trøndelag. 

Dette ble behørig market under årsmøtet i lokallaget 

i Nord-Trøndelag 3. juni i år. Men også Folkeaksjonens 

landsmøte i Stjørdal før sommerferien fikk servert et 

interessant foredrag med tilbakeblikk på oppstarten i 

1998 og tida framover.

Jonny Kongsmo, banksjef i Sparebanken Midt-Norge, var 

Folkeaksjonens leder de første to årene i Namdalen. Han 

fortalte landsmøtet om bakgrunnen og oppstarten for 

aksjonen. Initiativet kom fra folk og områder som ikke var 

direkte berørt, men som hadde et sterkt ønske om å få til 

en politisk motvekt mot utviklingen mange hadde sett i 

områder som ble rammet av rovdyrpolitikk.

Aksjonsgruppen i Namdalen laget tidlig Kvitboka, Fol-

keaksjonen ny rovdyrpolitikk – hva skjer i Namdalen? I 

tillegg til konsekvenser for lokalt næringsliv , beitebruk 

og samisk kultur, var livskvalitet for folk i rovdyrområdene 

et hovedfokus.

Kongsmo fremhevet spesielt den drahjelpen de fikk fra 

psykiater og overlege Eystein Stordal i arbeidet med å 

synliggjøre rovdyrpolitikkens negative konsekvenser for 

enkeltpersoners livskvalitet og helse. 

Selv om mye bra er gjort, er det ingen tvil om at Fol-

keaksjonen ny rovdyrpolitikk har mye ugjort for å få 

til forandringer. Rovdyrpolitikken har i alt for stor grad 

blitt slik vi fryktet for 10 år siden, til at noen av oss kan si 

seg fornøyd med utviklingen, var budskapet fra Jonny 

Kongsmo til Folkeaksjonens landsmøte.

Folkeaksjonen 10 år etter

Jonny Kongsmo, 

ledet Folkeaksjonen 

ny rovdyrpolitikk 

de to første årene 

i Namdalen.

I Midt-Norge øker antallet gauper i takt 

med jaktkvoten.  F O T O :  D A G  B A K K A

Nils Solberg

Laila Hoff

Torvald M. Brinch
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Å S M U N D  Y S T A D

Med andre ord forventes antall ynglinger 

i Skandinavia fortsatt å øke, etter rekord-

høye 20 ynglinger i 2007. Endelig antall vil 

som vanlig bli klarlagt etter at sporsnøen 

har kommet. 

I Norge er det imidlertid allerede før spo-

ring dokumentert 2 helnorske ynglinger i 

Rendalen og i Kynna-reviret i Elverum.

Forrige vinter var det minimum 127-158 

ulver i Skandinavia, etter at 15 kjente døde 

ulver var trukket ifra. Men i tillegg kommer 

svenske ikke-stasjonære ulver som ikke er 

talt opp eller beregnet.

Med forventet nye ulvevalper fra 25 yng-

linger i 2008, er det dermed svært sann-

synlig at totalbestanden i Sør-Skandinavia 

denne høsten teller langt over 200 ulvein-

divider. 

Denne sesongen er dedikert til den store 

ulvejakten i republikken. De siste måne-

dene blir ulvestammen betegnet som 

ødeleggende og katastrofal for bøndene 

i republikken i Kalmykiya i det sydlige Russ-

land. Populasjonen beregnes til å være ca. 

10 ganger større enn ”normalen” som er 

beregnet for å opprettholde den naturlige 

balansen.

Angrep på husdyr fra hordene med preda-

torer er offisielt erklært å være katastrofalt 

Staten vil nå betale lønn til 
rovdyrjegere på skadefelling, 
men bare til de som bommer!

Nok en bløff 
fra regjeringen

Den rødgrønne regjeringen lover og 

lover, men når forslagene endelig kom-

mer viser det seg å være bare bløff.

Dette sier Tord Lien, stortingsrepresen-

tant for Fremskrittspartiet. 

Flere ganger de siste årene har FRP 

foreslått både endringer i nødvergebe-

stemmelsene og lønn til lokale jegere 

som driver skadefelling. Regjeringen 

har avvist forslagene med henvisning 

til arbeidet med egne forslag.

Skal lønn til skadefellingslagene ha 

noen effekt må slik kompensasjon 

innvilges fra første dag. Erik Solheim 

kan jo spørre seg selv om han, med en 

utgangspunkt i en årslønn langt lavere 

enn den han har i dag, hadde kunnet 

ta seg råd til å drive med dugnad midt 

i arbeidstiden kanskje inntil seks dager 

i strekk. Lønn først etter ei uke er en 

hån mot de mange som hittil har tatt 

dette ansvaret på dugnad, mener Tord 

Lien.

Og en ny nødvergebestemmelse som 

ikke skal gjelde for bjørn er jo nærmest 

helt meningsløs. I år kan det skytes 

16 bjørner på lisens. Å tro at antallet 

bjørner skutt i nødverge vil komme i 

nærheten av dette selv med den libe-

raliseringen vi ønsker er utopi. På dette 

grunnlag mener jeg at å blande inn 

de nasjonale bestandsmålene blir helt 

meningsløst. Man kan jo bare redusere 

antallet lisenser tilsvarende det antallet 

man eventuelt skyter i nødverge, sier 

Stortingsrepresentant Tord Lien. 

Miljøpolitikken er fundamentalistisk

Å S M U N D  Y S T A D 

I sommer sendte Miljøvern departe-

mentet ut et forslag om godtgjøring 

ved forsøk på skadefelling av rovdyr. 

Forslaget åpnet for å lønne lokale jegere 

på skadefelling i regi av kommunale jakt-

lag. En slik mulighet har vært et unisont 

krav fra mange organisasjoner og lokale 

myndigheter i lang tid. Men det var en 

hake med forslaget. En forutsetning for 

å motta godtgjøring var at jakta skulle 

ha vart minimum 7 dager. 

Sommerferie til tross, reaksjonene lot 

ikke vente på seg. Et unisont krav fra 

berørte kommuner og organisasjoner 

i Distrikts-Norge avviste forslaget og 

krevde godgjøring fra dag en.

Kommuner med mange års erfaringer 

med slik jakt kunne fortelle at skadefel-

linger som har pågått uavbrutt i en uke, 

med fordel kan avsluttes da det svært 

sjelden gir resultater.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mente 

det samme. I vår høringsuttalelse argu-

menterte vi i tillegg for at slik godtgjøring 

må lages så fleksibel, forutsigbar, fleksibel 

og ubyråkratisk som mulig. Folkeaksjo-

nen foreslo derfor et fast vederlaget på  

kr. 50.000 for hver skadefellingstillatelse 

på jerv, gaupe, ulv eller bjørn. Denne 

summen skal følge fellingsvedtaket og 

disponeres fritt av kommunen.

Omvendt skuddpremie
Men Miljøverndepartementet sto på sitt. 

Høringsuttalelsene ble ikke tatt hensyn 

til, med unntak av noen mindre justerin-

ger i vederlag for bruk av hund. Det blir 

ingen godtgjøring til jegere som lykkes 

med skadefellingen første uka.

Resultatet av dette i praksis vil bli en 

slags omvendt skuddpremie der lokale 

jegere som lykkes med fellingen ikke får 

ei krone. 

Den nye ordningen er regulert i en 

midlertidig forskrift som skal gjelde til 

31.12.2009. Da skal ordningen forhåpent-

ligvis evalueres.

Tidligere statssekretær Per Kristian Skulberg 

mener ensporet artsvern truer naturmangfoldet.  

F O T O :  M A R I A N N  T V E T E

Innavl og påstått utbredt tjuvjakt til 

tross, de norske og svenske ulve-

forskerne i Skandulv forventer at 23-28 

ulvekull er født i Skandinavia i 2008. 

Regulering av en ulvestamme ute av kontroll krever massive metoder. Denne glade gjengen på ulvejakt i Estland blir 

rene søndagsskolen i forhold til ulveround upen i republikken Kalmykia ved Kaspihavet i Russland.  F O T O :  V E L L O  K R U P

Tidligere statssekretær i Miljøvernde-

partementet, Per Kristian Skulberg (SP) 

mener norsk miljøvernpolitikk er kuppet 

av fundamentalister. 

Jeg ser med sorg på hvordan mange mil-

jøvernere er hensynsløse overfor andre 

forhold i samfunnet, sier Skulberg. Det 

er ikke noe problem for miljøvernere at 

deler av Norge avfolkes og at folks livs-

kvalitet forringes sier han. 

Skulberg frykter at regjeringen kan 

komme til å legge frem en dårlig natur-

mangfoldlov. Dersom vi bygger artsfor-

valtningen på respekt for folks levesett 

og livsverk, skaper vi en miljøpolitisk 

eksportartikkel vi kan være stolte av. Da 

tror jeg vi må parkere Steinar Lem og 

Rasmus Hansson for en tid. 

Han mener ensporet artsvern bryter med 

artikkel 8 i FNs biomangfoldkonvensjon. 

Den forplikter staten til å respektere og 

bevare lokalsamfunnenes kunnskaper og 

praksis, som har betydning for bevaring 

og bærekraftig bruk av biomangfoldet. 

Norge er like forpliktet på dette som på 

Bernkonvensjonen. 

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

ødeleggende for den lokale økonomien i 

republikken og er rent økonomisk kalku-

lert til å årlig koste området millioner av 

rubler.. Derfor har myndighetene vedtatt 

å arrangere, så vel som å gi økonomisk 

støtte til den største, kjente ”ulveroundup” 

i historien. 

Hundre profesjonelle ulvejegere, organisert 

i 10 forskjellige jaktruter på steppene, er 

bevilget fri bensin og ammunisjon. I tillegg 

har mange frivillige blant gjetere, almin-

nelige jegere og til og med parlaments-

politikere sluttet seg aktivt til kampanjen 

som jaktdeltakere. Både sportsmotorcross-

kjørere jeep-eiere og eiere av hester meldt 

sine transportmidler til disposisjon for kam-

panjen. Fly vil også bli aktivt tatt i bruk. 

Ulvene i Kalmykia angriper ikke bare hus-

dyrene, men nå også gjeterne, sier Anatoliy 

Dorzhiev; sjefsspesialist for ministeriet for 

naturressurser i republikken Kalmykiya. 

Det er ikke lett å regulere en ulvestamme, 

selv med de massive metodene vi setter 

inn, men vi håper i hvert fall at det trykket 

vi iverksetter, på sikt, vil få mange ulver 

til å flytte fra steppene og slå seg ned i 

andre områder. Kampanjen vil fortsette 

kontinuerlig.

K I L D E :  V E S T . R U  /  A K S E L  G .  S K J E R V H E I M 

Petter Wabakken og hans forskerkolleger i Skandulv 

forventer  rekordmange ulveynglinger i  år. 

 F O T O :  H Å K O N  B A R S T A D

Forventer ulve-
rekord i 2008

Bekjempingskampanje mot ulv 
i republikken Kalmykia
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Forsøker forgjeves å komme ned på jervemålet
Lisensjakt på 89 jerver – Bestanden fortsatt over målet

De regionale rovviltnemndene har vedtatt 

kvoter for lisensjakt på jerv for 2008-2009. 

Jakta varer fra 15. september til 15. februar. 

Men den romslige kvoten til tross, jerven har 

vanligvis lite å frykte fra lisensjegerne. Jervejakt 

er vanskelig og tidkrevende. Siste vinter ble 

kun 28 jerver av en kvote på 94 dyr skutt under 

lisensjakta.

Ekstraordinære uttak i regi av DN og SNO har 

vær helt nødvendig i forøket på å få kontroll 

på jerven i Norge. Selv etter et ekstraordinært 

uttak på 49 jerver i 2007 og 41 jerver i 2008 er 

det likevel registret 51 jerveynglinger i 2008, 

godt over bestandsmålet på 39.

Å S M U N D  Y S T A D

For hvordan kan det ha seg en hannbjørn 

fra verdens tetteste brunbjørnforekomst 

i Jämtland plutselig blir sterkt truet hvis 

den går noen kilometer vestover og 

passerer norskegrensen? Og hvordan 

kan en bjørnebinne føde sterkt truede 

bjørneunger i Norge, mens alt vil være i 

skjønneste orden hvis ungene ble født 

2 kilometer lenger øst, i Sverige?

Bokholderi er ikke biologi
Poenget er selvfølgelig at rødlister over 

truede arter ikke kan brukes for å si 

noe faglig relevant om overlevelsen til 

mobile rovdyrarter, fordi den legger  for 

mye vekt på  nasjonsgrenser. 

Det gir ingen faglig mening å bruke 

rødlisten til å si noe om levedyktigheten 

til bjørn i Norge uten å legge vesentlig 

vekt på at verdens tetteste brunbjørn-

forekomst aldri er mer enn en dagsmarsj 

unna. Å bruke rødlisten som argument 

mot å skyte en hannbjørn i Sogn- og 

Fjordane blir selvfølgelig fullstendig 

meningsløst. En slik bjørneforvaltning 

blir bare bokholderi og ikke biologi.

Molboaktig bjørneregistrering
På den andre siden er det dokumentert 

svært få bjørneynglinger i Norge de siste 

årene. Men dette kan forklares, delvis med at 

bjørnebinner flytter seg sakte, men først og 

fremst fordi Norge rett og slett ikke gjør noe 

forsøk på å registerere årlige ynglinger.

Vi har tidligere vist bildet av bjørnefamilien 

som Arne Otto Sandmo tok med infrarødt 

kamera i Lierne i 2006. Overvåkningspro-

grammet for rovvilt i Norge kunne ikke 

godta denne ynglingen fordi det var umu-

lig ut fra bildet å verifisere at bjørneungene 

var født i 2006.

Det er greit nok, jeg har respekt for fagfolk 

som sier at bjørneunger varierer svært mye 

i størrelse de første årene. Problemet ligger 

ikke der. Men saken er den at ynglingen hel-

ler ikke kan verifiseres som yngling i 2005 

fordi det ikke kan dokumenteres at ynglin-

gen IKKE har skjedd i 2006. 

Bjørneynglingene forsvinner
Dermed forsvinner rett og slett norske bjør-

neynglinger ut av systemet og miljøorgani-

sasjonene kan fortsette å rope katastrofe om 

Sverige har ca 2800 bjørner. 

På tross av årlig jakt har fore-

komsten økt jevnt og trutt over 

flere år.  I fjor ble det skutt 181 

bjørner i Sverige og i 2008 åpnet 

svenskene for jakt på 233 bjørner.

N I L S  S O L B E R G

Svenskene har i mange år hatt  verdens 

raskest voksende brunbjørnbestand. 

Som et resultat av det har  Jämtland 

nå verdens tetteste forekomst av brun-

bjørn.

FOLKEAKSJONEN PÅ 
BJØRNEJAKT I SVERIGE 

Nils Solberg på bjørnejakt i Sverige.

F O T O :  A K S E L  G .  S K J E R V H E I M

I tillegg til Folkeaksjonens Rovdyrblad brukte jegerne rifle under bjørnejakta.

Dette kartet over Jämtland, viser 5268 fiolette prikker. 

En prikk for hver bjørneskitprøve innsamlet i 2006.
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Dette burde berolige alle som protes-

terer mot skadefellinger og lisensjakt i 

Norge. Bjørneforvaltningen 

i Sverige kan ses på som et 

storskala forsøk over mange 

år som viser at det er fullt 

mulig med vekst på tross av 

en aktiv forvaltning med jakt 

på bjørn underveis.

47 bjørner første uka
Allerede 28. august var 47 

bjørner skutt i Sverige, etter en ukes 

jakt. Jeg hadde selv den glede å være 

med på årets bjørnejakt ved Edsbyn i 

Gävleborgs län.  

Allerede første morgenen, 21. august, ble 

den første bjørnen skutt, etter kort tids 

jakt. Det var en liten hann-

bjørn. Men det var mange å 

ta av i området, og to dager 

senere falt bjørn nummer 

to. 

1000 bjørner i 
Jämtland
Bare i Jämtlands len er antall 

bjørn anslått til  1000 indi-

vider  på grunnlag av analyse av DNA-

innsamlinger  i 2006.  På bakgrunn av 

dette er det i 2008 åpnet for jakt på 70 

bjørner, en økning fra 40 i fjor.

Molboaktig bjørneregistrering: Disse bjørneungene 

i Lierne ble ikke godkjent som født i 2006 fordi de 

muligens kan være født i 2005. Men de er heller ikke 

godkjent som født i 2005, fordi det ikke kan bevises 

at de ikke er født i 2006.

F O T O :  A R N E  O T T O  S A N D M O

I Norge er bjørnen ført opp på rødlisten som en sterkt truet art. 

Vernesiden kritiserer hver eneste fellingstillatelse, tviholder på skylap-

pene og blånekter på helt grunnleggende biologiske realiteter.

norsk rovdyrpolitikk.

Av 73 innmeldte bjørneobservasjoner i 

Norge i 2007, ble kun ett tilfelle godkjent. De 

andre 72 måtte legges til side, blant annet 

fordi det er svært vanskelig se forskjell på 

årsunger og ettåringer.

Slik får vi en helt håpløs sirkelargumentasjon. 

Dette er å holde folk fullstendig for narr. Og 

det er ingen grunn til å kritisere verken over-

våkerne i NINA eller forvaltningen i DN. Det 

er Stortinget og Miljøverndepartementet 

som har bestemt at bestandsmålet for bjørn 

skal regnes i antall dokumenterte årlige yng-

linger. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk krever 

nå at de samme myndighetene tar grep slik 

at det blir praktisk mulig å få godkjent nor-

ske bjørneynglinger.

Meningsløs bjørnedebatt i Norge

Jakt sikrer jervens overlevelse i Norge!

Region  Kvote 

Region 1  9

Region 2 0

Region 3 6

Region 4 0

Region 5 8

Region 6 35 

Region 7 5

Region 8 26

Totalt  89 

K V O T E  F O R  L I S E N S J A K T  P Å  J E R V  2 0 0 8 - 2 0 0 9

K I L D E :  D I R E K T O R A T E T  F O R  N A T U R F O R V A L T N I N G 

Det var en liten hann-

bjørn. Men det var 

mange å ta av i områ-

det, og to dager senere 

falt bjørn nummer to. 
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selv et bevis på at såkalte rovdyrsikre 

gjerder kan være så mangt.

Morrpølse laget av kjøtt fra selvskutt 

bjørn, felt på skadefelling innenfor 

rovdyrsikkert utmarkgjerde i Lierne, er 

neppe hverdagskost for byråkrater i 

miljøverndepartementet eller rådgivere 

i naturvernforbundet.

Samtidig som Kontaktutvalget var på 

veg for å se på det nye rovdyrsikre gjer-

det på Finnskogen i Grue, kunne vi via 

internett følge med i stadige forsøk på å 

jage ut en bjørn som hadde drept mye 

sau innenfor det nye store rovdyrsikre 

gjerdet i Flendalen i Trysil. En innvilget 

fellingstillatelse ble trukket tilbake når 

det ble kjent at det var en radiomerket 

binne som hadde brutt seg inn. 

Etter mislykkede forsøk på å jage binna 

ut av gjerdet endte det hele med at 

bjørnen ble bedøvet fra helikopter og 

deretter flyttet til utsiden og vekk fra 

gjerdet.

Gaupe innefor gjerdet i Grue
Framme i Grue fikk kontaktutvalget se 

deler av det nye 11000 dekar store rovdyrsi-

kre gjerdet som var i drift på andre året. 

Beitebrukerne bak prosjektet med Merete 

Furuberg og Odd Holen i spissen, kunne 

fortelle at prosjektet var eneste alternativet 

for sauenæringa i området etter mange år 

med store tap av beitedyr til ulven. 

Men samtidig som kontaktutvalget var 

på befaring på utsiden, jaktet sannsyn-

ligvis gaupa sau innenfor gjerdet.

Prosjektleder Erik Ole Helstad orien-

terte om gjerdet på Finnskogen. Store 

kostnader og manglende muligheter 

til å velge de beste beiteområdene ble 

presentert som negative faktorer i til-

legg til utfordringen med å få gjerdet 

mer rovdyrsikkert. Fordi beitekvaliteten 

krevde redusert antall dyr, hadde bru-

kerne allerede behov for å gjerde inne 

et nytt område for å få nok plass. 

Store naturinngrep 
Grunneiernaboen til rovdyrgjerdet, Jan 

Petter Torgersrud kunne imidlertid, til 

stor forundring for mange av tilhørerne, 

fortelle at han som grunneier med 

mange kilometer grense mot gjerdet, 

ikke hadde fått noe varsel om anlegget. 

Dette var svært utilfredsstillende, ikke 

minst fordi han mente at slike anlegg har 

klare negative konsekvenser for jaktutø-

velse og folks ferdsel i naturen.

Det viser seg at anlegget kun trengte 

behandling som meldingssak til kommu-

nen. Et stort naturinngrep, med mange 

kilometer gjerdetrase planert som en 

skogsvei, trenger knapt godkjenning 

hvis formålet er rovdyrvern. 

Regjeringen har varslet nye friske penger 

til en storsatsing på rovdyrsikre gjerder. 

Det er all grunn til å stille et stort spørs-

målstegn om dette er godt gjennom-

tenkte planer. 

Kontaktutvalget for rovviltforvaltning    på tur i Hedmark

av ulv, jerv, gaupe og bjørn som den 

store kommunen har hatt i mange år.

Rovdyrtrykket har vært stort i mange år 

og brukerne fortalte om en langvarig og 

hard kamp for å beholde beiteretten. 

Interessant var det blant annet å høre 

at selv et av de store tiltakene de siste 

årene, flytting av sau til Spekedalen nord 

i kommunen, hadde 13 % tap i 2007. 

Stor-Elvdal
På Bjøråneset i Stor-Elvdal besøkte vi 

sauebonde Lars Kveberg som har mange 

års erfaring med beiting innenfor rov-

dyrsikkert innmarksgjerde. Før innmarka 

ble inngjerdet slet de med store rov-

dyrtap. Men etter en helt nødvendig 

omstilling til innmarksbeiting innenfor 

rovdyrsikre strømgjerder for 10 år siden, 

T E K S T  O G  F O T O : 

Å S M U N D  Y S T A D

Bussturen mellom stoppestedene ble 

brukt til orienteringer og møtevirksom-

het. Første stoppested var Høgskolen 

i Hedmark på Evenstad, med en kort 

oppdatering av status for ulven.

Rendalen
Neste post var møte med lokalpolitikere 

og beitebrukere i Rendalen, som kunne 

fortelle om mange års erfaringer med 

ulike forebyggende tiltak i forsøket på å 

verne beitedyra mot store forekomster 

Kontaktutvalget 
for rovviltforvaltning

er en møteplass for berørte aktø-

rer i rovdyrpolitikken på sentralt 

nivå og skal gi råd til miljø- og 

landbruksmyndighetene om rov-

dyrforvaltningen.

Folkeaksjonen har møtt fast i 

utvalget siden oppstarten i 2005. 

Deltagerne i utvalget er:

Kommunenes Sentralforbund • 

Norskog • 

Norges Skogeierforbund • 

 Utmarkskommunenes • 

sammenslutning  

Norsk Sau og Geit • 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag• 

Norges Bondelag • 

Norges Jeger- og Fiskerforbund• 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk• 

Norges Naturvernforbund • 

Foreningen Våre Rovdyr  • 

WWF-Norge • 

Sametinget • 

Norske Reindriftsamers landsforbund • 

Den Norske Turistforening • 

Miljøverndepartementet • 

Landbruks- og matdepartementet• 

Mattilsynet • 

Statens landbruksforvaltning • 

Reindriftsforvaltningen • 

Direktoratet for naturforvaltning  • 

Kontaktutvalget arrangerte 

årets første møte som en eks-

kursjon med konferansebuss til 

ulike steder i Hedmark 21. og 22. 

august i år.  Målet med turen 

var å besøke ulike aktører med 

praktiske erfaringer med fore-

byggende tiltak for å redusere 

rovdyrtap på utmarksbeite.

Lars Kveberg kunne fortelle om null tap til rovdyr. Likevel kunne han ikke anbefale denne driftsmåten til andre brukere.

Også i Lierne har de prøvd ut rovdyrsikre 

gjerder. Men det er ikke mer sikkert enn at 

bussjåfør Knut Georg Sandvik disket opp 

med bjørnemorr laget av selvskutt bjørn, felt  

på innsiden av det rovdyrsikre gjerdet.

ROVDYRGJERDET I GRUE:

Grunneiernabo Jan Petter Torgersrud var rystet 

over et totalt manglende hensyn til naboer og 

allmenhet. Her samme med prosjektleder Erik Ola 

Helstad, Steinar Klev fra Norges Bondelag og 

Arnodd Håpnes fra naturvernforbundet.

hadde de ikke hatt tap til rovdyr i det 

hele tatt, fortalte Kveberg.

På tross av dette sa Kveberg at han ikke 

kunne anbefale denne driftsmåten 

til andre brukere. Årsaken var elendig 

driftsøkonomi og mye ekstra arbeid som 

følger av å basere driften på begren-

sende arealer. Dette ble forsterket av 

manglende forutsigbarhet når det gjel-

der årlig økonomisk støtte til tiltaket.

Bjørnekjøtt i vegkanten
Turens bussjåfør Knut Georg Sandvik fra 

Lierne kunne også fortelle en historie om 

ødelagt sauehold på grunn av rovdyr-

politikken.  Sandviks konferansebuss er 

selv et resultat av økonomisk støtte til 

omstilling på grunn av at bjørnen hadde 

overtatt utmarksbeitene i Lierne.

Bussjåfør Sandvik var heller ikke snau-

ere enn at han under en matpause i 

vegkanten disket opp med en svært 

så relevant meny for forsamlingen. I 

tillegg til god smak var maten i seg 
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WWF - nå også som testamentsarving

Filmen gir et annerledes blikk på norsk natur og landskap som tid-

ligere har vært alt for lite fram i media og i naturverndebatten.

Norske myndigheter har langt viktigere naturvernoppgaver enn å 

ta vare på russisk ulv og overlate utmarka til rovdyrene. Utenland-

ske turister er heller ikke interessert i Norge som uberørt natur. 

Turistene vil se berørt natur, det er som fasinerer og det er det som 

er Norge, sier Jens A. Riisnæs i filmen.

Filmen tar oss med på reise omkring i landet og formidler kunnskap 

og argumenter for at det som virkelig er verneverdig i norsk natur 

er det som faktisk har skapt landet, nemlig samspillet mellom natur, 

utmarksbruk, landbruk og beitedyr.

Alle på Stortinget har fått DVD
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har tidligere sendt et  eksemplar 

av filmen til alle Stortingsrepresentanter, med oppfordring om å se 

filmen og sette seg godt inn i den viktige  problematikken:

Hvis du føler at du ikke får gjort nok 

ugang i levende live, kan du nå få hjelp 

til å testamentere din formue til Rasmus 

Hansson i WWF Norge.

Flere advokatkontorer har mottatt brev 

fra WWF Norge, med en oppfordring til 

å tipse døende eller deres arvinger om 

muligheten til å testamentere penger til 

WWFs naturvernarbeid. 

I en vedlagt brosjyre «Den fineste arv 

man kan etterlate seg er en levende jord» 

informeres  advokaten om hvordan de 

kan gå fram for å få potensielle døende 

på tanken om å testamentere hele eller 

deler av sin arv til WWF Norge.

 Bjørnen dreper - Norge sover

etter. I Pasvik var en hel skoleklasse på røm-

men etter at livredde foreldre oppdaget tre 

bjørn over et sauekadaver rett ved ungenes 

teltleir. 

Begge steder ligger i fylker som er erklært 

for bjørnesoner av myndighetene. Det vil 

si at det er et politisk mål at det skal være 

ynglinger her, eller bjørnefødsler, for å si det 

på Oslo-mål. Innbyggerne i Nord-Norge, 

Trøndelag og Hedmark må bare finne seg i 

at det er politisk vedtatt at de skal ha bjørn 

som nabo. 

Men bjørnen er en streifer. Den koser seg 

med sau til middagsmat langt inn i Oppland 

og Telemark. Bygdefolk gruer seg til den 

dagen den koser seg med menneske. 

Det spesielle med rovdyrsaken er at de 

ønsker rovdyr i norsk natur, ikke møter dem. 

De vil bare leve med 

vissheten om at de 

er der, i skoger langt 

borte. Mens de som 

bærer kostnadene, 

møter ødeleggelsene 

og må leve med fryk-

ten får en dypere og dypere mistillit mot 

myndighetene. 

«Bestandstall skal kunne vurderes utifra 

effekten på beiting, beitedyr og på livskvali-

teten for folk i rovdyrutsatte områder» heter 

det i Soria Moria-erklæringen. Men det fin-

nes bare ett fornuftig bestandsmål for bjørn 

og ulv i nærheten av folk: Det er null. 

Dersom storsamfunnet fortsatt ønsker å 

slippe bjørnen inn på tunet til folk, er det på 

tide at vi betaler erstatninger i en helt annet 

størrelsesorden. Ikke bare for revet sau. Men 

for fraflyttede bygder. 

Et bredt forlik i Stortinget i Stortinget la 

grunnlaget for dagens rovviltpolitikk. Den er 

i beste fall naiv. Særlig fordi den ikke følges 

opp med tilstrekkelige ressurser til kartleg-

ging. Hvor mange bjørner har vi egentlig i 

dette landet? 

For bjørnens del skal vi ha femten ynglin-

ger i året. I 2007 ble det innmeldt 73 binner 

med unge i Norge. Men bare én av dem ble 

offentlig godkjent som yngling. Gapet mel-

lom tallet 1 og tallet 73 er et direkte uttrykk 

for tillitssvikten mellom myndigheter og 

berørte lokalsamfunn. 

Sannheten er at ingen vet om bestandsmå-

let er nådd eller ikke nådd. En rovdyrpolitikk 

som ødelegger folks 

livskvalitet er basert på 

fullstendig manglende 

tallmateriale. Tallet på 

bjørner totalt, altså 

ikke ynglinger men 

individer, varierte fra 

25 til 500 i fjor fra ulike kilder. 

Etter årtier med overføringer og nærings-

støtte av ymse slag for å holde utkant-Norge 

befolket, så er det bjørn og ulv som jager 

folk vekk. Og det uten at vi engang klarer 

å telle dem. Det er så absurd fordi det er 

unødvendig. Det er som om vi ber om å få 

middelalderen tilbake. 

«Jeg frykter at det bare er et spørsmål 

om tid før det går menneskeliv,» sa 

statssekretær Janne Sjelmo Nordås da 

vi snakket sammen før en radiodebatt. 

Vi snakket om bjørn. 

«Det er bare et spørsmål om tid før det 

går liv,» sa sauebonden som satt på hytta 

mi og drakk kaffe søndag 9. oktober i fjor. 

Samme natt ble Arnulf Ranung drept, ube-

væpnet, i pysjen på hyttetrappa. 

Et utall aviser kalte det «jaktdramaet». 

Norske, urbane journalister tar uten videre 

bjørnens parti, ved ordbruken. For det var 

hverken jakt eller drama. Det var bjørnens 

tilfeldige slakt av et menneske. Hvor mange 

bjørner har vi egentlig? 

Over hele Norge melder lokalavisene om 

redde mennesker. En vær som sto bundet 

ved en gård i Hattfjelldal ble drept i begyn-

nelsen av juli. Ungene på gården får ikke 

lenger gå ut å leke uten tilsyn. Badeturene 

til stranda 300 meter unna kan de se langt 

Elin Ørjasæter er

forfatter og driver 

med ledelsesutvikling

Det er som om vi ber om å 

få middelalderen tilbake.

En god film kan ikke nytes for ofte. Folkeaksjonen ny 

rovdyrpolitikk tilbyr våre lesere en DVD med reiseguru 

Jens A. Riisnæs og produsenten Egil Lund, om norsk 

natur, kultur og landskap. DVD-en er en kopi av 

en av filmen «Kulturlandskapet – Norges sjel?», som 

ble sendt på NRK1 -  Ut i naturen -  8. april i år.

Kjære Stortingsrepresentant

Kulturlandskapet er Norges sjel!

Vi vil med dette overrekke dem en DVD-kopi av ”Kulturlandskapet – Norges 

sjel?”. Dette programmet ble sent 8. april 2008 på NRK 1 - Ut i naturen.

I dette programmet viser og drøfter Jens A. Riisnæs og Egil Lund viktige sider ved det norske 

landskapet som vanligvis kommer alt for lite fram i forvaltning og offentlige debatt.

Vi mener at dette er viktige perspektiver. Som en motvekt til de siste tiårenes utvikling av et 

sterkt forenklet natursyn som deler inn natur og landskap i ulike kvaliteter etter overflatiske 

og ahistoriske kriterier. 

Moderne norsk rovdyrpolitikk er også et resultat av dette forenklede natursynet, som 

åpner for symbolpolitikk som fortrenger fakta og perspektiver som kreves for helhetlig 

forvaltning. 

Norge har en rekke store og tunge utfordringer innen natur og landskapsvern.  Mange av 

disse oppgavene gjelder arter, natur- og landskapstyper som Norge har et helt spesielt 

globalt ansvar for. Et sterkt vern av jerv, gaupe, bjørn og ulv er definitivt ikke blant disse 

oppgavene.  

Likevel brukes store økonomiske ressurser på å bygge opp forekomsten av store rovdyr. På 

bekostning av miljøvennlig utmarksbruk til næring og rekreasjon og mange folks grunnleg-

gende trygghet i hverdagen. 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener at  dagens rovdyrpolitikk er en trussel mot kvali-

teten på norsk natur- og ressursvern og oppfordrer derfor Stortinget til å arbeide for en ny 

rovdyrpolitikk med reduserte bestandsmål og realistiske virkemidler.

Med vennlig hilsen Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Vi kan sende kan sende deg en DVD-kopi 
for  kr.  125 pr. stk. inkl porto. 
Bestill til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, 
Postboks 40, 7701 Steinkjer, eller send bestilling pr. e-post til : 
aksjonen@rovdyr.org eller ring og bestill på tlf. 975 95 119.

KULTURLANDSKAPET – NORGES SJEL? 

– Nå kan du se filmen på DVD!

ny 

Her er brevet alle stortingsrepresentantene

 fikk sammen med filmkopien:
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Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk
er en landsomfattende, partipolitisk nøytral organisa-

sjon 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. 

Med fokus på kunnskap, åpenhet og god kommunika-

sjon ønsker Folkeaksjonen å bidra til en rovdyrpolitikk 

og forvaltning som er et demokrati verdig.

Hovedkrav til norsk 
rovdyrforvaltning:

•   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 folke-

valgt styring og kontroll. Forvaltningen må skje 

i samsvar med lovverk og internasjonale avtaler 

som forplikter Norge til å ta hensyn til lokal-

befolkningens og urbefolkningens nærings- 

og kulturtradisjoner.

•  Effektivt uttak av skadedyr
 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.

Medlemskontingent er kr 200,- 

pr hovedmedlem i 2009. 

Øvrige familiemedlemmer betaler

 kr. 100 pr. person. Ungdom under 

25 år betaler også kr. 100 pr. person.

Folkeaksjonens ledelse og politikk:

15 Rovdyr 2-2007

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Jeg har vervet ......................  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: ............................................................

  Jeg melder meg herved inn som medlem i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. 

Innmeldings skjema sendes: 

Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk,

Pb. 40, 7701 Steinkjer

aksjonen@rovdyr.org
Telefon: 975 95 119
Telefax: 74 12 65 01

Bankkonto: 4464.09.33434

Medlemskontingent kr 200 pr. hovedmedlem.  Øvrige familiemedlemmer kr 100 pr. person. 
Ungdom under 25 år betaler kun kr. 100 pr. person. (skriv fødselsdato)

Verv medlemmer og få Folkeaksjonens 
t-skjorte eller ulveglass

Nye betaler nå for 2009, og ungdom under 25 år betaler kr. 100år betaler kr.

Verv 6 medlemmer 
og få ulveglass med 

www.rovdyr.org

Verv 3 medlemmer og få gratis 

T-skjorte. Skjorte kan også

 kjøpes for kr. 100 pr. stk +frakt.

Landsstyrets medlemmer:

Nils Solberg, Halden

Landstyrets leder

Fredliveien 6, 

1792 TISTEDAL

Tlf. 901 75 120

e-post: nils.solberg@solbergreiser.no

Eli Bjorvatten, Vegårshei 

Seksjonsleder

Tlf. 907 50 423

1. vara:  Jan Søgård, Grue

2. vara:   Håkon Furuhovde, Folldal

3. vara:   Ola Arne Aune, Oppdal

Sara Kveli, Lierne

Tlf. 917 90 265

Laila Hoff, Hattfjelldal. 

Bonde, lærer og daglig leder

Tlf. 920 51 459

Ansatte: 
Åsmund Ystad: Daglig leder  

  Tlf. 975 95 119 • aksjonen@rovdyr.org

Lars Erik Brattås Webmaster

Torvald H. Brinch, Oslo. 

 Advokat

Tlf. 950 48 909
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T E K S T  O G  F O T O :  N I L S  S O L B E R G

En bensinstasjon i Charleville – Queensland 

i  Australia. Sola skinner og gradestokken viser  

35 grader C°. Kjørende inn på en bensinstasjon 

kommer to såkalte Road-trains. Kjempelange 

trailere fullstendig tettpakket med sau i 4 etasjer. 

På veg til slakteriet? På veg til norske frysedisker? 
         

Fangstmann og forteller 

I Jakt og Fangstbua i Steinkjer 

finner vi John Sivert Opdahl. Har 

du tid kan du få høre litt av hvert.

Å S M U N D  Y S T A D

Her er noe av det vi fikk høre over en 
kaffekopp:

Jeg ble født i 1941 og oppkalt etter en 

onkel som jeg aldri traff. Han ble kalt den 

nye Ole Bull på fiolin i Amerika. Inntil han 

ødela fingrene. 

Jeg vokste opp med en tøff far som hadde 

jaktet alt fra puma til hjort i Amerika, og som 

hadde vært med i krigen. Han lærte meg å 

bli glad i landet mitt, i skoger og fjell. Og en 

krone fikk jeg for hver måke som jeg skjøt i 

fjellet, min far drev sin egen viltpleie.

Ved Daltjønna i Ongdalen lå en enorm 

tiurleik. En kveld talte jeg 28 tiur under 

kveldsspillet. 

Som liten gutt lå jeg natt etter natt under et 

ullteppe. En gang frøs hanene på min fars 

gamle Bajard, og jeg tente opp under tep-

pet mitt. Tiuren gikk rundt meg på bakken 

og spilte.

På vårsnøen opplevde vi plutselig at det 

kom små harespor. Dette var første gang at 

jeg så at måren kunne sette slike avtrykk. Far 

min satte opp sakser på såkalte stubbesett. 

Viste meg hvor lett det var å fange mår. 

  

Men min gamle tiurleik og det jeg her opp-

levde gjorde at jeg begynte med fangst.

Den gamle tiurleiken min eksisterer fremde-

les. Hver vår spiller det fugl her inne. 

Det står igjen å fortelle at jeg reiste til sjøs. 

Har seilt som sertifisert maskinsjef både 

i motor og damp. Mens jeg var i USA tok 

jeg flere kurs i jerv, ulv og gaupefangst, og 

begynte å skrive i bladet Villmarksliv. Min 

første sak var en oppfordring til Norge om 

å gi 500 kroner i belønning til de som skjøt 

skabbrev. 
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ER DETTE MILJØBEVEGELSENS ALTERNATIV?

Ja det er faktisk ikke usannsynlig, importen av lammekjøtt øker 

sterkt når rovdyra overtar utmarka vår.

Jeg tenker, dette skulle Rasmus Hansson og Steinar Lem ha sett. 

Kanskje hadde de fått en liten aha-opplevelse om at verden 

ikke alltid er så enkel. 

Men det er vel for mye forlangt. Mitt inntrykk er at disse to 

mener at sau på utmarksbeite er den mest alvorlige trusselen 

mot det biologiske mangfoldet i Norge. 

Virkelighetens verden har aldri vært rovdyrvernernes sterke side.

Rovdyrvennlig levende lammekjøtt, tettpakket i 4 etasjer i 35 varmegrader.

Senere fikk jeg massiv kritikk etter å ha opp-

fordret alle landets harejegere om å fange 

en mår hver.  Tilbake i USA igjen i 1984, ble 

jeg sertifisert fangstmann med tittel ”Mas-

ter” på alle rovdyr av Furtakers of America. 

Fangst og feller
Jeg har bladet Villmarksliv og redaktør 

Thorbjørn Tufte å takke for min karriere. De 

fikk spørsmål fra et forlag om ei bok om 

Fangst og Tufte gav oppdraget til meg. 

Men dagen før  trykking ble den annullert 

av en konsulent.  Boka utga jeg derfor selv 

på Steinkjer. Den havnet på boktoppen i 

fylket mitt. Nå opptrykket i et lite opplag 

som paperback. 

Etter at den kom ut ble jeg invitert til å holde 

foredrag omkring i landet. Jeg har hatt den 

evnen at jeg kan skrive små fortellinger hvor 

som helst. Min gode venn, redaktør og 

grunnlegger Tor Larsen, trykket alt i avisa 

Stjørdalsnytt. Senere ble tekstene samlet i 

boka Fortellinger.   

Hittil er det blitt 11 bøker. Gaupejeger 

(utsolgt de siste 5-6 år ) vil bli opptrykket i 

paperback. ”Der Langvinden Blåser” ble en 

enorm bestselger. I fjor utkom ”Liss Jakob 

fra Påssåby’n”. En hyllest til mitt søskenbarn 

Jakob Weidemann. 

John S. Opdahl forteller videre at han utgir 

fagbladet Jeger og Fangstmann, som 

utkommer fire ganger i året, og driver Jakt 

og Fangstbua sammen med min partner 

Siv Bøklep. Hun laget Langvindklærne som 

er vind – og vanntette og godt pustende. 

Langvind ble kåret til landets beste jakt og 

fritidsklær av bladet Villmarksliv.  

  

Lydbøker
Suksess har det utrolig nok blitt med hittil 4 

lydbøker, med egne historier  Flere av disse 

er også servert i Friluftsmagasinet på NRK 

P1, noe som videre har gitt meg mange 

invitasjoner om å tale i 50-60 og 70-årslag. 

Lokkekurs
Nytt av året er en lokke-DVD, med spesi-

ell teknikk for å lokke inn alt fra elg, hjort, 

rådyrbukk og gås. Og alle typer rovdyr og 

rovfugl. 

Lokkefløytene Critr Call magnum for storvilt 

og gås, samt pee wee for lokking på alle 

typer rovdyr er snart allemanns eie her i 

Norge. Disse selges kun fra Jakt og Fangst-

bua, Steinkjer

John S. Opdahl i Jakt og Fangstbua i Steinkjer. 

F O T O :  E R L I N G  K O L D A A S

Bøker, lydbøker og DVD-er fra 

jakt og Fangstbua i Steinkjer 

kan bestilles på internett: 

www. langvind.no

Fortellinger 1-IV. Lydbøker med mange historier fra 

jakt og fangst.
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Et stykke norsk jakthistorie    
Forfatteren og jegeren Sven R. Gjems fra Hedmark, er på markedet med sin 10. bok om 

jakt. Han tilhører både på mors- og farssiden slekter hvor jegerliv og hundehold har 

svært rike tradisjoner. Av slektningene nevnes blant andre Carl Omsted (født i 1867) som 

omtales som den norske elghundens ”skaper”. Alt dette kommer Gjems inn på i ”Jaktens 

gleder”, ei bok som trygt kan sies å inneholde et stykke norsk jakthistorie. 

– og et oppgjør med dagens rovdyrpolitikk

I betydelig grad er boka også et kraftig og velbegrunnet innlegg i den norske rovvilt-

debatten. Den rike jakten, særlig øst for Glomma, slik vi har kjent den gjennom mange 

mannsaldre, kan snart være et avsluttet kapittel, hevder han. 

Det er min overbevisning at ingen glede er mer 

opprinnelig ekte enn den jegeren føler, først og 

fremst når han velberegnet har nedlagt sitt 

bytte på en sikker måte. Intens glede og forvent-

ning føler han når jakttiden endelig er inne og 

høsthimmelen hvelver seg veldig over hans 

veidemarker. Denne gleden, som min slekt og 

folket her i grenseskogene i det hele har kjent 

i generasjoner, er nå i ferd med å bli tatt i fra 

oss. Gjeninnføringen av de store rovdyrene er 

i ferd med å frata oss en betydelig del av vår 

livskvalitet.

Denne boka er således like mye et nødskrik 

som en lovprising av det gode jegerliv. For 

det er unektelig slik, at den rike jakten øst 

for Glomma, slik vi har kjent den de siste 

mannsaldrene, snart kan være et avsluttet 

kapittel.

 Sven R. Gjems i forordet

 til ”Jaktens gleder”

Akershus Kåre Holmen, Aurskog tlf. 63 86 42 08

Østfold Nils Solberg, Halden tlf. 901 75 120

Vestfold Helge Røsholt, Steinsholt tlf. 33 12 95 17

Telemark Trond Kvernstuen, Nordagutu tlf. 959 47 635

Glåmdalen Jan Søgård, Namnå tlf. 62 94 75 53

Trysil Ola Sjøli, Trysil tlf. 62 45 75 27

Åmot og Elverum Vidar Helgesen, Rena tlf. 91 74 67 96

Rendalen og Stor-Elvdal Roy Tovsrud, Hanestad tlf. 62 46 92 28

Nord-Østerdal Ola Tronsmoen, Alvdal tlf. 62 48 96 36

Lillehammer Leder Ottar Moe, Øyer tlf. 61 27 81 26 

Gausdal John Birger Skansen, Østre Gausdal tlf. 416 44 713

Nordre Land Håkon Bratrud, Dokka tlf. 951 57 970

Valdres Arne Myrvang, Rogne tlf. 61 34 04 63

Skjåk Else Mona Bjørnstad, Skjåk tlf. 915 39 565

Lesja Sigurd Avdem, Lesja tlf. 61 24 32 84

Oppdal og Rennebu Stein M. Lauritzen, Oppdal tlf. 72 42 41 27

Nord-Trøndelag Magne Rønning, Overhalla tlf. 74 28 51 20

Nordland Kontaktperson Laila Hoff, Hattfjelldal tlf. 920 51 459

Kontaktinformasjon for Folkeaksjonens lokallag

Jaktens gleder er truet!Jaktens gleder er truet!

Nytt lokallag i Telemark
Folkeaksjonens hittil nyeste lokallag er i Telemark. Stif-

telsesmøtet i Bø 29. mai i år, valgte følgende personer 

til å lede Folkeaksjonens arbeid i Telemark:

Lokallagets leder er Trond Kvernstuen, Sauherad. De 

andre i styret er Jørgen T. Bø, Drangedal. Kai Bråthen, 

Sauherad. Tom Larsen, Notodden. Tore Haugan, Notod-

den. Kjelle Brenne, Skien. Hallvard Andersen, Sauherad. 

Tor Oddvar Ramsvik, Sauherad. Johny Tommessen, Skien 

og Jørand Kaasa frå Notodden.

Stor aktivitet i sommer
Mange av Folkeaksjonens medlemmer har vært i aktivitet 

på messer og stands rundt omkring i landet i sommer. I 

tillegg til store arrangement som Jakt og Fiskedagene 

på Elverum i august har mange av våre lokallag stilt opp 

på lokale arrangementer, med mange nye medlemmer 

i Folkeaksjonen som resultat.

Folkeaksjonens ”messehenger”, en bilhenger  lastet med 

profilerings og informasjonsmateriell står til rådighet for 

alle som har anledning til å gjøre en innsats for Folke-

aksjonen.
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«Jaktens gleder» ble første 

gang presentert under De 

nordiske jakt- og fiskedager på 

Norsk Skogmuseum i Elverum, 

og den ble møtt med stor inter-

esse blant publikum. Forfatte-

ren var tilstede og signerte. 

Foto: Thorbjørn Bakken 

Bestill hos 
Trysil-forlaget, 

2422 Nybergsund
Tlf. 62 45 60 20 

e-post: trysil-f@online.no
Se alle bøkene på: 

www.trysil-forlaget.no

Boka sendes 

fraktfritt over 

hele Norge. 

PRIS  

kr. 290,-
Godt oppmøte på stiftelsesmøte for nytt lokallag  i Telemark. 

F O T O :  N I L S  S O L B E R G

Folkeaksjonens messehenger står klar, med alt materiell du trenger for å 

presentere Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på en stand.



Returadresse: 
Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

Leder  Nils Solberg  Halden  tlf. 901 75 120

Styremedlem  Eli Bjorvatten  Vegårshei  tlf. 907 50 423

  Sara Kveli Lierne  tlf. 917 90 265

  Torvald M. Brinch  Oslo  tlf. 950 48 909

  Laila Hoff  Hattfjelldal  tlf. 920 51 459

Vara  Jan E. Søgård  Grue  tlf 62 94 75 53

 Håkon Furuhovde  Folldal 

 Ola Arne Aune  Oppdal 

Daglig leder  Åsmund Ystad  Steinkjer  tlf. 975 95 119

Folkeaksjonen ønsker å synliggjøre folks 

motstand mot en ødeleggende rov-

dyrpolitikk. En bred folkelig støtte er en 

forutsetning for å kunne forhindre dagens 

feilslåtte forvaltning av norsk utmark.

Medlemskontingent for 2009 er 

kr. 200 for hovedmedlemmer, kr. 100 

for øvrige familiemedlemmer og kr. 100 

for ungdommer under 25 år. Kontingent 

kan betales til konto 4464.09.33434

Folkeaksjonen ny rovdyr politikk 

leverer også daglig nyheter til 

www.rovviltportalen.no , 

Direkto ratet for natur for-

valtnings nye portal for norsk 

rovdyrforvaltning. Nye medlem-

mer 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 bestillings kupongen på 

side 14 inne i dette bladet.

www.rovdyr.org 
gir deg alt om rovdyr – hver dag   

www.rovdyr.org leverer også mediaklipp på Rovviltportalen.no


