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Rovdyrene tar overskuddet



fra lederen

Venner?
Jeg heldig og har mange gode venner! 
Mange lever spredt for alle verdens vin-
der, enten på bygda eller i en by.

Gode venner besøker hverandre og prø-
ver å forstå hverandre så godt de kan. 
Slik er det, og slik skal det være.

Når en av mine venner har et alvorlig 
problem forstår jeg at det er tragisk 
enten min venn er syk eller mister store 
deler av sin inntekt eller sine husdyr. 
Empati er en egenskap jeg er glad jeg 
er utstyrt med.

Nå er vi midt i en finanskrise. Selv om 
vi kanskje ikke får de verste utslagene 
i Norge , vil mange rundt oss miste sitt 
arbeid eller deler av sin inntekt. Det er 
tragisk uansett hvem som rammes og 
hvor man bor.

I dag fikk jeg en telefon fra en venn i 
New York som er i ferd med å miste sitt 
livsverk pga. krakket i eiendomsmarke-
det «over there».

Igjennom de siste 10-12 år  har flere av 
mine venner mistet sitt livsverk, livskva-
litet eller store deler av inntekten pga. en 
uholdbar stor lokal rovdyrplage.
Enkelte organisasjoner og mennesker 
synes det er helt greit. Hvorfor? Kanskje 
fordi de mangler en venn som lever av 
og i utmarka eller jakter i ulveland.

Om man forvalter eiendom i New York 
eller i Norge er følelsen av å miste livs-
grunnlaget sikkert det samme. En av de 
store forskjellene er imidlertid at den ene 
er rammet av et globalt børskrakk og 
den andre av en kontrollert seigpining 
fra storsamfunn og politikere. 

Jeg undrer meg på hvorfor enkelte 
lider av en så total mangel av empati 
og grunnleggende forståelse for den 

som bruker store deler av sin tid til å 
samle skambitte og halvdøde småfe eller 
reinsdyr? Kanskje er det fordi de ikke har 
en god venn som lever av det fjellet og 
utmarka gir.

Hvorfor synes enkelt at det er helt i orden 
at ulven dreper og spiser opp hundene 
til jegerne? Kanskje de ikke har en venn 
som jakter med hund der det er ulv.

De fleste mennesker har stor empati for 
andre mennesker og forstår når noe er 
feil, men kanskje ligger det i menneskets 
natur at man må ha det litt innpå seg 
selv.

En av mine venner er en kvinne som har 
sansen for god mat og vin . På nittitallet 
pleide hun å få et rådyrslakt til hver jul, 
noe hun satte stor pris på..

Så kom ulv og gaupe i riklig monn i 
mine jaktterreng og avskytingen dalte 
med 80 %. Min venninne syntes dette 
med ulv og gaupe var kjempekult og 
forsto ikke hva jeg klaget over.  I år 2000 
ringte hun meg på juleaften for å ønske 
en god jul og tilføyde forsiktig,- har du 
glemt rådyret som du pleier å gi meg 
til jul Nils?

Jeg svarte pent,- nei det har jeg ikke 
glemt, men i år var det gaupa som 
fikk nettopp ditt rådyr. Noen år senere 
meldte hun seg inn i Folkeaksjonen ny 
rovdyrpolitikk.

Nils Solberg
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Den svenske regjeringen har bestemt at prø-
veordningen med liberalisert nødverge for 
husdyr og hund skal bli permanent.  To års erfa-
ringer med prøveordningen tilsier at nødverge 
for hund på ingen måte utgjør noen trussel 
mot ulvestammen. Og som en nyhet åpnes 
det opp for at ikke bare hundeieren, men alle 
medlemmene i et jaktlag kan skyte ulv som 
angriper hund.  Dermed har Sverige på kort tid 
gjennomført det som den norske regjeringen 
lovte i Soria Moria-erklæringen, men som de 
ikke har klart å gjennomføre. 

Ringen sluttet
Dagens strenge nødvergebestemmelser i Norge 
stammer fra en endring i 1993. Den gang  argu-
menterte man i Norge med at Sverige hadde 
en mye mer restriktiv nødverge. Situasjonen 
i dag er derimot fullstendig snudd på hodet. 
Sverige har i flere trinn liberalisert lovverket og 
tilpasset seg  en helt annen rovdyrsituasjon. 
Men vår nødverge har stått stille og er fortsatt 
tilpasset  seiglivede myter  om at rovdyrene  i 
Norge  omtrent er de siste i verden.

Svenske hunder får nå et mye bedre vern 
enn norske hunder.

Landsmøte  i  Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Organisasjonens 10.  lands-

møte ble avviklet i Oslo 17. og 

18. april. Med 44 deltagere til 

sammen var dette den største 

landsmøteforsamlingen i 

Folkeaksjonens historie.

Å S M u N D  Y S T A D 
a k s j o n e n @ r o v d y r . o r g

Landsmøtet ble innledet første kveld 
med foredrag av kommunikasjonsråd-
giver Einar B. Strømstad om temaet 
”hvordan drive effektivt påvirkningsar-
beid”. Strømstads innledning ble meget 
godt mottatt av forsamlingen og vil for-
håpentligvis være et godt grunnlag i en 
viktig prosess fram mot en ny og helhet-
lig informasjons- og  mediastrategi for 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Landsmøtets andre dag var viet de 
vanlige landsmøtesakene. Årsmelding, 

regnskap og revisjonsberetning ble 
enstemmig godkjent. Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk har en tilfredsstillende 
økonomi med et overskudd i 2008 på 
kr. 121.000 og en egenkapital på kr. 
583.000.
Landsmøtet ellers var preget av god 
stemning og bred enighet med unntak 
av diskusjon om et forslag om at Folke-
aksjonen ny rovdyrpolitikk skal begynne 
å argumentere for inngjerding av rovdy-
rene. Men på tross av iherdig argumen-
tasjon fra forslagsstillerne ble forslaget 
om å gjerde inn rovdyrene avvist mot 
4 stemmer og det kom tydelig fram 
at den store landsmøteforsamlingen i 
Folkeaksjonen er like kontakt avvisende 
til inngjerding enten det gjelder rovdyr 
eller husdyr. 

Det nye landsstyret
Landsstyrets leder Nils Solberg ble 
enstemmig gjenvalgt som organisasjo-
nens leder. Like enstemmig var valget 
av Vidar Helgesen fra Rena som ny sty-
remedlem og gjenvalg av Sara Kveli fra 
Lierne som styremedlem. Ola Arne Aune 

fra Oppdal, Håkon Furuhovde, Folldal og 
Eli Bjorvatten fra Vegårshei ble valgt som 
varamedlemmer til landsstyret. Ny ord-
fører til landsmøtet i 2010 etter Sigurd 
Avdem, som takket av etter flere år, ble 
Johnny Kongsmo fra Nord-Trøndelag.

Landsmøtet vedtok følgende uttalelse:

Nødverge
uttalelse vedtatt på Landsmøtet i Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk 18.04.2009

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 
tar avstand fra Miljøverndepartementets forslag 
om at retten til felling av store rovdyr i nødverge 
kobles direkte til bestandssituasjonen.

 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk går mot enhver 
undergraving av retten til nødverge, herunder 
forskjellsbehandling basert på bosted i Norge.
Vi mener også at retten til nødverge også må 
gjelde retten til å forsvare hunder som angripes 
av ulv.

Landsmøtet i Folkeaksjonen øker stadig i størrelse og samlet 44 deltagere i 2009.Vidar Helgesen (40) fra Rena er ny medlem 
av Folkeaksjonens landstyre.

Sverige: Lovendring gir nødverge for hund som angripes av ulv 



BeretNiNgeN om 
et varSLet mord

F O T O :  H A R A L D  S æ T E R ø Y

Myndighetene har bestemt at rovdyrene skal yngle i hele 
det samiske tamreinområdet.

Rovdyra må ha mat. Politikerne 

som har bestemt at rovdyrene 

skal få boltre seg i hele det 

samiske reinbeiteområdet må 

ikke bli overrasket når tamrei-

nen blir rovdyrmat. 

Arbeidsgruppen skal bl.a foreslå tiltak for å 
bedre kunnskapsgrunnlaget om bestands-
situasjonen for rovvilt i Nord-Trøndelag, og 
se på om det er mulig å effektivisere forsøk 
på felling av rovvilt. Anbefalinger skal over-
leveres Miljøverndepartementet innen 1. 
September 2009.

Hva med en utredning av seg selv?
 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er positiv 
til alt som kan gi bedre kunnskap om rov-
dyrforvaltningen og bedre situasjonen for 
de berørte. Men vi mener også Miljøvern-
departementet burde foreta en utredning 
av sin egen rolle i den alvorlige utviklingen 
for tamreindriften.
Det er absolutt på sin plass å spørre Miljø-
verndepartementet om hva de tenkte på i 
2005, da de fordelte rovviltforlikets bestands-
mål på de ulike landsdelene. Samtidig som 
klare faglige råd tilsa at store rovdyr ikke bør 
konsentreres til tamreinområder, gjorde MD 
det stikk motsatte.

Resultatet ble slik for tamreinområdene fra 
Midt-Norge og nordover: 

Jerv:    30 ynglinger av 39, 75 % av jerven 

skal være i tamreinområdene 

Gaupe:    32 ynglinger av 65, 50 % av gaupa 

skal være i tamreinområdene

Bjørn:    12 ynglinger av 15, 80 % av bjørnen 

skal være i tamreinområdene 

 Kongeørn skal regulere seg selv i en 

mettet bestand.

Å S M u N D  Y S T A D 
a k s j o n e n @ r o v d y r . o r g

Rovdyrene holder på å ta knekken på den 
sørsamiske reindriften. Sørsamene i Midt-
Norge er fåtallige og sårbare og flere år med 
store rovdyrtap på toppen av mange andre 
utfordringer er i ferd med å undergrave hele 
kulturen.
Og mens sentrale myndigheter har hatt blik-
ket vendt helt andre veier har Midtnorske 
lokalpolitikere og stortingspolitikere stått 
fram i vinter med innrømmelser om at de 
skammer seg over storsamfunnets behand-
ling av reindriftsnæringens kamp for å over-
leve under dagens rovdyrpolitikk.

Alt dette har ført til at regjeringen endelig 
har reagert og nå vil se nærmere på pro-
blemene. Men først presterte Miljøvern-
departementet å  irettesette de regionale 
rovviltnemndene i tamreinområdene for å 
ha vedtatt for høye fellingskvoter på gaupe 
( region 6) og jerv ( region 7).

Egen arbeidsgruppe for  
sørsamisk tamreindrift
Miljøverndepartementet har nå i samråd 
med Landbruks- og matdepartementet 
nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere 
tiltak og gi råd til myndighetene for å bedre 
situasjonen for den sørsamiske tamreindrif-
ten i Nord-Trøndelag.
Reindrifta i Nord-Trøndelag har de senere 
årene hatt store tap av rein. Det er nå viktig 
at vi hurtig tilegner oss best mulig kunn-
skap og får klargjort årsakene til tapene. 
Mer kunnskap om både rovvilt og rein-
drift i fylket er et nødvendig grunnlag for 
at det kan iverksettes effektive og presise 
tiltak som kan redusere taps- og konflikt-
nivået, sier miljø- og utviklingsminister Erik 
Solheim og landbruks- og matminister Lars 
Peder Brekk.
utvalget skal ledes av Fylkesmannen 
i Nord-Trøndelag og har medlemmer 
fra reinbeiteområdene og mattilsynet. 

Forvaltningsområder
for store rovdyr

Ulv

Bjørn

Gaupe

Jerv

Kart: Jens Kveli og Ivar Svare Holand,
Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Datagrunnlag: Staten Kartverk, N1000. 
Forvaltningsområder for rovdyr satt 
sammen av materiale stilt til rådighet av 
miljørvernavdelinger ved fylkesmanns-
embedene. 

Forvaltningsområder
for store rovdyr

Ulv

Bjørn

Gaupe

Jerv

Kart: Jens Kveli og Ivar Svare Holand,
Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Datagrunnlag: Staten Kartverk, N1000. 
Forvaltningsområder for rovdyr satt 
sammen av materiale stilt til rådighet av 
miljørvernavdelinger ved fylkesmanns-
embedene. 

prioriterte yngleområder
for store rovdyr i nord-trøndelag,
nordland, troms og finnmark

Kart: Jens Kveli og Ivar Svare holand, 
Høgskolen i Nord-trøndelag.
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overkjører de regionale 
rovviltnemndene

SNo-ansatte er ikke pingler

På tross av hundrevis av klager fra miljøorganisa-
sjonene har Miljøverndepartementet (MD) tidli-
gere vært svært tilbakeholdne med å overprøve 
vedtak i de regionale rovviltnemndene. 
Gjennom flere avgjørelser siste vinter viser nå 
MD stor vilje til å gripe inn og sette tilside vedtak 
gjort i regionene. 

Dette er nytt, etter at vi i de 4 første årene med 
regionale rovviltnemnder har sett at MD har hatt 
en svært høy terskel for å gripe inn og sette til-
side regionale vedtak, på tross av mange klager 
og flere faglige anbefalinger fra Direktoratet for 
naturforvaltning.
Enda mer spesielt blir dette når omgjørings-
vedtakene alle handler om gaupe og jerv, der 
bestandsregistreringene viser at målene har 
vært overoppfylt i flere år. 
Dette tyder på at MD er ute etter å markere at 
departementet mener at det ikke skal være plass 
for politisk skjønn i rovviltnemndenes arbeid. Og 
det må videre bety at MD vil ha seg frabedt at 
politikerne i rovviltnemndene stiller spørsmål 
ved den offisielle bestandsregistreringen.

I region 5, Hedmark, reduserte MD gaupekvo-
ten fra 14 til 10 dyr, over 2 måneder etter at 14 
dyr var skutt. I Region 6 Midt-Norge som i 2008 
hadde 23 familiegrupper, dobbelt så mye som 
målet, støttet MD naturvernforbundet som 
mente kvoten ville rasere gaupebestanden, noe 
de for øvrig har hevdet i alle år uten å få rett.

Men det merkeligste vedtaket gjelder region 
1, Vestlandet. Regionen har ikke ynglemål for 
jerv og vedtok en jaktkvote på 9 dyr etter store 
skader på husdyr. Etter klage fra Fellesaksjonen 
for ulv, reduserte departementet kvoten til 6 dyr 
med den begrunnelsen at det var usannsynlig at 
det var fler enn 6 jerver på Vestlandet.
Men etter at jakta var avsluttet har Statens 
Naturoppsyn hittil tatt ut 11 jerver ( 7 voksne 
og 4 valper) i ekstraordinære uttak, og det bare 
i ett av Vestlandsfylkene, Sogn og Fjordane.
 

Så godt som alt areal fra Nord-Trøndelag og 
nordover til og med Finnmark er beiteom-
råde for samisk tamreindrift. Som kartet over 
prioriterte rovdyrsoner viser, er så godt som 
alt dette arealet også prioritert yngleområde 
for store rovdyr. ( Se kartillustrasjon under)
Når det gjelder gaupe og særlig jerv er det 
en usagt selvfølge-
lighet at tamrein er 
hovedføde! Hele for-
valtningen bygger 
på det. Men i stedet 
for å være ærlig nok 
til å innrømme det, 
forsøker politikerne  
å  lage regler, bl.a ny 
dyrevelferdslov, som 
flytter ansvaret for å 
hindre dyrelidelse 
fra rovdyrforvaltningen til beitebrukerne.
I Troms og Finnmark, som i følge rovviltfor-
liket skal ha 10 årlige gaupeynglinger, finnes 
det lite naturlig føde for gaupa med unntak 
av hare, rødrev eller kanskje en og annen 
fjellrev. Norsk institutt for naturforskning 
har dokumentert store tap til gaupe, mens 
gaupa bl.a lever av  strandede hvalskrotter 
i perioder da tamreinen er borte.

Hvis dagens rovdyrforvaltning skal vide-
reføres må myndighetene slutte å lukke 
øynene for vireligheten. Med dagens 
forvaltning mener vi at Miljøverndeparte-
mentet bør klagjøre  at tamrein skal være 
hovedføde for store rovdyr og kongeørn 
og at det ikke er mulig å nå Stortingets 

bestandsmål uten 
store tap.
Å hevde noe annet 
vil være å fornekte 
virkeligheten. Rov-
dyra må ha mat, 
og mange rovdyr 
må ha mye mat. Og 
selv om Miljøvern-
departementet og 
miljøvernforvaltnin-
gen ikke har spesiell 

kompetanse for å ta vare på folk og urbe-
folkninger, så hører det til deres kjernekom-
petanse og hovedansvar å ha kunnskap 
om viltbiologi og viltforvaltning. 

Store og små rovdyr i kø i utmarka i Namdalen 

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

Rasmus Hansson i WWF Norge fikk en viss 
oppmerksomhet i media i vår da han hevdet 
at flere ansatte i Statens naturoppsyn (SNO) 
hadde sluttet i protest mot den uetiske 
måten jerven blir forvaltet på. 

Skadefellinger i form av hiuttak har i flere år 
vært et viktig virkemiddel i forvaltningens 
forsøk på å redusere forekomsten av jerv 
ned mot vedtatte bestandsmål.
Mannskaper i SNO utfører dette arbeidet og i 

følge Hansson og WWF skal ansatte ha sluttet 
i protest fordi de nekter å være med på å 
grave opp hi og drepe mor og valper.
Dette avvises bestemt av Kjartan Knutsen, 
sjef for rovviltseksjonen i Statens naturopp-
syn. Selv om han innrømmer at hiuttak kan 
være en påkjenning, men at ingen i SNO har 
sagt opp jobben av den grunn.

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

SNO-ansatte tåler ikke å drepe jervevalper 
påstår Rasmus Hansson i WWF. 

Jo, det tåler de sier SNO. F
O

T
O

: 
JO

H
N

 P
E

D
E

R
S

E
N

Med dagens forvaltning mener vi at  

Miljøvern departementet bør klagjøre  

at tamrein skal være hovedføde for 

store rovdyr og kongeørn og at det 

ikke er mulig å nå Stortingets 

bestandsmål uten store tap.
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Folkeaksjonen på høring i Stortinget om ny naturmangfoldlov
Før sommerferien skal Stortinget etter planen vedta 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (natur-
mangfoldloven), Ot.prp. nr. 52 (2008-2009).
Miljøverndepartementet (MD) la fram lovforslaget 
tidlig i april i vår. Forslaget bygger på en NOu, Norsk 
Offentlig utredning nr. 28 fra 2004.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk møtte opp på 
høring om lovforslaget i Stortingets energi og 
miljøkomite 7. mai i år.  Folkeaksjonens budskap 
var at den nye loven ikke skal skjerpe norsk rov-
dyrpolitikk.
Lovforslaget inneholder nemlig et forvaltningsmål 

for arter som blant annet sier at «artene og deres 
genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene 
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige 
utbredelsesområder.»
I det opprinnelige forslaget fra NOu-utvalget i 2004, 
var dette beskrevet på en måte som i neste omgang 
kunne ført til et absolutt forbud mot enhver felling 
av store rovdyr i Norge. De norske bestandsmålene 
fra 2004 er som kjent for lave til at de isolert sett kan 
kalles levedyktige på lang sikt.
I lovforslaget som MD nå har lagt fram for Stortinget 
er dette nyansert med henvisning til at levedyktig-

heten til arter i bestander som dekker flere land, ikke 
skal vurderes bare i Norge. Men man må neste lese 
mellom linjene for å forstå dette.
Vi i Folkeaksjonen er vel kjent med MDs vegring mot 
klar tale om rovdyrbiologi og felles bestander med 
naboland. I stortingshøringen 7. mai ba vi Stortin-
get om å klargjøre vedtatt politikk, nemlig at Norge 
skal bidra til levedyktige bestander i Skandinavia. En 
manglende klargjøring av dette kan i neste omgang 
gjøre den nye naturmangfoldloven til et sammen-
hengende mareritt for norske utmarksbrukere.

120 bjørner i Norge i 2008
– men det er bare dem som er identifisert med dNa-prøver

kilder vil dette nå tidligs kunne prøves ut 
i 2010. Det betyr at folk i bjørneområdene 
fortsatt må belage seg på nok et år med 
miljøbevegelsens ustanselige syting over 
en katastrofal bjørneforvaltning på randen 

av utryddelse. I dette svarteperspillet sitter 
de regionale rovviltnemndene forgjeves og 
venter på  myndighet til å forvalte bjørnen 
regionalt fordi det krever en dokumenta-
sjonsjobb som ingen er i stand til å utføre.

Å S M u N D  Y S T A D 
a k s j o n e n @ r o v d y r . o r g                                                                                                                            

Innsamling av DNA-prøver har kun foregått  
fra Midt-Norge og nordover, samt kommu-
nene Engerdal og Trysil i Sør-Norge. Det er 
verdt å merke seg at det i 2007 ble iden-
tifisert 59 bjørner i Hedmark og Oppland 
mens det i 2008 kun er 29 bjørner som er 
telt, i deler av Hedmark.
Ca 60 % av bjørnene er kjente individer 
fra tidligere år og 10 av 12 bjørner som 
ble skutt i 2008 var kjent fra før. Fra for-
valtningens synspunkt brukes det som et 
argument om at prøvene fanger opp en 
stor del av bjørneindividene i Norge.
Men den begrensede innsamlingen i Sør-
Norge siste året, med 30 færre bjørner enn 
året før, ujevn aktivitet i innsamlingen, samt 
en solid dose sunn fornuft tilsier at det fak-
tiske tallet for antall bjørner i Norge i 2008  
er adskillig høyere enn 120.

Ingen skikk på  
yngleregistreringen enda
Det er en kjent sak at alle parter, også de 
ansvarlige innen forskning og forvaltning, 
har forkastet den tradisjonelle registrerings-
metoden av årlige bjørneynglinger. Dermed 
har vi ingen metode som kan  tilfredsstille 
forvaltningens mål om dokumenterte årlige 
bjørneynglinger. 
Direktoratet for naturforvaltning har i lengre 
tid meldt at de har som mål å utvikle en ny 
metode for å kunne estimere antall årlige 
bjørneynglinger på grunnlag av årlige DNA-
innsamlinger og analyser. Men i følge våre 

Antall bjørner på fylkesnivå 

Fylkesvis oversikt over antall og kjønnsfordeling av bjørner identifisert i Norge i 2008.  

Totalt Hann Hunn 
Finnmark 42 25 17
Troms 21 12 9
Nordland 2 2 0
Nord-Trøndelag 25 17 8
Sør-Trøndelag 1 1 0
Hedmark 27 21 6
Oppland 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0
Totalt 120 80 40

Finnmark 
Det ble påvist 42 ulike bjørner i Finnmark i 2008, 25 hannbjørner og 17 hunnbjørner. I 2006 
ble det påvist 21 individer. Økningen i antall påviste individer kan i stor grad forklares med en 
betydelig økning i antall prøver innsamlet til analyse. I 2008 ble det samlet inn 352 prøver, 
mot 239 i 2006. Økningen i antall påviste individer mellom disse årene gjenspeiler altså ikke 
en reell bestandsøkning i området.  

Fig 2: Fylkesvis oversikt over registreringer av bjørn i 2008

Fig 1: kart over registrerte bjørner

Kartene viser fordelingen av hann- og hunnbjørner i Norge i 2008 basert på DNA-analysene. 
Kilde: Bioforsk/ rovviltportalen.no
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osdalsulvene lever og yngler utenfor ulvesonen
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har avslått 
alle søknader om å felle Osdalsflokken i Rendalen, 
selv om den oppholder seg utenfor ulvesonen. 
Saken ligger nå i Miljøverndepartementet, men 
lite tyder på annet enn nytt avslag.
I følge DN utgjør uttak av Osdalsflokken ingen 
trussel mot ulvebestandens overlevelse, men 
avslaget begrunnes med at det ikke er påvist 
skader og med henvisning til at bestandsmålet 
for ulv ikke er nådd.
Heller ikke i landsdeler milevidt unna ulvesonen, 
som Aust-Agder, tillater DN skadefelling av ulv 
denne våren. Og når det nå er påvist at Osdals-

flokken har ynglet med 8 nye valper i  2009, er 
farsen «Norsk rovdyrforvaltning» i ferd med å bli 
fullkommen.
 Lovnader om at ulven ikke skal få etablere seg 
utenfor ynglesonen er ingen ting verdt. Forvalt-
ningsmodellen med ulvesone tilpasses myndig-
hetene etter behov. For folk og næringsliv utenfor 
ulvesonen ser vi at argumentene for å følge opp 
Stortingets vedtak og lovnader om ulveforvalt-
ningen, ikke er blir tatt hensyn til i det hele tatt.

familiegrupper (1250 gauper) får holde 
inntil videre. Videre etappemål for de 
store rovdyrene i Sverige skal vurderes 
på nytt innen 2012.

Rovdyrjakt skal besluttes  
ute i Länene, ikke i Bryssel  
eller Stockholm
Den svenske regjeringen ønsker å pre-
sentere en troverdig rovdyrpolitikk som 
tar hensyn til både naturverninteresser 
og interessene til dyreeiere og andre 
berørte i rovdyrområdene. I følge Anders 
Carlgren ønsker regjeringen å legge 
viktige beslutninger nærmer mennes-
kene som er berørt.  Beslutninger om 
rovdyrjakt skal ikke gjøres i Brussel eller 
Stockholm, men ute i länene, sier den 
svenske miljøvernministeren.

Länsstyrelsene får utvidet ansvar
Länsstyrelsene  får  et utvidet ansvar 
for forvaltningen av rovdyrene. Natur-
vårdsverket ( tilsvarende Direktoratet for 
naturforvaltning) skal delegere til länssty-
relsene å fatte beslutninger om lisensjakt 

Å S M u N D  Y S T A D 
a k s j o n e n @ r o v d y r . o r g

Dette går fram av den svenske regje-
ringens rovdjursproposisjon «En ny 
rovdjursforvaltning» som ble presentert  
29. mai i år.

Jakt på innavlede ulver
På  en pressekonferanse  i  forbindelse 
med presentasjonen var miljøvernminister 
Anders Carlgren klar på at Sverige nå måtte 
åpne for lisensjakt på ulv. Målet er en gene-
tisk frisk ulvebestand, derfor er det ingen 
mening i å la dagens innavlede bestand 
vokse og svenskene har derfor satt et tak 
på 210 ulver.
Samtidig ønsker man å flytte østlige inn-
vandrerulver  fra  reinbeiteområdene i nord 
ned til ulveområdene i sør. Og hvis det ikke 
hjelper på den genetiske situasjonen ønsker 
Sverige å åpne for import og utplassering av 
inntil 20 finsk-russiske ulver innen 2014.

Reduserer gaupemålet
Regjeringen ønsker å redusere gaupebe-
standen. Sverige har i dag et etappemål 
på 300 familiegrupper  (1500 gauper), 
noe som har vist seg vanskelig å nå 
på grunn av matmangel i viktige gau-
peområder. Miljøvernminister Anders 
Carlgren  er  klar på at gaupebestanden 
i ulveområdene må reduseres for å sikre 
nok mat til ulven.
Derfor mener myndighetene at 250 

Ny Svensk rovdyrpolitikk
– Sverige innfører ulvejakt og flytter beslutningsmyndighet  

fra sentrale myndigheter til regionene

Kartet viser grensene for Osdalsparets revir og 
Julussareviret pr. 28.05.09
K A R T 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 .

Kong Carl xVI Gustav skaffet seg mange nye tilhen-
gere da han gikk ut i media med råd om snarlig 
ulvejakt i Sverige. Dette skjedde under et møte med 
pressen under svenskekongens årlige elgjakt, i år i 
Dalarna.
På et spørsmål om hva kongen mener om ulven i 
området tok Carl Gustav et klart standpunkt for snar-
lig jakt på ulven i Sverige. Han forklarte sitt syn med 
bekymringen for eksplosiv vekst i stammen hvis man 
ikke regulerte den glupske ulven.

Svenskekongen er også president i rådet for WWF i 
Sverige. Dagen etter uttalelsene deltok han på råds-
møte i WWF Sverige. Svenske ulvevenner var opprørt 
og ledelsen i WWF hadde på forhånd sagt at Kongen 
var helt i utakt med WWFs  syn på ulvejakt.
Men etter møtet meldte det svenske hoffet at Carl 
xVI Gustaf i stedet for å gå tilbake sine uttalelser 
oppfordret til fortsatt diskusjon om forvaltning av ulv 
i Sverige.

Moro med ulv

Andreas Skartveit

A V  A N D R E A S  S K A R T V E I T , 
T I D L E G A R E  F O R L A G S M A N N 
O G  N R K - D I R E K T ø R

Det kan vere mykje moro med ein ulv, 
for ikkje å seie fleire ulvar. For eit par år 
sidan var det gitt fellingsløyve til nokre 
ulvar oppe i dalom. Det var eit forferde-
leg styr, med ulvar, bønder, jegarar, politi, 
demonstrantar, leirliv, TV-fotografar og 
Oslo-journalistar. Dei heldt på i dage-
vis. Som dei seier i Hardanger: Så moro 
har vi ikkje hatt det sidan besta brekte 
armen.

No er det ein ulv som lagar moro i Sve-
rige. Dei har, som vi, ei veksande ulve-
stamme som ikkje alle er like glade i. 
Denne ulven har forvirra seg ned i Stock-
holm län, i hovudstaden med næraste 
omland. Dette er nytt. Ingen kan min-
nast nokon gong å ha sett ein ulv på dei 
kantar. Han har, som ein norrøn viking, 
lagt under seg nytt land. Og om ulven 
ikkje akkurat spaserer i Frognerparken 
eller tilsvarande, så vandrar han rundt i 
det som tilsvarar Skedsmo eller Drøbak, 
slik våre ulvar også gjer. Der forsyner han 
seg av saueflokkane som finst der. Han 
forsmår ikkje ei lita bikkje heller. Bøndene 
likar ikkje det. Ikkje hundeeigarane hel-
ler. Etter strid og press gir styresmaktene 
fellingsløyve. Beistet skal skytast. Sauene 
og hundane skal få gå i fred. Men dei har 
ikkje ulvejegarar i Stockholm län, ingen 
der har nokon gong jakta ulv, av gode 
grunnar. Så lagar dei kurs, ulvejegarkurs, 

der 20 mann på kveldstid skal læra å ta 
det treiske dyret.

Men det er ikkje gjort med det. Det bur 
mange ulvevener i Stockholm län, meir 
byfolk enn nokon annan stad i Sverige. 
Og byfolk brukar å like ulv. For at ikkje dei 
ivrigaste ulvevenene skal gjere livet surt 
for dei nyutdanna ulvejegarane, knuse 
vindaugo der dei bur eller ramponere 
bilane deira, skal ulvejegarane vere ano-
nyme, ukjende for folk og media. Som 
kommandosoldatar på fiendens grunn 
skal dei smyge seg fram, utan namn og 
identitet, med sot i ansiktet, for å elimi-
nere den farlege fienden. Og helst skal 
dei koma levande heimatt.   

Men det er ikkje gjort med det heller.  
Det finst mange jegarar i Sverige, også 
jegarar som har jakta ulv. Dei fleste av dei 
likar ikkje ulven. Mange av dei er bøn-
der. Og ulven tek både husdyr, storvilt 
og jakthundar. No har dei protestert mot 
fellingsløyvet. Det er ikkje av sympati 
med den einslege ulven som går rundt 
i Stockholm län og gassar seg med lam-
melår og hundebryst at dei protesterer. 
Det er fordi dei svenske jegarane meiner 
at folket i Stockholm län, også ulveve-
nene der, no har eit eineståande høve til 
å bli kjende med dette søte dyret som 
dei er så glade i og veit så lite om. Når 
dei no endeleg har fått dette kjære og 
svoltne dyret ruslande rundt skoleborn, 
husdyr og kjæledyr, ville det vere reint for 
gale å sende han til dei evige jaktmar-
kene no når han trivst så godt der han 

er.  ulven bør vere velkomen i Stockholm 
län, meiner dei. Han har det godt der.

Så sit dei og flirer, bønder, samar og 
jegarar. No er det dei som har det moro. 
ulven, ein gammal etablert fiende, er i 
ferd med å leggje seg ut med venene 
sine, byfolket i Stockholm län. Å leggje 
seg ut med bønder er ikkje så farleg. 
Dei er få og bur spreidd. Å leggje seg 
ut med byfolk er mykje farlegare. Dei 
er mange og mektige. Det kan hende 
at denne modige og kreative ulven har 
vore ovmodig, at byfolket ikkje kjem til 
å like han, når dei lærer han å kjenne, 
slik han kanskje har trudd. Og då kan 
det slå tilbake på heile ulvefolket, som 
ei gresk tragedie, der hovmodet alltid 
får si straff.

Denne svenske ulven, som brått vart 
kjendis, skulle nok ikkje vore i Stockholm 
län. Men det visste han  ikkje. ulvar er nok 
ikkje gode i geografi. Også norske ulvar 
har fått beskjed om kvar dei kan vere, 
av Stortinget. Eg er ikkje trygg på at dei 
har forstått det. Vi kan ikkje kjenne oss 
trygge for at vi ikkje ein dag må sende 
anonyme og nyutdanna ulvejegarar inn 
i Nordmarka på jakt etter ein ulv som 
vil leggje nytt land under seg og sine. 
Slikt vil vi ikkje ha i Nordmarka, vi som 
bur her.

Sjølv har eg tenkt å bli med. Om eg slepp 
inn på jegarkurset. 

Helt Konge! Svenskekongen for ulvejakt

Carl XVI Gustav for ulvejakt
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Miljøvernminister 
Anders Carlgren 
F O T O :  P A V E L  F L A T O

Svenskekongen ville 
ha snarlig ulvejakt 
for å redusere den 
glupske ulven.  
Nå kommer regje-
ringen etter.

F A K S I M I L E  F R A 
R O V D Y R  3 / 4 - 2 0 0 8

og skadefellinger av store rovdyr.
I Länene skal det opprettes «viltforvalt-
ningsdelegasjoner» for rovdyrbeslutnin-
ger med Länshøvdingen som leder og 
representanter for politikk og organisa-
sjoner som medlemmer.

Kungen fikk rett
Kong Carl XVI Gustav av Sverige hisset på 
seg en samlet svensk miljøbevegelse da 
han i fjor høst tok til orde for snarlig ulve-
jakt. Kungen sto på sitt på tross av ville 
protester og til og med harde  påstander 
om at dette var fyllerør.  Nå kommer den 
svenske regjeringen etter.



L A u R I T z  S ø M M E

Forslag til en ny ”naturmangfoldlov” ble 
lagt fram av regjeringen i april 2009. 
Loven, som bl.a. tar sikte på å stanse 
tap av det biologiske mangfold, vil 
sannsynligvis bli vedtatt a i Stortinget 
før sommerferien. I 2009 har det også 
nylig blitt bevilget mange millioner kro-
ner til et norsk artsprosjekt for å utvide 
våre kunnskaper om de enkelte artenes 
utbredelse. Bakgrunnen for dette er 
den senere tids fokusering på fauna og 
flora, og som viser at våre kunnskaper 
er ganske mangelfulle. Den nye såkalte 
”rødlista” illustrerer mer enn noensinne 
behovet for vern av det biologiske mang-
fold. I denne artikkelen forklares hva det 
egentlig mens med disse begrepene.

Hva er en rødliste?
Norsk rødliste 2006 er utgitt av den 
nyopprettede Artsdatabanken i Trond-
heim, og har bidrag fra et stort antall nor-
ske biologer. Den nye rødlista er basert 
på nye og bedre kriterier enn tidligere 
rødlister etter et system utarbeidet av 
Den internasjonale naturvernorganisa-
sjon (IuCN). Lista gir en vurdering av et 
stort antall organismer med hensyn til 
den grad de er truet av utrydding eller 
reduksjon i utbredelse.  

Rødlistebegrepet kan lett misforstås. 
Det er lett å si at en art er rødlista, men 
det betyr nødvendigvis ikke at den er 
sterkt truet. I virkeligheten er det mer 
komplisert. I rødlista opereres med 
elleve forskjellige kategorier. At en art 

er utdødd innen en region er greit nok, 
men når det gjelder truethet kan en 
art ifølge kriteriene være ”kritisk truet”, 
”sterkt truet”, ”sårbar” eller bare ”nær 
truet”. Dessuten finnes en viktig kategori 
som kalles ”datamangel” når man ikke 
vet nok om arten, og i kategorien ”ikke 
vurdert” vet man enda mindre. Av det 
totale antall på 3799 arter i lista hører 
1774 til de to siste kategoriene. 

Rødlista og de store rovdyrene
De store rovdyrene her i landet utgjør en 
del av det biologiske mangfold.  Men det 
er viktig å være klar over at det biologiske 
mangfold også omfatter en mengde 
andre organismer, som sopper, planter, 
fugler, insekter, edderkopper, m.m.  
Blant de fire store rovdyrene er ulven 
ifølge rødlista en kritisk truet art her i 
landet. Men da er det ikke tatt hensyn 
til at lista ikke inkluderer andre områder. 
ulven i Norge har slektninger langt inne 
i Sibir. 

Brunbjørn og jerv er sterkt truet, mens 
gaupe er mindre sårbar. ulv og bjørn har 
forholdsvis liten utbredelse, men der de 
lever finnes det også et stort antall andre 
organismer som er mer eller mindre 
truet. Derfor er det viktig å se på effekten 
av ulv og bjørn i kulturlandskaper.

Det biologiske mangfold
Ved utarbeidelse av Norsk rødlista 2006 
har ekspertene vurdert situasjonen for 
mangfoldet av de forskjellige artene 
innen deres spesialområder. Bidrags-
yterne er bl.a. spesialister på alger, sopp, 
moser, karplanter, virvelløse dyr i hav og 
ferskvann, snegler, tusenbein, insekter, 
edderkopper, fisk, fugl, frosk og patte-
dyr. Det er med andre ord et omfattende 
dokument. Hensikten er å gi et grunnlag 
for vurdering og bevaring av vårt biolo-
giske mangfold. 

Kulturlandskapet
Kulturlandskapet som omgir oss tar 
mange former. Det hevdes at omkring 

Lauritz Sømme (f. 1931) 
er professor emeritus i 
zoologi, og var ansatt ved 
Biologisk institutt, uiO
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en tredjepart av truete planter og sop-
per er knyttet til kulturlandskapet (NINA 
2003). Blant insekter er det også kjent at 
mange truete arter av biller er knyttet til 
disse områdene.
I forbindelse med debatten om ulv og 
bjørn er beitemarkene av stor betydning. 
Opprettholdelse av det biologiske mang-
fold i naturbeitemarker er avhengig av 
husdyrhold med utmarksbeite. 

Man ville kanskje tro at beitemarkene 
er menneskeskapte, men deres historie 
går lenger tilbake. Da isen trakk seg til-
bake, ble landet tatt i bruk av reinsdyr og 
andre grasetere. De kunne holde store 
partier av landskapet åpne der skogen 
trengte fram. Senere ble beitemarkene 
viktige for husdyrhold. Man vet at husdyr 
har beitet i mer den 6000 år (NINA 2003), 
og beitingen ble mer og mer intens inn-
til den nådde et høydepunkt i midten av 
1800-tallet. 
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Fortidens bønder kjempet en intens 
kamp mot rovdyrene for å beskytte dyr 
på beite. Som biskop Erich Pontoppidan 
skrev i boken om Norges naturhistorie fra 
1753 har ulven alltid hatt tilhold på øst-
landet, men har nå også blitt en lande-
plage i Bergen stift. ulvene tar alle slags 
dyr, til og med hunder som står bundet 
på bondens gårdsplass. Fra midten av 
1800-tallet ble det innført skuddpremier, 
og drevet intens jakt på ulv. Etter hvert 
ble alle de store rovdyrene sterkt redu-
sert i antall. 

I beitemarkene utviklet det seg en 
egen flora og fauna. Mange av plantene 
som lever der, er mer motstandsdyktige 
mot beitetrykk, og det finnes en spesiell 
flora av beitesopper Insekter og andre 
virvelløse dyr har større diversitet der 
floraen er mest mangfoldig.

Rovdyr og gjengroing
Den nye ”naturmangfoldloven” blir 
imøtesett med spenning. Ikke minst 

er miljøvernorganisasjoner som WWF, 
SABIMA og Norges Naturvernforbund 
meget positive til vern av det biolo-
giske mangfold. På deres nettsider blir 
det påpekt at et stort antall truete arter 
finnes i kulturlandskapet. Da oppstår det 
et dilemma når det gjelder forholdet 
mellom de store rovdyrene og andre 
organismer.

Når flere og flere gårdsbruk nedlegges 
blir kulturlandskapet redusert over store 
deler av landet. Vi ser det ikke minst i 
de områder hvor det har vært seterdrift. 
Gjengroing av beitemark fører til reduk-
sjon av det biologiske mangfold. 

I en verden hvor befolkningen øker og 
matbehovet blir større og større, er våre 
utmarksområder en ressurs som bør ver-
nes. De bør utnyttes til produksjon av 
mat gjennom frittgående husdyr. 

Der hvor rovdyrpolitikken fører til kon-
flikter i landbruket, er rovdyr som ulv og 
bjørn en medvirkende årsak til fraflyt-
ting fra gårdene og gjengroing av bei-
temark. I kulturlandskapet har de store 
rovdyrene liten betydning som del av 
økosystemene. Når det hevdes at ulven 
må beskyttes som del av det biologiske 
mangfold, overser man hvor viktig det 
er å beskytte det store antall av de arter 
som er truet i kulturlandskapet. 

K I L D E R :

•  Norsk rødliste 2006.  
Artsdatabanken, Trondheim.

•  Beiting, biologisk mangfald og rovdyr
forvaltning. NINA fagrapport 71 (2003).

•   Framtida for mangfoldet i utmarkas  
kulturlandskap. Biokonferansen 2002. 
Biolog nr. 3-4, årg. 20.

•  Ny norsk rødliste.  
Insekt-Nytt nr. 1/2, årg. 32 (2007).
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Stortingsvalg 2009:

Hva vil stortingspartiene gjøre med  rovdyrpolitikken?

Naturvernforbundet vil ha hundremillionersgave 
fra miljøverndepartementet

Norges Naturvernforbund  (NNV) foreslår 
at det skal bygges et miljøhus i Bjørvika, 
gjerne som gave til organisasjonens kom-
mende 100-årsjubileum i 2014.
Dette skriver NNVs leder Lars Haltbrekken i 
en e-post til statssekretær  Heidi Sørensen 
(SV) i Miljøverndepartementet (MD). Heidi 

Sørensen er for øvrig tidligere leder i NNV.
I anledning hundreårsdagen ønsker vi oss 
et eget kontorbygg med absolutt nullut-
slipp, i Operaens umiddelbare nærhet og 
med gangavstand til Stortinget,  skriver 
NNV til MD.
Til NTB uttaler Lars Haltbrekken at NNV 

I forkant av høstens valgkamp 

presenterer vi her stortingspar-

tienes programformuleringer 

om de neste 4 års rovdyrfor-

valtning. Kilden er partienes 

valgprogram 2009-2013.

Å S M u N D  Y S T A D 
a k s j o n e n @ r o v d y r . o r g

FRP sier nei til ulv
Av endringer fra forrige stortingsvalg er det 
verdt å merke seg at Fremskrittspartiet ikke 
lenger ønsker ulv i Norge og dermed inntar 
samme posisjon som Senterpartiet. De samme 
partiene har også klare programformuleringer 
om lettelser i nødvergebestemmelsene og 
nødverge for hunder.

Levedyktige bestander, i Norge 
eller Skandinavia?
I Rovdyrblad nr. 1-2009 skrev vi om Folkeaksjo-
nens henvendelse til de politiske partiene om 
bruken av begrepet levedyktige bestander. I par-
tienes utkast til valgprogram opererte flere par-
tier med mål om levedyktige bestander i Norge. 
Det viktige for oss i Folkeaksjonen ny rovdyrpo-
litikk var å vise at slike formuleringer var i strid 
med rovviltforliket fra 2004 som har som mål 
å sikre levedyktige bestander i Skandinavia. To 
partier, Høyre og Kristelig folkeparti har tatt dette 
til etterretning og fjernet alle formuleringer om 
levedyktige bestander i Norge. Men to partier, 
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, går 
nok en gang til valg med et mål om levedyktige 
bestander/rovdyrstammer i Norge.
Vår kommentar til det er at enten ønsker disse 
partiene å ha en åpning for å øke bestandsmå-
lene for store rovdyr i Norge, ellers så skriver de 
noe de ikke mener. Begge deler er lite tillitsvek-
kende.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at par-
tienes programformuleringer her presenteres i 
alfabetisk rekkefølge.

ARBEIDERPARtIEt 

Arbeiderpartiet vil:
–  ha levedyktige rovdyrstammer 

i Norge, og utøve en aktiv og målrettet rovdyr-
forvaltning slik at konfliktnivået blir redusert.  
Vi vil ha gode erstatningsordninger.

–  utforme rovdyrpolitikken slik at eksistens-
grunnlaget for samiske næringer sikres.

FREmSKRIttSPARtIEt
Fremskrittspartiet ønsker et 
rikt plante- og dyreliv i Norge. 
Det bør søkes opprettholdt en 
bestand av jerv, bjørn og gaupe. 
Forvaltningen av denne må skje lokalt der en 
har forutsetning for å vurdere situasjonen, og 
derfor må prioriterte rovdyrsoner avvikles. Nød-
vergeretten bør også omfatte hund som direkte 
angripes av rovdyr. I tillegg må nødvergeretten 
gjelde når rovdyr kommer inn på innmark og 
ikke lar seg skremme bort, samt at det bør leg-
ges samme tolkning til grunn for benyttelse av 
nødvergeretten overfor bjørn, som det er for 
andre rovdyr.

Fremskrittspartiet vil: 
– Oppheve prioriterte rovdyrsoner.  
– Opprettholde lokal forvaltning av vilt. 
–  La lokale myndigheter ha ansvaret for rov-

dyrforvaltningen.  
–  At grensekryssende rovdyr regnes med i den 

norske bestandsmålsettingen. 
–  Hunder må omhandles av nødvergeretten. 
–  At det må pålegges staten å gi full erstatning 

til grunneiere, næringsdrivende eller andre 
som lider tap som følge av statens overord-
nede rovviltforvaltning. 

–  At det innføres kvotejakt der hvor dette ikke 
truer den totale bestandens overlevelse. 

HøyRE
Norge skal sikre overlevelsen 
av de fire store rovdyrene, 
bjørn, ulv, gaupe og jerv, og kongeørn. Bestande-
nes levedyktighet skal vurderes på skandinavisk 
nivå. Rettigheter som går tapt som følge av rov-
dyrpolitikken, må erstattes fullt ut. Mulighetene 
for en felles forvaltning med tilstøtende regioner 
i våre naboland bør utredes, og det må bli lettere 
å få tillatelse til å ta ut skadedyr.

KRIStELIg FoLKEPARtI
Kristelig Folkeparti
 
De fire store rovdyrartene bjørn, ulv, jerv og 
gaupe må forvaltes slik at vi tar vår del av ansvaret 
for å sikre levedyktige bestander av disse, i tråd 
med tidligere bredt forlik i Stortinget. Rovdyrfor-
valtningen må basere seg på lokal kompetanse, 
kunnskap om dyrenes adferd og levemønster. 
Følelse av utrygghet i enkelte områder må 
imidlertid tas på alvor. Det må sikres tilstrekke-
lige midler til registrering av rovdyrbestanden. En 
viktig del av forvaltningen er uttak av skadedyr, 
og hindre at de store rovdyra etablerer bestand 
utenfor kjerneområdene. Midlene til forebyg-
gende og konfliktdempende tiltak bør økes. 
Bønder som lider husdyrtap på grunn av store 
rovdyr, må få gode erstatningsordninger. Det 
må gjennomføres omstillingstiltak i landbruket 
til andre driftsformer i de mest rovdyrberørte 
områder.
 
Krf vil:
–  sikre levedyktige bestander av de fire store 

rovdyrartene, men vurdere om nødverge-
bestemmelse er dekkende, og om disse skal 
utvides til å gjelde ved direkte rovdyrangrep 
på jakthunder og husdyr på innmark.
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Stortingsvalg 2009:

Hva vil stortingspartiene gjøre med  rovdyrpolitikken?
–  Ha ei bedre bestandsregistrering. Det må utarbei-

des årlige estimat av faktisk bestand som skal ligge 
til grunn for forvaltninga, i tillegg til minimum 
dokumentert forekomst. Alt rovvilt i Norge må telle 
med i bestandsregistrering og måloppnåelse. 

–   Sikre økonomisk kompensasjon for enkeltperso-
ner, lokalsamfunn og næringsdrivende som blir 
berørt. 

SoSIALIStISK 
VENStREPARtI
SVs mål er å sikre levedyktige 
bestander av de fire store rovdyrartene i norsk 
natur. Samtidig er det viktig at miljøvennlig 
kjøtt– og melkeproduksjon basert på utmarks-
beite opprettholdes. Myndighetene, i samarbeid 
med næringen, har ansvaret for å sikre at denne 
kombinasjonen kan være mulig.

VENStRE
For å redusere konflikt mel-
lom husdyr og rovvilt trengs 
forutsigbar politikk og større 
lokal forankring. I den grad 
rovdyr og dyrehold ikke lar seg forene, må Nor-
ges forpliktelser til å opprettholde levedyktige 
rovviltstammer gå foran, kombinert med øko-
nomisk kompensasjon til næringsdrivende som 
blir berørt.

Venstre vil:
–  Sikre levedyktige bestander av de fem store rov-

viltartene (jerv, ulv, bjørn, gaupe, kongeørn). 
–  Bruke økonomisk stimulans for å redusere saue-

hold i områder der ulven yngler. 
–  Gi erstatning for tapte beitedyr på en måte som 

stimulerer forebygging av tap. 

SENtERPARtIEt

Senterpartiet vil: 
–  Arbeide for internasjonalt samarbeid når det 

gjelder sikring av levedyktig bestand. Bernkon-
vensjonen åpner for at ”kontraherende” parter 
(land) kan samarbeide. 

–  Ha egne norske bestander av jerv, bjørn, ørn og 
gaupe, men størrelsen på disse må kunne regule-
res ut fra lokale hensyn, slik at det ikke blir ulemper 
for beiting og annen bruk av utmarka. 

–  Ikke ha ynglinger av ulv i Norge på lik linje med 
innvandra arter som for eksempel mårhund og 
villsvin. 

–  Ha maks fem årlige ynglinger av bjørn og maks 
femten årlige ynglinger av jerv. 

–  Redusere bestandsmålet som er vedtatt for 
bjørn, 

–  Ikke ha forvaltningsområder som kjerneområder 
eller soner, dvs. kunstige inndelinger på kart. Prak-
tiseringa av soneringspolitikken har vist at dette 
ikke fungerer. 

–  Greie ut følgene som rovvilt har for endret livs-
kvalitet hos innbyggerne, og for økonomien til 
enkeltpersoner, næringer, bygdesamfunn, kom-
muner og fylker.

–   Gi Mattilsynet rett til inngripen i henhold til vilt-
loven. 

–  At staten skal ha det økonomiske ansvaret ved 
felling av rovvilt. 

–  Styrke lokal og folkevalgt myndighet i den prak-
tiske rovviltforvaltninga. 

–  At samisk og skogfinsk kultur ikke må forringes på 
grunn av for stort antall rovvilt. 

–  Sikre nødvendige bevilgninger til forebyggende 
tiltak og erstatninger for alle utmarksnæringer. 

–  Åpne for effektivt uttak av skadedyr selv om de 
regionale bestandsmåla ikke er nådd.

–  Ha en sterkere nødvergerett som gjelder alle arter, 
også ved angrep på hund. Ta ut rovvilt som opp-
holder seg i bebygde områder. 

ønsker seg et slikt hus, men at de 
ikke har kapasitet til å realisere et 
slikt prosjekt selv. Derfor håper de 
at andre vil bygge hus til dem.
NNV ønsker en tomt på 5-800 kva-
dratmeter med et bygg med 6-10 
etasjer med kontorplass for 150 
personer pluss konferansesenter 
for inntil 300, overnattingsmulig-
heter og økologisk bar. Arkitekto-
nisk bør bygget gjenspeile eieren, 
Norges Naturvernforbund!
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Lars Haltbrekken ønsker seg et eget stasbygg i Bjørvika 
og mener statssekretær Heidi Sørensen og 

Miljøverndepartementet kan betale.

Jeg er med i
Folkeaksjonen!

For meg er det helt naturlig å være medlem i Folke-
aksjonen ny rovdyrpolitikk. Jeg er glad i naturen og 
viltet vårt – og mener at det er helt påkrevet at vi får 
en ny rovdyrpolitikk. Det er fanatiske og usakelige 
argumenter vi  møter  - og det burde være en selv-
følge at jegere og folk som er glad i naturen, dyrelivet 
og landet vårt melder seg inn.
Tidligere var jeg medlem og satt mange år i repre-
sentantskapet i WWF. Men jeg var og er så imot den 
rovdyrpolitikken de står for, derfor meldte jeg meg ut 
av WWF og inn i Folke aksjonen ny rovdyrpolitikk.

Jan Erik Blom, Oslo

Eg meinar rovviltbestandane er større enn naudsynt 
for å sikra artane, og at Folkeaksjonen bidreg sakleg 
og konstruktivt i rovviltdebatten. Beitenæringa har 
fått store konsekvensar av rovviltpolitikken. Men rov-
viltforvaltning fører også med seg fleire problem, 
både for ei god total naturforvaltning og for folk som 
bur der rovviltet etablerer seg eller på anna måte har 
tilknytning  til utmarka. Alt dette er Folkeaksjonen 
god til å synleggjera!

Veronika Seim Bech, Vik i Sogn

Jeg tror ikke ting blir forandret av å ikke engasjere seg. 
Vi kan leve med rovdyr, men da må ikke bestandene 
bli for store. Bestandsregistrering og rovdyrforvalting 
i Nordland er jo et kapittel for seg.  Som oldelsjente 
i Hattfjelldal, mener jeg at sauehold og drift av kul-
turlandskapet er det som gjør vår bygd til en perle i 
forhold til «glesbygden « i Nord-Sverige.
 
 Ellen Hoff Krutådal, Hattfjelldal
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 Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk
er en landsomfattende partipolitisk nøytral organi-
sasjon med formål å endre dagens rovdyrpolitikk. 
økende bestander av store rovdyr gir ikke bare kon-
flikt mellom nærings og verneinteresser. Det handler 
om mange folks livskvalitet i hverdagen.

Skogen og utmarka er viktig for vår livskvalitet. Dagens 
rovdyrpolitikk truer mye av det som gjør det menings-
fullt å bo i Distrikts-Norge.

Jegere og utmarksbrukere er kulturbærere. Vår fan-
tastiske natur med et rikt biologisk mangfold er et 
resultat av flere tusen år med allsidig utmarksbruk. 
Dette er faktisk grunnlaget for vår opprinnelige eksis-
tens og bosetting i Norge.

Det er kunnskapsløst og historieløst  hvis disse rike 
tradisjonene  skal vike for urbane myter om at Norge 
består av urørt villmark.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en viktig stemme 
i rovdyrdebatten. Med kunnskap, ansvarlighet og 
engasjement bidrar vi til økt kompetanse som skal 
gi grunnlag for en ny politikk med aktiv forvaltning i 
stedet for strengt vern av rovdyr i Norge.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk sier:

	 •	 Ja	til	lokal	forvaltning
	 •	 Ja	til	effektivt	uttak	av	skadedyr
	 •	 Nei	til	kjerneområder	og	rovdyrsoner
	 •	 Nei	til	fast	ulvestamme	i	Norge

Medlemskontingent er kr 200,- 
for hovedmedlem i 2009. 

øvrige familiemedlemmer betaler
 kr. 100 pr. person. ungdom under  

25 år betaler også kr. 100 pr. person.

Folkeaksjonens ledelse og politikk:

Landsstyrets medlemmer:

Nils Solberg, Halden
Landstyrets leder

Fredliveien 6, 
1792 TISTEDAL
Tlf. 901 75 120

e-post: nils.solberg@solbergreiser.no

Vidar Helgesen, Rena
 Lafter

Tlf. 917 46 796

1. vara:  Ola Arne Aune, Oppdal  tlf. 970 79 868

2. vara:   Håkon Furuhovde, Folldal tlf. 959 38 213

3. vara:  Eli Bjorvatten, Vegårshei  tlf. 907 50 423

Sara Kveli, Lierne
Fylkespolitikker
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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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

Medlemskontingenten er kr 200 for hovedmedlemmer,  kr. 100 for øvrige familiemedlemmer (skriv navn på hovedmedlem)  
og kr. 100 for ungdom under 25 år (skriv fødselsdato).  

Fine premier til Folkeaksjonens gode ververe
verv 5 medlemmer og velg mellom:

22 sider 
test

Skyt Mikkel 
og redd hønene!

Ekte jaktglede – hele året

vi teSter der 

andre tror!

10/2008
kr 79,-

bc|894|10

norgeS StørSte jaktblad

09
06

teSt av kaModreSSer, utSkiftbare rifleløp,

aMMo til 223 reM, og Mye Mer

Orrhane på overtid

Hjort i stupbratte lier

Rypejakta i bilder

Se årets storokser

Snauflaterifle i 280 Rem

trekopp med logo

6 små glass med logo1 år med 10 utgaver av bladet jakt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Merknader:

  Jeg har vervet 5  nye medlemmer og ønsker meg:

 Et årsabonnement av bladet Jakt       En trekopp med logo       6 små glass med logo

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

Adresse: ................................................................................................................... Dato: .................................................................

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

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



Jeg bestiller herved de varer og det antall som jeg har markert på bestillingsskjema. 
Frakt og omkostninger på kr. 30 pr. sending kommer i tillegg.

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

Adresse: ................................................................................................................... Dato: .................................................................

Postnr./Sted: ........................................................................................................  Telefon: ........................................... E-post: ..............................................................................

BeStiLLiNgSSkJema 
for effekter fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Bruk dette bestillingsskjemaet og send til oss i post eller på faks. 
du kan også skrive bestillingen i en e-post og send til aksjonen@rovdyr.org

Varenavn Antall Størrelse Pris pr. stk SUM

T-skjorte Norsk natur er herlig –uten ulv! 100,-

Genser Norsk natur er herlig – uten ulv! 200,-

Genser med glidelås og logo. Blå farge 200,-

Genser med glidelås og logo. Rød farge 200,-

Caps med logo. Sort farge 50,-

Caps med logo. Rød farge 50,-

Trekopp med logo 275,-

Drammeglass med logo. 2 -pack. 110,-

Drammeglass med logo. 6 - pack. 300,-

Lommelykt med logo 75,-

Kortholder med logo 275,-

DVD-film: Kulturlandskapet – Norges sjel 100,-

           

Sum  kr  ____________

BestillinGsskjeMa sendes: 

folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk,pb. 40, 7701 steinkjer

aksjonen@rovdyr.org • telefon: 975 95 119 • telefax: 74 12 65 01

Bankkonto: 4464.09.33434
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Norsk natur er herlig 
- uten ulv!

www.rovdyr.org

Caps. Farge rød eller blå

Norsk natur er herlig 
- uten ulv!

www.rovdyr.org

varer med Folkeaksjonens logo

t-skjorte: Norsk Natur er herlig – uten ulv

genser med glidelås og logo. Farge blå eller rød

genser: Norsk Natur er herlig – uten ulv

Størrelser: S – M – L – XL – XXL   kr 100,- pr. stk

Størrelser: S – M – L – XL – XXL(blå)   kr 200,- pr. stk

Størrelser:  M – L – XL – XXL   kr 200,- pr. stk

Caps. Regulerbar størrelse  kr 50,- pr. stk

2 glass kr 100,-. 6 glass kr 275,-

trekopp

Trekopp kr 275,- pr. stk
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DVD  kr 100,- pr. stk

Lommelykt kr 75,- pr. stk
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Lommelykt

Kortholder kr 275,- pr. stk

dvd-film: kulturlandskapet – Norges sjel
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 ULv, ULv

E L I N E  L ø N N Å
e l i n e @ k l a s s e k a m p e n . n o 

Da Stortinget inngikk rovdyrkompromis-
set i 2004, holdt saken, ifølge VG, på å 
velte fordi Høyre lenge nektet å godta at 
deres kjernekommuner Bærum og Asker 
skulle inngå i ulvesonen. 

Den alltid like kreative VG-desken kunne 
varte opp med tittelen «ulvefritt i Høyre-
liggende strøk», og illustrerte så tydelig 
som det vel er mulig at ulv er et klassisk 
Nimby-fenomen. Gjerne mest mulig ulv i 
Norge, bare «Not In My Back Yard» – ikke 
der jeg bor. 

Nimbyismen fikk jeg selv erfare da et 
tilfeldig nettsøk plutselig åpenbarte en 
nyhetsartikkel om at det i påsken var 
observert ulv bare et par små mil fra 
familiehytta. Skal liksom ikke ungene 
kunne være uten voksenpass utenfor 
hyttedøra lenger, men risikere når som 
helst å bli spist opp av en utsultet ulve-
flokk? Det var brått liten effekt igjen av 
alt jeg gjennom media har lest gang på 
gang: Å frykte ulven er irrasjonelt, for-

domsfullt, kunnskapsløst og primitivt. 
ulvemotstandernes argumenter virket 
plutselig mer sympatiske, naturlige – 
og strengt tatt langt mer reelle enn ens 
egen mest latterlige hønemorfrykt. 

I det som er blitt et klassisk oppgjør mel-
lom elitedrevet og fjernstyrt vern og et 
avmektig opprør blant dem som lever 
sine liv der verningen skal foregå, er det 
nærmest forhåndsgitt at de dumme 
bøndene skal tape. 

Likevel, i aviser som sjelden ligger 
framme på urbane kafébord. er rovdyr-
debatten fortsatt svært levende – og 
høyaktuell, etter at hovedstadspressen 
for lengst har trøtnet på sinte bønder 
med rar dialekt og korny klær, bønder 
som bedriver selvtekt og feller de for-
svarsløse dyra ulovlig. 

I et leserbrev i Oppland Arbeiderblad 
spør lederen i Norges Jeger- og fiskerfor-
bund regjeringen, ved miljøvernminister 
Erik Solheim, om han med viten og vilje 
saboterer Soria Moria-erklæringen. Et vik-
tig spørsmål blant folk i rovdyrområdene 
er hvor sterk retten til å beskytte hunder 
mot ulveangrep skal være, og de rød-
grønne lovte i regjeringserklæringen at 
det skulle bli klarere regler for nødverge. 
Resultatet ble at Miljøverndepartemen-
tet sendte ut på høring et forslag om å 
droppe nødvergeretten for ulveangrep 
på hund, av frykt for at rettigheten skal 
misbrukes. 

Snart er fire år gått, og saken er fortsatt 
uavklart. For ganske mange velgere vil 
dette være et løftebrudd som oppleves 
å føye seg inn i rekken av arroganse og 

nonchalanse overfor deres hverdags-
problemer. Befolkningen i de sterkest 
berørte rovdyrområdene har ikke hatt 
sentralmakta på sin side i det de selv 
mener er en kamp for at deres distrikter 
skal overleve og blomstre. Og så klarer 
ikke regjeringen engang å avklare om 
det skal være lovlig å skyte ulv når den 
angriper hunden din direkte. 

unntak finnes dog. Lederen for Frp i 
Aurskog-Høland Kari Mikkelrud står fram 
på partiets nettsider og sier at angriper 
ulven en av hennes bikkjer, da skyter hun 
uten å nøle. Mikkelrud beskriver lokal-
samfunn der folk er fratatt gleden ved 
å bruke naturen, en glede som tidligere 
var et sentralt element i opplevelsen av å 
leve gode liv på bygda. Logisk følger da 
at Frp vil ha lokalstyre i rovdyrsaker. Nær-
het til problemet skal ha alt å si, mener 
altså Frp, mens ulvevernerne mener det 
ikke har relevans overhodet. 
Sosiologene Ketil Skogen og Olve Krange 
har forsket på norsk ulvemotstand, og 
skriver i en artikkel om hvordan folk som 
«avviser hegemoniske kulturelle former, 
inkludert akademisk kunnskap og byrå-
kratiske institusjoner, kan plassere seg på 
siden av den politiske arenaen». 

Det er ingen dristig spådom at for mange 
i ulveområdene blir det sofaen eller Frp 
valgdagen. Hvorfor bidra til et system 
som ikke gir deg respekt? ulvens venner 
i Oslo kan konstatere at deres linje vant 
fram i ulvekampen. Men kan hende har 
noe større for samfunnet gått tapt på 
veien. 

 «Folk føler at deres liv blir uviktige» 
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god respons på vinterens villmarksmesser
Folkeaksjonen har som vanlig deltatt på Villmarksmesse i Vikingskipet 
på Hamar og på Villmarksmessen i Lillestrøm. Første helga i mars 
deltok vi også for første gang på den årlige Villmarksmessen i Melhus 
i Sør-Trøndelag.

Responsen har vært bedre enn på mange år. Selv om mye av tiden 
går med til å treffe og prate med mange besøkende som allerede er 

medlemmer i Folkeaksjonen, fikk vi til sammen 180 nye medlemmer 
på disse tre messene.

I tillegg har vi i vinter fått mange innmeldinger via internett og fra 
engasjerte medlemmer som har vervet venner og bekjente. Til 
sammen betyr dette at de første månedene i 2009 har vært en av 
de beste periodene når det gjelder medlemsvekst i Folkeaksjonen.

Nye lokallag 
Ringsaker lokallag
Hittil siste nye lokallag i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er Ringsaker 
lokallag. Laget ble stiftet 16. april 2008. Initiativet kom fra engasjerte 
medlemmer i området som tok initiativ til å samle medlemmene 
til en informasjons og stiftelsesmøte på Brumunddal Veikro i Bru-
munddal.

Styreleder Nils Solberg og daglig leder Åsmund Ystad deltok på møtet 
sammen med en gledelig stor forsamling av folk som allerede var 
medlemmer og i tillegg 16 interesserte personer fra Ringsaker som 
var nyinnmeldt før møtet var slutt.

Geir Atle Aas ble valgt til leder i det nye lokallagsstyret. Med seg 
i styret har han Geir Granmo, Morten Nystrand, Even Evensen og 
Martin Bangsberg.

mange nye medlemmer
Ringsaker lokallag har allerede vervet svært mange nye medlemmer 
siden oppstarten i april. Stor innsats og god respons har gjort at 
lokallaget for lengst har passert 200 medlemmer på den korte tiden 
siden oppstarten. 

Neste lokallag kommer i Nordland

I løpet av kort tid vil alle medlemmer i Indre Helgeland bli invitert til 
å være med og stifte det første lokallaget i Nordland fylke.

Laila Hoff, Hattfjelldal og Arnulf Skreslett fra Korgen har stilt seg i spis-
sen for å få til lokallag. Med de mange dårlige erfaringene vi har med 
rovdyrforvaltningen i sitt område skulle det ikke mangle på viktige 
arbeidsoppgaver for Folkeaksjonen i området. Medlemsmassen er 
allerede stor. I tillegg til mange tidligere medlemmer i området har 
Arnulf Skreslett alene vervet over 60 nye medlemmer i løpet av våren. 
Og arbeidet fortsetter.

Alle medlemmene vil få tilsendt brev med invitasjon til å bli med på 
stiftelsesmøte for lokal-
lag av Folkeaksjonen ny 
rovdyrpolitikk på indre 
Helgeland.

Landstyrets leder Nils Solberg, lengst til venstre, står her sammen med styret i 
Ringsaker lokallag. Videre mot høyre ser vi Geir Granmo, Morten Nystrand, Geir Atle 
Aas, Even Evensen og Martin Bangsberg.  F O T O :  Å S M u N D  Y S T A D

Fullt hus på stiftelsesmøte i Ringsaker lokallag.  F O T O  Å S M u N D  Y S T A D

Laila Hoff og Arnulf 
Skreslett står i spissen for 

å få til nytt lokallag for 
Folkeaksjonen.  

F O T O :  Å S M u N D  Y S T A D



Nyheter fra lokallagene
Akershus lokallag
Akershus lokallag holdt sitt årsmøte onsdag 4. mars 2009 på Gjeste-
gården, Aurskog. Til stede var 23 medlemmer.  Lokallaget har i året 
som har gått hatt en gledelig økning i antall betalende medlemmer 
på 29, til totalt 632 betalende medlemmer. økonomien i laget er 
stabilt god og gir muligheter for aktiviteter etter behov. Etter valgene 
fikk styret følgende sammensetning:

Leder:   Kåre Holmen, Aurskog-Høland
Nestleder: Tom Olav Hauer, Aurskog-Høland
Kasserer:   Karen Elisabeth Oppegaard Haneborg,  

Aurskog-Høland
Sekretær:  Ole Evensen, Sørum 
Styremedlem: Ole Petter Johansen, Nes

Etter det formelle årsmøtet ble det en pause med servering av rund-
stykker. Videre var John Odden, som er den norske feltansvarlige i 
det skandinaviske gaupeprosjek-
tet Skandlynx, invitert til å holde 
foredrag. Dette var et interessant 
innslag. Nils Solberg som er leder 
for FNR’s landsstyre hilste fra lands-
styret og ga en orientering om 
arbeidet i hovedorganisasjonen.

John Odden, feltansvarlig i det skandi-
naviske gaupeprosjektet Skandlynx, 
holdt et interessant foredrag under 

årsmøtet i Akershus lokallag. 

F O T O :  Å S M u N D  Y S T A D

gausdal lokallag
Gausdal lokallag arrangerte rovvilt- og utmarkskveld i Gausdal kul-
turhus onsdag 27 mai. Arrangementet var et samarbeid mellom 
Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Gausdal Sau og Geit. 
Gausdal jeger og fisk og Gausdal Harejegerforening.

John Sivert Opdahl fra Norsk 
Fangstmann og Nils Solberg 
fra Folkeaksjonen ny rov-
dyrpolitikk var innledere. I 
tillegg var det utstilling og 
kurs i gevirbedømming ved 
Sven Stenbrenden.

Representanter for arrangørene, 
Folkeaksjonens lokallagsleder 
John Birger Skansen i midten 
flankert av Ivar Nustad fra 
Gausdal jeger og fisk til høyre og Ola Hårstadhaugen fra Folkeaksjonens lokal-
lastyre til venstre.

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

Nye lokallagsledere
Hallingdal lokallag
Oddvar Berg fra Hol er ny 
leder i Hallingdal lokallag. 
Styret består ellers av en 
representant fra hver av 
kommunene i Hallingdal: 
Torbjørn Bøygard,  Ål , Per 
H. Liahagen, Gol, Magne 
Syversbråten, Hemsedal, 
Arild Skaret, Nes og Bjørn 
Ole Pettersborg fra Flå. 

Nord-trøndelag lokallag
Årsmøtet i Folkeaksjonens lokallag i Nord-Trøndelag har valgt Håvard 
Furulund fra Lierne som ny lokallagsleder. Andre styremedlemmer i 
lokallaget er Jorun østborg, Levanger, Hans Erik Sandvik, Snåsa, Arne 
Kvernmo, Verdal og John Gunnar Stormo fra vMeråker.

glåmdalen lokallag
Torstein A. Opdahl er valgt som ny lokallagsleder i Glåmdalen lokallag 
som dekker kommunene i Solør, Kongsvinger, Eidskog og Odalen. 
Hele styret for lokallaget består av 

Leder:  Torstein Opdahl, Namnå
Kasserer:  Cato Rismoen, Grue Finnskog
Styremedl.: May Sønsterud, Kongsvinger
  Kjell Eierholen, Arneberg
  Egil Gjedtjernet, Kirkenær
Varamedl: Per Bale, Slåstad
  Kjell Magne Tråstadkjølen, Magnor

Lesja lokallag
Kåre Ljosbakken er tilbake som lokallagsleder i Lesja lokallag etter 
Sigurd Avdem. Ljosbakken var også leder i de første årene etter opp-
starten av lokallaget. Styret i det kommende året består dermed av 

Leder:  Kåre Ljosbakken
Nestleder: Johnny Larsson
Kasserer:  Bjørg Dalum
Sekretær:  Karl Sæther
Styremedl: Gudmund Skotte 

Lesjamøtet 2009  med deltagelse fra regjeringen
Det årlige Lesjamøtet om rovdyrforvaltning arrangeres 3. august 
2009. Det er klart at landbruks og matminister Lars Peder Brekk deltar, 
sammen med inviterte stortingskandidater for de andre partiene.

Oddvar Berg, leder i Hallingdal lokallag
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Lokallag Leder Telefon
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
Hallingdal Oddvar Berg, Hol  tlf. 913 42 213
Glåmdalen  Torstein A. Opdahl, Namnå  tlf. 62 94 45 42
Trysil  Ola Sjøli, Trysil  tlf. 62 45 75 27 
Åmot og Elverum  Vidar Helgesen, Rena  tlf. 91 74 67 96
Ringsaker Geir Atle Aas, Brumunddal  tlf. 907 27 902
Rendalen og Stor-Elvdal  Roy Tovsrud, Hanestad  tlf. 62 46 92 28
Nord-østerdal  Ola Tronsmoen, Alvdal  tlf. 62 48 96 36
Lillehammer  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  Kåre Ljosbakken, Lesja  tlf. 61 24 37 19
Oppdal og Rennebu  Stein M. Lauritzen, Oppdal  tlf. 72 42 41 27
Nord-Trøndelag  Håvard Furulund, Nordli  tlf. 976 80 570
Nordland               Kontaktperson  Laila Hoff, Hattfjelldal  tlf. 920 51 459

 

kontaktinformasjon for Folkeaksjonens lokallag

grasrotandelen – Nå kan du endelig gi tippemidler 
til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

I Rovdyrblad 1-2009 i februar var vi litt for 
raskt ute med å love dere medlemmer 
muligheten til å gi tippemidler, eller gras-
rotandelen, til Folkeaksjonen ny 
rovdyrpolitikk.

Vi trodde alt var i orden, men var dessverre 
ikke oppmerksom på at det er kun lokale 
og regionale lag som kan motta 
grasrotandelen.

Ringsaker lokallag er klare
Men nå er første lokallag i Folkeaksjonen ny 
rovdyrpolitikk klarert.  Det nye lokallaget i 
Ringsaker er registrert i frivillighetsregisteret 
og er godkjent som mottaker av 
grasrotandelen.

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

Leder  Nils Solberg  Halden  tlf. 901 75 120

  e-post: nils.solberg@solbergreiser.no

Styremedlem  Sara Kveli Lierne  tlf. 917 90 265

  Torvald M. Brinch  Oslo  tlf. 950 48 909

 Laila Hoff  Hattfjelldal  tlf. 920 51 459

 Vidar Helgesen Rena tlf. 917 46 796

Vara  Ola Arne Aune  Oppdal tlf. 970 79 868

 Håkon Furuhovde  Folldal  tlf. 959 38 213

 Eli Bjorvatten  Vegårshei  tlf. 907 50 423

Daglig leder  Åsmund Ystad  Steinkjer  tlf. 975 95 119

Du som vil gi din grasrotandel til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 
– Ringsaker lokallag, kan nå registrere seg hos din tippekommisjo-
nær. Ringsaker lokallag har organisasjonsnummer:  994 021 265.

Vi ønsker dere lykke til og vil komme tilbake med mer informasjon når nye lokallag er klare 
for grasrotandelen.
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Returadresse: 
folkeaksjonen, pb. 40, 7701 steinkjer

du kan daglig følge vårt arbeid på Folkeaksjonens nettside www.rovdyr.org 
Som medlem får du i tillegg jevnlig bladet rovdyr tilsendt i posten.
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Den skal tidlig krøkes den som skadebjørn skal bli

Bjørnefamilie spiser sau i Brandfjellgrubba i Lierne Kommune 2006.

www.ROVDYR.orgF O L K E A K S J O N E N  N Y  R O V D Y R P O L I T I K K  N R  2  -  J U L I  2 0 0 7

R E S P E K T L Ø S  N Ø D V E R G E P O L I T I K K  •  F O R T S A T T  M I N I M U M S M Å L   

K AMPEN OM BEITERET TEN TILSPISSES •  KULTURLANDSK APET – NORGES SJEL

Behov for nye skilt i Namdalen
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FAK TA  OM  R OV DY R  SA M LE T  I  NY  N E T T P O R TAL  •  G AU PE JAK TA  ER  G O DT  I  G AN G
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En god dag 
på jobben!
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Antall bjørn i  Norge skal tredobles. En brosjyre fra
Det skandinaviske bjørneprosjektet er Stortingets

bidrag til folk som må leve med bjørn i nærområdet 
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Norsk natur er herlig - uten ulv!

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en 
landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon som har  

til formål å endre dagens rovdyrpolitikk med følgende hovedkrav:

•  Forvaltningsmodellen med  
kjerneområder og soner må bort

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

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

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

• Nei til fast ulvestamme i Norge
Ulven i Skandinavia tilhører den russiske ulvestammen og er ingen truet 
art. En ulvestamme gir store negative konsekvenser for allsidig bruk av 
utmarksressursene og i neste omgang bosetting og næringsliv. Folk føler 
frykt for ulven der den etablerer seg. Ulven kan i spesielle situasjoner være 
direkte farlig for mennesker.
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ROVDYR ER DØMT TIL ET EVIG LIV PÅ DEN NORSKE RØDLISTA •  ÅRSMØTER I  LOK ALLAGENE

Mattilsynet mener visst at bønder i rovdyrområder 

må nøye seg med beiterett i vinterhalvåret!
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Hard beskatning sikrer jervens overlevelse

NY MILLION TIL FOLKEAKSJONEN •  UTREDNING OM FRAMTIDIG SVENSK ROVDYRFORVALTNING
LOV OM DYRE VELFERD SIK RER ROVDYR A FORK JØRSRE T T •   IK K E RØR ROV VILTFORLIK E T MIT T
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NYE TILTAK FR A REG JERINGEN •   OVERSIK T OVER MEDLEMMER I  ROV VILTNEMNDENE
BJØRNEFRYK T DOKUMENTERT •   FAK K ELTOG FOR NY ROVDYRPOLITIK K •  ELVERUMSOPPROPE T

Fjellreven
yngler igjen
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NY NØDVERGERE T T   •    STATEN VIL  BELØNNE ROVDYR JEGERE SOM BOMMER
FOLKE AK SJONEN PÅ BJØRNE JAK T I  SVERIGE     •     FORVENTER ULVEREKORD I  20 08

Enkelte hevder at ulven var her først 

… mulig det, men jegerne var her 6000 år før naturvernerne!Helleristingen Bølareinen i Stod, ca 4000 år f.kr.

…
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Folkeaksjonen og statsbudsjet tet • brev om nødverge til storting og regjering

rovdyrgjerder sk aper nye konFlik ter • jerven Fjerner k adaver på 1-2-3

Raskt ekspedert!
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Levedyktige bestander: de vanskeLige ordene  •  FarveL rovviLtsenter, veLkommen uLv

regjeringen FeiLinFormerer stortinget • matgiLde eLLer hungersnød i nord?

Grensesprengende katte
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