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Tok 11 tamrein på 16 dager
Den radiomerka hunngaupa Spikarn, som 
forskningsprosjektet Scandlynx følger i 
Midt-Norge, drepte 11 tamrein i en peri-
ode på 16 dager i mai i år. Dette skjedde 
mellom 5. mai og 21. mai da gaupa fødte 
unger. Forskerne i NINA har siden 2012 
merket gaupe og jerv i trøndelagsfylkene 
med GPS-halsbånd for å kunne undersøke 
nærmere hvor ofte disse artene dreper rein 
og andre byttedyr.

Til sammen er det så langt merket 15 jerver 
og fem gauper med GPS-sender i Nord- og 
Sør-Trøndelag. Tidligere har de avdekket 
at de merkede gaupene hovedsakelig spiser 
tamrein og rådyr, og tar fra to til elleve rein 
på en måned. 

Kilde: Scandlynx/NINA

L
ed

er1814, to hundre år etter
Ble vi egentlig selvstendig?
I disse dager blir det feiret 200 års jubileet for 
vår grunnlov og selvstendige nasjonalforsam-
ling. Det er vel og bra og jeg er i likhet med 
de fleste stolt av å bo i et så flott land som 
Norge er på så mange måter. Her er det god 
plass, verdens vakreste natur og verdens beste 
velferdsordninger, ren luft og ren mat til folket.

Vi lever i et demokrati blir det sagt og det er 
nok tilnærmet riktig for de fleste- men det 
er her det begynner å skurre for meg. Er det 
demokrati når et påstått flertall i befolkningen 
skal bestemme at et mindretall i befolkningen 
som jegere og beitebrukere skal få bære den 
belastningen det er å huse ulv. Ulvesonen er 
en politikerskapt ordning, som fra første stund 
har vært et mislykket prosjekt.

Samtlige ordførere uansett partitilhørighet 
langs svenskegrensen fra Halden til Trysil har 
i flere år nektet å godta dette. Hvorfor? Jo de 
har sett og opplevd folks økende frustrasjon 
på nært hold daglig.

Folk føler at de er ofret på storsamfunnets alter 
og noe av det mest naturlige som er, nemlig 
å høste ren og klimasmart mat i utmarka er 
blitt umulig. Videre er folk langs svenskegren-
sen forbannet over at de skal forholde seg til 
svenske myndigheters forgodtbefinnende i 
ulvespørsmålet. Vi feirer i år 200 årsjubileum 
for grunnloven og om 4 år feier vi at det er 
300 år siden vi skjøt svenskekongen Karl den 
tolvte på festningen i Halden i 1718. Og i fjor 
skjøt vi 14 svenske ulver med myndighetenes 
velsignelse. Denne våren har også så langt 
startet bra på «Svenskekvoten».

I mesteparten av tiden siden vi skjøt på sven-
sker og deres  konger, har vi også skutt på ulv 
som har forsynt seg av våre husdyr og hunder. 
Helt fram til våre dager ble ulvejegerne beløn-
net med skuddpremier og graverte sølvpoka-
ler som den største selvfølgelighet, nå blir de 
kastet på glattcelle!

De siste ukers oppstandelse Hedmark har 
opprørt mange mennesker! 12 jegere ble 
en tidlig morgen arrestert i sine hjem og på 
arbeidsplasser og ble siktet for ulovlig ulve-
jakt. De ble kastet på glattcelle og fratatt klær 
og  personlige  eiendeler. Økokrim med 70 
uniformerte politifolk i ryggen skulle i vareta 
Norges lovverk og de tolv ble forelagt en straf-
feramme på 11 år ubetinget fengsel! I Nord-
Korea hadde nok ikke denne strafferammen 
eller aksjoneringen fra myndighetene over-
rasket befolkningen på bygda i nevneverdig 
grad. Men i Hedmark har man etter hvert 
fått en annen oppfatning av hva et rettferdig 
rettsregime er.

 “ «Når vanlige folks retts

oppfatning blir svekket er vi på 

ville veier i samfunnet.»

Samtidig på utsiden av ulvesonen, er vi godt 
i gang med årets ulvejakt og med det norske 
lovverket i ryggen skyter vi ulv og bjørn fra 
helikopter. Og det er bra!

Det som likevel blir totalt feil er at det er to 
forskjellige regimer i Norge for å gjøre den 
eksakt samme handlingen på norsk jord, nem-
lig å jakte ulv, en av de vanligste dyreartene på 
den nordlige halvkule. Dette strider så fun-
damentalt mot vanlige folks rettsoppfatning 
og uansett utfall av siktelsene mot de 12 vil 
Riksadvokaten og Økokrim få en formidabel 
oppgave å overbevise om at ressursbruken 
deres står i stil med siktelsene. Når vanlige 
folks rettsoppfatning blir svekket er vi på 
ville veier i samfunnet. Så får vi se utover 
sommeren hva tiltalene eventuelt vil bli, men 
fallhøyden til Økokrim ser foreløpig ut til å 
kunne bli svært høy.

Så tilbake til 17. mai 1814 da mennene på 
Eidsvoll vedtok grunnloven. Jeg lurer på om 
de i sin villeste fantasi kunne tro at norsk lov-
verk 200 år senere skulle ha strafferamme på 
11 år for å skyte en russisk ulv!

Nils Solberg

Nils Solberg

Gaupe spiser tamrein

Meir beite i utmark vil gje meir mat
Noreg har store attgrodde 
utmarksområder som kan 
takast i bruk for å auke matpro-
duksjonen, viser tal frå Skog og 
landskap. Men hyttebyggjing og 
rovdyr truger arealtilgangen til 
gode beiteområder, ifølgje seier 
beitegranskar og vegetasjonskart-
leggjar Yngve Rekdal ved Norsk 
institutt for Skog og landskap. 

Godt beite gror igjen
Oppland er det fylket som har 
flest dyr i utmark, og utnyttinga 
av beiteressursane er høg i høve 
til andre fylke. Dei foreløpige tala 
viser at fôruttaket for utmarka i 

Oppland kan aukast med 50 pro-
sent i høve til dagens tal. 

- Det opne, grasrike landskapet, 
som er arven frå tidlegare gene-
rasjonars utmarksbruk, må skjøt-
tast skal beitekvaliteten takast 
vare på, fortel beitegranskaren.

- For lite beitedyr er ofte situasjo-
nen i Oppland no. Beitekvaliteten 
blir derfor sakte redusert på store 
areal.

Kilde: Forskning.no Beiteforskar Yngve Rekdal, 
Skog og Landskap Foto: Skog 

og Landskap
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Reindriftssamene i Snåsa og Lierne fortviler fordi bjørnen dreper en stor andel nyfødte kal

ver.  Forvaltningen nekter fellingstillatelse, til tross av at Rovviltforliket klart og tydelig sier at 

det ikke skal være rovdyr som utgjør et skadepotensiale i kalvingsområder for tamrein.

 $ Åsmund Ystad

Mattias Jåma er en av reineierne i Luru 
reinbeiteområde som driver i Snåsa og 
Lierne.  Han er fortvilet og frustrert over 
høye tap. 

I vår hadde vi 9 bjørner i kalvingslandet 
på samme dag og minst 11 til sammen. To 
binner med fj orårsunger og fl ere hannbjør-
ner som har forsynt seg av kalvene. 

Dette har blitt et stort årlig problem. Tidlig 
i kalvinga, med sporsnø, fant de rester av 
11 kalver som bjørnen hadde tatt. Men 
bjørnen spiser vanligvis hele kalven med 
hud og hår, og når snøen i tillegg smelter 
blir det enda vanskeligere å fi nne kadaver. 

Men vi har dokumentert mye av bjørnens 
herjinger sier Mattias Jåma. Spor i snøen 
viser at bjørnen jager reinen, og i andre 
enden av sporet kan vi fi nne rester av kalver.  

Får ikke skadefelling
Miljødirektoratet er godt informert om de 
store problemene, men nekter skadefelling. 
Årsaken er at kalvingslandet ligger innen-
for yngleområdet for bjørn i Midt-Norge. 

Rovviltforliket sier at situasjonen for sørsa-
misk reindrift  skal sikres, blant annet ved at 
det ikke skal være rovdyr i kalvingslandet. 

Men i vårt tilfelle blir alt dette satt til side 
til fordel for bestandsmålet for bjørn i 
regionen, sier Mattias Jåma. Til og med 
rovviltnemndas forsøk på å legge til rette 
for uttak i kalvingslandet ble torpedert av 
Miljødirektoratet.

Situasjonen er helt uholdbar, og vi mener 
det er helt utrolig at politikerne lar depar-
tementet og forvaltningen tolke rovvilt-
forliket stikk i strid med krystallklare 
formuleringer i Stortingets enstemmige 
vedtak.

Økningen i bjørnebestanden kommer i 
tillegg til en stor bestand av gaupe, jerv og 
kongeørn, som til sammen utgjør et bety-
delig rovvilttap.  

–  Det eneste vi kan gjøre er å prøve å gjete 
reinen og jage bort bjørnen når vi ser den. 
Dette har vi drevet med dag og natt denne 
våren. Men likevel blir tapene store, sier 
Mattias Jåma.

Bjørne jager reinsimle og kalv. Sporet 
ender ofte i et reinkadaver.

Oppfølging av rovviltforliket:

Avviser endringer 
for effektiv lisensjakt 
men lettere å felle ulv før skade har skjedd 
Helt siden regjeringsskiftet i fjor høst har det vært mange runder om den nye regjerin

gens rovdyrpolitikk. Mange har vært spente på om ny politisk ledelse i Klima og miljø

departementet ville utgjøre noen praktisk forskjell. 

 $ Åsmund Ystad

De regionale rovviltnemndene var tidlig ute 
med en lang liste til regjeringen, med krav 
og forslag til forandringer for en mer eff ektiv 
forvaltning og redusert konfl iktnivå. Blant 
mange forslag ba rovviltnemndene spesielt om 
nødvendige endringer i regelverk og jakttider 
for bedre eff ektivitet i lisensjakt på bjørn og 
jerv. Eff ektiviteten i slik jakt har vært elendig 
i mange år.

Tilsvarende forslag ble også fremmet for Stor-
tinget i et Dokument 8-forslag fra Senterpar-
tiet, som energi og miljøkomiteen behandlet 
i mai. Men SP ble stående alene mot alle de 
andre partiene med krav om forenkling og 
lettelser i regelverket. Selv om fl ertallet også 
uttrykte ønske om mer eff ektiv lisensjakt, ble 
alle konkrete forslag avvist. 

Klima og miljødepartementet argumenterte 
mot endringer av hensyn til etisk jakt og dyre-
velferd.  Stortingsfl ertallet på sin side er lite 
interessert i debatt om rovviltforliket i frykt 
for at forliket kan sprekke. Et paradoks er at 
ingen ønsker økt bruk av ressurskrevende heli-
kopterjakt og etisk omstridte hi-uttak som er 
en direkte konsekvens av ineff ektiv lisensjakt. 

Dialog med rovviltnemndene
Klima og miljøminister Tine Sundtoft  har ført 
dialog med både Stortinget og lederne i rov-

viltnemndene om endringer og forbedringer i 
forvaltningen. Og har avvist de fl este forslag til 
endringer. Men departementet ønsker å fort-
sette dialogen med rovviltnemndene og har 
blant annet lovt en presisering av innholdet 
i begrepet «skadepotensial» i rovviltforlikets 
punkt 2.2.19 om «Det skal ikke være rovdyr 
som representerer et skadepotensial i prioriterte 
beiteområder for husdyr og kalvingsområde for 
tamrein.»

Dette har det vært mye strid om. Den forrige 
regjeringen mente at hensynet til  naturmang-
foldloven og Bernkonvensjonens forpliktel-
ser krevde at det selv for rovdyr i prioriterte 
beiteområder måtte «gjøres en konkret og 
helhetlig vurdering av den enkelte situasjon 
i hvert enkelt tilfelle.»

Nye toner
Men her ser vi noe nytt i vår. Uten at det er 
endret et komma hverken i naturmangfoldlo-
ven eller i Bernkonvensjonen har forvaltnin-
gen nå kommet fram til at dette kravet ikke 
er verre enn at de kan foreta en overordnet 
generell vurdering av konsekvensene på for-

hånd. All erfaring tilsier at man ikke trenger 
å vente til sankthans for å skjønne at ulv i bei-
teområder betyr stort skadepotensial og at det 
eneste som hjelper er felling av skadegjørere. 

Fem ulver i slengen
I et brev 28. april skrev Statsråd Tine Sundtoft  
til rovviltregionene og fylkesmennene og ba 
om høy bedreskap foran beitesesongen. Og 
kort tid etter, 7. mai, gjorde Miljødirektoratet 
et vedtak om skadefelling av fem ulver som 
Fylkesmennene kunne iverksette etter behov. 
Alle fem ulvene var ferdig vurdert som uten 
betydning for bestandens overlevelse og «Mil-
jødirektoratet anser det ikke som hensiktsmes-
sig eller praktisk mulig å gjennomføre andre 
forebyggende tiltak som i tilstrekkelig grad 
kan forhindre skade»

Dermed kunne Fylkesmannen iverksette 
skadefellinger straks ulven dukket opp i pri-
oriterte beiteområder, en måned før beiteslipp. 
Og på tross utfordringene med å felle ulv på 
barmark, er det hittil felt 5 ulver denne våren. 

Bjørnen herjer 
i kalvingslandet
Helt i tråd med rovviltforliket i følge forvaltningen

På kadaverjakt. Bengt Åke Jåma, Mattias Jåma og Jon Andreas Stenfjell har funnet nok 
et kadaver og fortviler over bjørnens herjinger i kalvingslandet. 

Lederne i landets rovviltnemnder møtte statsrådene Tine 
Sundtoft og Sylvi Listhaug 2. juni: Fra venstre Jørund A, 
Ruud (Buskerud), Siv Jacobsen (Oslo, Akershus, Østfold), 

AnnHege Lervåg (Nordland), Arnfinn Nergård (Hedmark), 
Johan Roald Karlsen (Troms og Finnmark), Noralv Distad 

(VestAgder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) og 
Ivar Odnes (Oppland). Foto: Klina og miljødepartementet
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Diskuterte rovdyrpolitikk med statssekretær og stortingsrepresentanter

Daglig leder Åsmund Ystad 
deltok i slutten av februar på 
et møte i Stortinget om rov-
dyrpolitikk med spesiell vekt 
på sørsamisk tamreindrift i 
Midt-Norge. 

Sammen med Mattias Jåma fra 
Nord-Trøndelag Reinsamelag, 
fylkesråd Tor Erik Jensen fra 
Nord-Trøndelag Fylkeskom-
mune og Geir Jostein Ørsjø-
dal fra Nord-Trøndelag Høyre, 

fikk vi et lengre møte med en 
rekke representanter for par-
tiet Høyre. 

Statssekretær Lars Andras 
Lund deltok fra Klima- og mil-
jødepartementet. Fra Høyres 
stortingsgruppe deltok Erik 
Milde og Tina Bru som sitter 
i stortingets energi og miljøko-
mite og stortingsrepresentan-
tene Elin Agdestein og Bjørn 
Lødemel.

Politiets  
ulvejaktaksjon  
i Hedmark

 $ Torvald H. Brinch

Siden forrige Rovdyrblad har jo saken 
om påstått illegal ulvejakt i Hedmark 
kommet opp. Så langt vi i Folkeaksjo-
nen kan se holder Økokrim kortene 
veldig tett inn til brystet hva angår hva 
de egentlig har av fakta som kan holde 
i en rettssak.  Dermed er det vanskelig 
for oss å mene for mye om den kon-
krete sak i skrivende stund.  Likevel 
vil vi knytte noen kommentarer til 
saken basert på hva man faktisk vet.

Ulven som ble felt på reveåte i Elve-
rum i mars var jo ikke noen nyhet 
da aksjonen skjedde.   Den saken 
var allerede under etterforskning da 
politiet gjennomførte storaksjonen.

At det eventuelt er funnet noen 
våpen som ikke var oppbevart for-
skriftsmessig har ingenting med 
faunakriminalitet å gjøre selv om 
politiet i media øyensynlig prøver å 
blande det sammen. Snarere er det 
vel slik i dagliglivets Norge at slikt er 
tilfelle i svært mange hjem over det 
hele land. Når politiet derfor kaller 
dette en alvorlig sak er det å skyte 
spurver med kanoner, forsiktig sagt. 

Å bruke 70 politifolk for å hanke 
inn 12 personer før påsken var til 
de grader et eksempel på krisemak-
simering, altså et bevisst forhold på 
å skape dramatikk som ga medie-
dekning. Oss bekjent er ikke noen 
av de 12 personene mennesker med 
voldelige tendenser. Ut fra politiets  

utdannelse ville det normalt være 
nok med en politimann for pågri-
pelse, men for å gi litt høyde burde 
en politibil med 2 tjenestemenn vært 
mer enn nok og vel så det! Her har 
man altså beslaglagt tiden til minst 
46 politifolk fullstendig unødvendig.  

I beste falle snakker vi om et svært 
dårlig skjønn hva angår ressursbruk, 
i verste fall et nøye planlagt show for 
å få mest mulig blest om saken. Nor-
malt ville vel alle de 12 møtt hos poli-
tiet hvis de hadde blitt ringt opp og 
bedt om å møte, men det kan kanskje 
hende at politiet begrunnet det med 
behovet for bevissikring og mente at 
pågripelsen måtte skje samtidig.  

Det gjenstår å se om det var begrun-
nelsen, men er det ikke det er jo 
ressursbruken fullstendig ute av pro-
porsjoner, og ute av proporsjoner er 
det uansett, jfr. unødvendig bruk av 
46 politifolk.

Når politiet prøver å rette fokus mot 
ulovlig oppbevaring av våpen, jfr. 
ovenfor, gir dette en begrunnet mis-
tanke om at man der ikke har så mye 
å fare med hva angår det som med 
stor dramatikk ble gjort til hovedsak 
før påsken.

Vi er kjent med at et betydelig antall 
telefoner ble avlyttet før aksjonen, 
og regner med at det foreligger en 
kjennelse fra tingretten i forkant 
av dette.  Denne har vært komplett 
umulig å få tak i.  Folkeaksjonen er 

svært interessert i å få tak i denne, 
men har foreløpig ikke lykkes. Det 
er nemlig svært interessant å se den 
begrunnelse Økokrim brukte for å få 
til avlytting. 

Ut fra utsagn statsadvokaten ga på TV 
ser det ut til at denne ikke er à jour 
med biologiske fakta hva angår ulvens 
levedyktighet. Har han brukt denne 
biologiske argumentasjon og fått ret-
ten til å bite på det, kan det hende at 
kjennelsen om telefonavlytting juri-
disk sett er gal.  I så fall kan vi få noen 
ganske interessante problemstillinger 
hva angår hva politiet har funnet ved 
avlytting og ransaking basert på en 
gal kjennelse. Hadde ikke kjennel-
sen foreligget ville de mulig ulovlige 
forhold ikke blitt avdekket.   Hvor 
rettferdig er det at en person straffes 
på grunn av bevis som ikke ville bli 
funnet dersom politiet ikke hadde 
hatt kjennelsen, altså bevis politiet 
har skaffet seg på feilaktig grunnlag.

Hvis det skulle vise seg å være noe i 
saken bør den uansett være en tanke-
vekker for Storting og Regjering.  Man 
har altså ført en politikk som gjør at 
de som rammes blir desperate.  Er det 
veldig klokt i et demokratisk land?

Folkeaksjonen følger selvsagt saken 
nøye og vil selvsagt bli meget tydelig 
når man får vite om det er noe hold 
i saken eller ikke. Vi vil selvsagt også 
bistå de siktedes advokater med kon-
kret kunnskap innen historie, biologi, 
genetikk etc. dersom det blir aktuelt.

På sporet av rovdyr i Oppland 
– et sammenhengende forsøk på å unngå katastrofe

Oppland Sau og Geit v Pål Kjorstad har denne våren ført logg over det meste som har skjedd 

på rovdyrfronten i fylket. Og det har ikke vært lite.

 $ Åsmund Ystad

En stor mengde rapporterte rovdyrobser-
vasjoner og en sammenhengende aktivi-
tet hele våren fra kommunale jaktlag og 
SNO med fellinger og fellingsforsøk på 
ulv, bjørn og jerv. 

Vi gjengir her et lite utdrag med de viktig-
ste hendingene.  Hele oversikten, med en 
rekke rapporter om rovdyrobservasjoner 
og skader, og med kilde til alle opplys-
ninger, kan du lese på internettsiden til 
Oppland Sau og Geit.

Torvald H Brinch, advokat og med
lem av FNRs landsstyre

Foto: Per Fossheim

Siste nytt frå toppen av artikkelen:
09/06: Skadefellingsløyve på ein bjørn i 
Nord- og Sør-Fron.

29.05: Fellingsløyve på bjørn i Ringebu 
gjeve av Miljødirektoratet.

29/05: Dokumenterte spor av bjørn i 
vegen ved Reset i Fåvang.

18/05: Omlag kl. 23.00 vart bjørnen 
felt i Gausdal.

18/05: Bjørnen er nå spora i Sør-Fron 
på veg sørover mot Gausdal. 

18/05: Fellingsområdet er også utvidet 
til å gjelde Gausdal.  Miljødirektoratet 
har gitt løyve til bruk av snøscooter 
til grovlokalisering og utkjøring av 
mannskaper. 

17/05: Miljødirektoratet har gjeve 
fellingsløyve på ein bjørn på vestsida av 
Nord- og Sør-Fron.

15/05: Det vert jakta på nok ein ulv i 
Norddalen.

15/05: Bjørnen i Øyer er felt av SNO 
ved bruk av helikopter ved Moksa i Øyer.

15/05: Ulven i Vågå er felt.

15/05: Miljødirektoratet har gjort vedtak 
om skadefelling av bjørn i Øyer.

11/05: SNO vil gjera eit forsøk på å ta 
ut ulvane med helikopter i dag. 

11/05: Fellingsområde for ulvane i 
Nord-Gudbrandsdalen er utvida til òg å 
gjelda Lesja, Lom og Skjåk. 

10/05: Ein ulv vart teke ut i 
ettermiddag i Frydalsområdet i Fron, 
fellingsmannskap frå heile Midt-Dalen 
med bistand frå SNO deltok. 

09/05: Fellingsforsøket på ulven i Øyer/
Ringebu/Fron pågår.

09/05: Det er iverksatt skadefellings-
løyve på ulv i Vågå og Dovre.

08/05: Så er spetakkelet i gang att. 
Blir det 2013 oppatt? Beitenæringa 
held pusten. 

08/05: Fellingsomådet i Ringebu/
Øyer vert utvida til å gjelda Sør- og 
Nord-Fron.

07/05: Ulvejakta er i gang.

07/05: FM har på delegert myndighet 
fra Miljødirektoratet iverksatt skadefel-
ling på en ulv i Øyer/Ringebu.

07/05: Miljødirektoratet har gjeve 
betinga skadefellingsløyve på 5 ulvar i 
prioritert beiteområde.

06/05: Status yngleregistrering av jerv: 
Totalt 7 lokaliteter/ hiuttak er gjennom-
ført på 3 av disse.

04/05: På ynglelokalitet Grimsdalen, 
Dovre er 2 jervekvalpar er avliva.

03/05: Ei jervtispe og 2 kvalpar vart 
avliva i Langsuaområdet, Sør-Fron av 
SNO i dag.

01/05: Det er gjeve fellingsløyve på 
tispe m/kvalpar i Grimsdalen i Dovre. 

25/04: SNO melder at 3 jervkvalpar er 
teke ut i hiuttak i Ringebu. 

22/04: Vedtak om uttak av jerv m/inntil 
2 mordyr m/kvalpar i Langsua.

15/04: Terje Bø i Miljødirektoratet seier 
på NRK HO at dei vil forsøke å følgja 
opp ulven i Oppland.

09/04: SNO har drive aktivt med 
sporing dei siste dagane av potensielle 
ulvespor fleire stadar i Oppland.

03/04: Helikopterleiting etter ulv/
ulvespor i Gausdal. 

Bjørn felt fra helikopter i Øyer 15. mai 
Foto: SNO Ulv skutt i Fron 10.mai 

Foto: SNO

B jørn Lødemel, Mattias Jåma, Elin Agdestein, Eirik Milde, Geir 

Jostein Ørsjødal, Tina Bru, Åsmund Ystad, Lars Andreas Lunde 

og Tor Erik Jensen. Foto: Høyre6      ROVDYR nr. 2 – JULI 2014

– AKTUELT – – AKTUELT –



Landsmøte i Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk
Årets landsmøte i FNR ble arrangert 5. og 6. april på Rica Hell Hotell i Stjørdal. 47 utsendin

ger fra lokallagene og landsstyret deltok. 

 $ Åsmund Ystad

Landsmøtet gikk over to hele dager, etter 
ønske fra både landsstyret og lokallagene 
om bedre tid til å diskutere rovdyrpolitikk 
og bedre tid til å bli kjent med hverandre.

Landsmøte gjenvalgte Nils Solberg som 
styreleder, gjenvalg ble det også på styre-
medlemmene Laila Hoff fra Hattfjelldal og 
Torvald H. Brinch fra Oslo. 

Per Bjarne Bonesvoll fra Rognes i Gauldal, 
ble også innvalgt i landsstyret, og avløste 
Ola Arne Aune fra Oppdal som hadde tak-
ket nei til gjenvalg etter mange aktive år i 
Folkeaksjonens ledelse. Fullstendig oversikt 
over hele landsstyret finner du lenger bak 
i dette bladet.

Landsstyrets fyldige årsberetning og regn-
skap ble enstemmig vedtatt. Hele årsberet-
ningen fra FNR 2013-2014 kan du lese på 
www.rovdyr.org

Et enstemmig landsmøte vedtok også 
følgende fire uttalelser som ble oversendt 
regjeringen, stortinget og forvaltningen:

1. FJERN ULVESONEN!
Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyr-
politikk konstaterer at etter fem år med et 
såkalt ”rovdyrforlik” i Stortinget har ikke 
et eneste tiltak blitt satt ut i livet av norske 
myndigheter for å lette situasjonen for de 
deler av landet som er påført de ulemper 
som følger av flertallets ønske om at ”Norge 
skal ha ulv”. Det eneste som har skjedd, er 
at et departementsnedsatt utvalg har inn-
stilt på at ulvesonen skal opprettholdes 
omtrent som før.

En avtale med Sverige om grenseulvene, 
som har blitt framholdt som den viktig-
ste grunnen til at en ikke kan gjøre noe, 
er fjernere enn noen gang. Den svenske 
regjering er handlings-lammet på grunn 
av sin binding til EU og Habitatsdirektivet 
og kan ikke engang sette ut i livet sin egne 
vedtak om reduksjon av den svenske ulve-
bestanden. Følgen av dette er at presset av 
innvandrende ulv østfra inn i Norge øker.

Vi krever derfor at norske myndigheter, 
som kan gjennomføre egne vedtak dersom 
de ønsker, nå tar fatt i spørsmålet om hvil-
ken ulvepolitikk vi skal ha i dette landet. 

Det arbeidet kan starte med erkjennelsen 
av at de to første rovviltmeldingene, som 
la føringene for den tredje, ble utarbeidet 
på sviktende grunnlag: Det var ikke sant 
at Norge var forpliktet til å bygge opp egne 
levedyktige bestander av store rovdyr. 

Som et ytterligere bidrag til å sanere debat-
ten om rovdyrpolitikken vil det være til stor 
hjelp om de bestandsbiologiske fakta som 
den siste rovviltmeldinga viste til, men ikke 
tok de politiske konsekvensene av, blir tatt 
alvorlig: Det finnes ikke særnorske rovdyr-
bestander. 

Et første skritt for å berede grunnlaget 
for en reell, faktabasert debatt om disse 
spørsmålene kan være å skrote de nasjonale 
”rødlistene” over ”truede” norske rovvilt-
bestander. De har ingen informasjonsverdi, 
men tjener bare som råmateriale for pro-
pagandainnlegg fra de norske verneorga-
nisasjonene.  

2.  KORTREIST MAT ELLER 
KORTTENKT MILJØPOLI
TIKK

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpoli-
tikk forutsetter at norsk rovdyrforvaltning 
skjer på en slik måte at vi også i framtida 
er i stand til å utnytte de rike utmarksres-
sursene til produksjon av miljøvennlig 
kortreist mat.

Norge har en sterkt økende befolkning. Vi 
passerer nå 5 millioner mennesker som 
skal ha mat.

De klimatiske og topografiske forholdene i 
Norge er slik at vi har lite areal som er egnet 
for annen matproduksjon.  Vi har derimot 
enorme utmarksbeiter med stort potensiale 
for produksjon av kjøtt. 

Andre alternativer er ikke relevante, da 
områdene kun er egnet til beite.

I et globalt miljømessig perspektiv er det 
viktig at nasjonen benytter de ressurser den 
innehar, uavhengig av om vi er rike nok til 
å kjøpe maten fra land som ikke er i samme 
økonomiske situasjon.

Det er også et overordnet mål å transpor-
tere mat kortest mulig.

Rovdyrpolitikk er også miljøpolitikk i 
praksis, hvor kortreist mat produsert på 
lokale ressurser er viktig!

Vi ber om at beitenæringen blir prioritert 
og tatt vare på som en del av miljøpolitik-
ken og blir veid opp mot de store miljø-
spørsmålene som CO2 problematikk og 
matvaresikkerhet.

Hvis Norge som nasjon ønsker å framstå 
i miljøpolitikken som et foregangsland, er 
dette veien å gå. Folkeaksjonen ny rovdyr-
politikk sier nei til å utnytte andre lands 
ressurser for å verne våre egne for symbol-
politikk og jåleri.

3. TROMS
FNRs landsmøte ber om at Klima og miljø-
departementet snarest starter arbeidet med 
evaluering av de regionale bestandsmålene 
for store rovdyr i Norge, slik rovviltforliket 
fra 2011 sier.

Store deler av landet opplever fortsatt store 
tap av husdyr og tamrein til rovdyr, både 
på grunn a høye bestander og på grunn 
av at den praktiske forvaltningen er svært 
krevende.

Troms fylke er i så måte et illustrerende 
eksempel. Troms har landets beste 
utmarksbeiter, med et enormt potensiale 
for økt produksjon på utmarksbeite.

Gaupe i Troms har svært begrenset tilgang 
til naturlig vilt. Gaupa er helt avhengig av 
tamrein og sau for å overleve.

På grunn av topografiske forhold og svært 
uryddige eiendomsforhold i utmarka, er 
det svært krevende å gjennomføre effek-
tiv kvotejakt på gaupe, som Stortinget har 
vedtatt skal være det vanlige tiltaket for å 
regulere gaupebestanden.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk finner 
det på denne bakgrunn helt meningsløst 
at Troms fylke skal ha et bestandsmål på 7 
årlige gaupeynglinger, på toppen av store 
forekomster av jerv, bjørn og ørn.

4.  EFFEKTIVT UTTAK AV 
SKADEDYR

Landet har fått ny regjering. Det gir nye 
muligheter til å få rovdyrpolitikken ut av 
forvaltningens grep.

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpo-
litikk har merket seg at forvaltningsmyn-
dighetene har skjøvet Naturmangfoldloven 
i forgrunnen for å svekke de konkrete 
punktene i rovviltforliket.

Vi forventer nå at regjeringspartiene følger 
opp sine standpunkter fra valgkampen .

Stortingets rovviltforlik fra 2011 inneholder 
en rekke detaljerte punkter om hvordan 
forvaltningen skal skje, blant annet om 
effektivt uttak av store rovdyr som utgjør 
et skadepotensialefor husdyr og tamrein.

I praksis blir imidlertid dette sterkt utvan-
net fordi Klima og miljødepartementet tol-
ker rovviltforliket slik at man i hvert enkelt 
tilfelle skal gjøre en individuell og grundig 
avveining av konsekvensene av uttaket i 
forhold til konskvensene for bestandens 

overlevelse og mulighetene til alternative 
løsninger. Dette i henhold til Naturmang-
foldloven og Bernkonvensjonen.

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpo-
litikk finner det meningsløst at Stortinget 
har vedtatt 43 konkrete punkter for norsk 
rovviltforvaltning, som ikke skal forstås slik 
det er vedtatt.

At forvaltningen i hvert enkelt tilfelle skal 
vurdere konsekvensen på bestandens 
overlevelse blir helt meningsløst fordi vi 
på forhånd vet at uttak av enkeltindivider 
av store rovdyr i Norge isolert sett aldri 
har betydning for de samlede bestandenes 
overlevelse. 

I forarbeidene til Naturmangfoldloven 
skriver Miljøverndepartementet ( i Ot.prp. 
nr. 52 2008– 2009 Om lov om forvaltning 
av naturens mangfold ), følgende om 
grunnlaget for vurdering av bestandens 
overlevelse:

 “  ” ..i de tilfeller hele 

bestander av en art befinner 

seg i Norge er Norge fullt ut 

forpliktet til å sikre denne 

bestandens overlevelse. Dette 

stiller seg imidlertid annerle

des der en bestand befinner 

seg både i Norge og i ett eller 

flere andre land. I disse tilfel

lene skal ikke «bestandens 

overlevelse» vurderes bare ut 

fra de individer som befinner 

seg i Norge, men ut fra bestan

dens samlede utbredelse”

Alle store rovdyr i Norge er deler av leve-
dyktige grenseoverskridende bestander i 
Skandinavia, med god margin.

Fra landsmøtesalen, her med 
Akershusbenken. Fra venstre Halvor 

Mømb, Halvor Grøndal og Odd Granås.  
Foto: Berit Hordnes

Ola Arne Aune fra Oppdal gikk ut av 
landsstyret etter mange års solid innsats, 

men fortsetter som lokallagsleder i FNR 
Oppdal og Rennebu lokallag. 

Foto: Berit Hordnes.

Mye erfaring på første benk, landsstyrets 
Torvald H. Brinch og Werner Lundgrenn.

Foto: Berit Hordnes.
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Hiuttak er en direkte konsekvens 
av en jerveforvaltning ute av kon

troll. Selv om hiuttak er en god 
gammel norsk jakttradisjon er det 

noe som er alvorlig feil med en 
forvaltning som bruker store res

surser på å verne jerven, samtidig 
som en stor del av jerveungene 
avlives før de har sett dagslys.

Flere jerveynglinger igjen 

13 hi-uttak 
så langt i år

 $ Åsmund Ystad

Pr. 15. juni det registrert 52 jerve-
ynglinger i Norge. Dermed er de 
siste årenes trend med nedgang 
snudd etter fjorårets 44 ynglinger. 
Det var for øvrig det laveste antallet 
på over 10 år, men fortsatt godt over 
Stortingets bestandsmål på 39 årlige 
ynglinger.

Fra null til sju i Finnmark.
I 2013 ble det registret null jerve-
ynglinger i Finnmark. Men jerven 
var selvfølgelig ikke borte, på tross 
av vernesidens bekymringer. I år er 
det så langt registrert sju ynglinger i 
Finnmark. Dette viser også at antall 
registrerte ynglinger ikke uten videre 
avspeiler antallet jerver, eller skade-
potensialet, i en region. 

Ikke overraskende 
Bare 30 prosent av jaktkvoten ble felt i 
lisensjakt siste sesong. Et kraftig hopp 
i antall ynglinger er derfor ikke over-
raskende. Og det betyr automatisk 
flere ekstraordinære uttak. I tillegg 
til felling av enkeltindivider fra heli-
kopter er det hittil i år tatt ut tispe og 
valper fra 13 jervehi.

Frifunnet etter å ha  
skutt hønsehauk
Ikke lenger krav om skremmeskudd fra Høyesterett

I mars i år ble politimannen Joar 
Kløvjan fra Lierne frifunnet av Høyeste
rett, etter å ha skutt en hønsehauk

 $ Åsmund Ystad

Kløvjan hevdet at han skjøt i nødverge etter at 
hauken hadde angrepet og satt og spiste på en 
av barnas frittgående høner. Dette skjedde 1. 
september 2012.

Dømt i tingretten
I fjor vinter dømte tingretten Kløvjan for ulovlig 
felling av fredet rovfugl.  Retten mente at til-
talte, med henvisning til nødvergeparagrafen i 
naturmangfoldloven burde ha skremt hauken til 
å slippe høna i stedet for å skyte den. 

Frifunnet i lagmannsretten
Dommen ble anket og i november 2013 ble Joar 
Kløvjan frifunnet etter nødvergeparagrafen av 
en enstemmig Frostating Lagmannsrett. Retten 
mente at han i realiteten ikke hadde alternativer 
enn å skyte hauken.

Anket til Høyesterett
Påtalemyndigheten anket frifinnelsen inn for 
Høyesterett. Men fem enstemmige høyeste-
rettsdommere frifant Joar Kløvjan, og retten 
uttalte at både dommen i tingretten og fri-
finnelsen i lagmannsretten bygde på uriktig 
lovforståelse.

Stridens kjerne var følgende formulering i 
Naturmangfoldloven § 17:
«Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for 
å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på 
person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av 
eieren, kan avlive vilt under direkte angrep på 
bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.»

Høyesterett kom fram til at spørsmålet om 
avliving må anses som påkrevd ikke gjelder 
for annet ledd, som enkelt og greit sier: 
«Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, 
kan avlive vilt under direkte angrep på bufe, 
tamrein, gris, hund og fjørfe»

Ingen tilleggsvilkår i lovteksten
Høyesterett mener at lovteksten ikke inneholder 
noen tilleggsvilkår om at fellingen må være 
påkrevd så lenge avlivingen skjer under direkte 
angrep. Høyesterett sier at loven ikke stiller 
krav om forsøk på jaging eller skremmeskudd 
før avliving.

 “ «Høyesterett sier at loven ikke 

stiller krav om forsøk på jaging 

eller skremmeskudd før avliving»

Gamle viltloven
Både tingretten og lagmannsretten tolket nød-
vergeparagrafen i naturmangfoldloven uten å ha 
fått med seg lovendringen i overgangen fra den 
gamle viltlovens § 11.

Høyesterett mener at mens den gamle viltloven 
stilte krav til at avlivingen «må anses påkrevet», 
kunne ikke en slik fortolkning gjøres gjeldende 
for den nye nødvergebestemmelsen i naturm-
angfoldloven.

Klargjørende fra Høyesterett
Om lovgiver, Stortinget, har ment eller hatt 
intensjon om at den nye loven skulle tolkes som 
tidligere er forhold som Høyesterett diskuterer 
i dommen. Men eventuelle andre intensjoner 
med loven fra lovgiver var ikke avgjørende for 
Høyesterett som uttalte at dersom loven ved en 
glipp har blitt annerledes enn uttalt, må dette 
rettes opp ved lovendring. Høyesterett tar ikke 
ansvar for å rydde opp i eventuell manglende 
presisjon i lovteksten. 

Joar Kløvjan, lennsmannsbetjent i Lierne, hadde loven 
på sin side da han skjøt en hønsehauk. Her sitter 

Kløvjan til høyre sammen med sin advokat og forsvarer 
Stein Bjørnar Dahl. Foto: Bjørn Tore Ness
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Landsstyrets medlemmer:

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

Lars Erik Brattås
Webmaster

Per Bjarne 
Bonesvoll
2. vara 
Rognes

Jarle Strandberg
3. vara 
Hemsedal

Nils Solberg 
Landstyrets leder
Halden
Tlf. 479 11 542
nils.solberg@rovdyr.org
 

Laila Hoff 
Bonde, lærer 
og daglig leder
Hattfjelldal 
Tlf. 920 51 459

May Britt Aasane 
Bottegård
1. vara 
Kongsberg 

Werner 
Lundgrenn
Tannlege
Kongsvinger

Torvald H. Brinch
Advokat
Oslo
Tlf. 950 48 909

Karen Anette 
Anti
Reineier
Troms

Medlemskontingent 
er kr 275,– for 
hovedmedlem i 2014. 
Øvrige familiemedlemmer betaler 
kr. 125 pr. person. Ungdom under 
25 år betaler også kr. 125 pr. person.
Nye hovedmedlemmer betaler 
kr. 200 første året, og familiemedlem-
mer og ungdom kr. 100 første året.

Folkeaksjonens

ledelse  
politikk: 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en landsomfattende 

partipolitisk nøytral organisasjon med formål å endre 

dagens rovdyrpolitikk. Økende bestander av store rovdyr 

gir ikke bare konfl ikt mellom nærings og verneinteresser. 

Det handler om mange folks livskvalitet i hverdagen.

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

Jegere og utmarksbrukere er kulturbæ-
rere. Vår fantastiske natur med et rikt 
biologisk mangfold er et resultat av 
fl ere tusen år med allsidig utmarksbruk. 
Dette er faktisk grunnlaget for vår opp-
rinnelige eksistens 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

og

  Jeg melder meg herved inn som medlem i 

 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. 

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 5 nye medlemmer og ønsker meg: 
 Folkeaksjonens genser    En trekopp med logo      

 6 små glass med logo

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

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

Dato: .......................................................................................

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

Telefon: .................................................................................

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

6 små glass med logo

Norsk natur er herlig 
- uten ulv!

www.rovdyr.org

Genser:
Norsk Natur er herlig – uten ulv

Trekopp med logo

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
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Folkeaksjonens nettbutikk fi nner du på www.rovdyr.org

Her kan du bestille varer og eff ekter med FNR-logo. På FNRs 
interenttside www.rovdyr.org ligger det et skjema der du 
fyller inn dine bestillinger og sender elektronisk til oss.

Der kan du bestille t-skjorter, gensere, capser, klistremerker 
m.m og vår nye våpenreim med logo. Rosa capser er også 
en av årets nyheter.

Hvis du ikke har tilgang til internett kan du ringe til FNR 
på telefon 975 95 119.

Våpenreim, capser, klistremerker og mye 
mer kan du bestille i  FNRs nettbutikk på www.rovdyr.org

Pris: Vest + kamera 3990,-

Echinococcus multilocularis, Revens dvergbendelorm
Foto: DTU Veterinærinstituttet  

Denne parasitten 
truer norsk natur
Dersom du blir smittet, kan parasitten gi 

svulstlignende cyster i kroppens organer og 

spre seg til både hjerne og lunger. Derfor er 

forskerne bekymret dersom dvergbendel

ormen lurer seg inn i landet.

Vi er vant til å ferdes fritt i sko-
gen og på fj ellet, spise bær rett 
fra lyngen og drikke vann fra 
bekken uten frykt for å få i oss 
farlig smitte.

Derfor gjør helsemyndigheter 
og forskere alt de kan for å hin-
dre at den beryktede parasitten 
dvergbendelorm kommer seg 
inn i landet vårt. Parasitten 
er nemlig farlig og kan føre 
til alvorlig sykdom og i verste 
fall død. 

- Det kan imidlertid bli van-
skelig å holde den ute fordi vi 
ikke har kontroll på ville dyr 
som krysser grensen vår, sier 

Lucy Robertson, professor i 
parasittologi ved Norges miljø- 
og biovitenskapelige universi-
tet (NMBU).

Reven er hovedbærer
Dvergbendelormen er i følge 
WHO/FAO den tredje vik-
tigste parasitten som smitter 
gjennom mat i hele verden.

Reven er hovedvert for ben-
delormen, som også kan eta-
blere seg hos andre rovdyr som 
hund, mårhund og ulv.

Kilde: forskning.no
Fra base i Svenske Lappland kan vi tilby:
- Jakt på elg - bjørn - gaupe - skogsfugl og rype.
- Overnatting i hytter, vandrehjem og hotell.
- Et eventyrlig fiske i elver og sjøer.
- Båt og kanoutleie.

Flotte jakt og fiske opplevelser i Nordens Alaska!

www.nordens-alaska.no

Rovdyrpolitikk 
– ikke bare for menn
Jeg har nå vært engasjert i Folkeaksjonens landsstyre i tre år, 

og savner mer deltagelse og engasjement fra kvinner i organi

sasjonen. 

På landsmøter og andre møter i organisa-
sjonen kan det være en litt ensom seanse, 
når man ser på fordelingen av menn og 
kvinner som deltar. Jeg har mange ganger 
spurt meg selv om hva dette skyldes. Om 
kvinner ikke interesserer seg for rovdyr-
politikk? 

Jeg har også diskutert dette med mange 
av menn på møter i organisasjonen. Også 
de er opptatt av at damene uteblir. Noen 
påstår at dette skyldes tradisjoner, samt 
faktorer som preger vår tilnærmingen til 
rovdyr, nemlig jakt og andre mannegreier.

Selv om jeg personlig ikke er noen typisk 
jeger, engasjerer rovdyrpolitikk meg, i aller 
høyeste grad. Det som engasjerer meg, er 
det faktum at konsekvensene av norsk 
rovdyrpolitikk så til de grader griper inn i 
min og min families tilværelse. Vi ser dag-
lig hvilke konsekvenser av denne feilslåtte 
politikken, da vi driver med reindrift .

Vi må forholde oss til tap, kadaver, jakt, 
bortfall av omsetning når rein vi skulle 
slakte ikke fi nnes mer – ja alle sider av 

konsekvensene av det faktum at vårt virke, 
står på rovdyras meny.

Alle disse faktorene griper inn i min 
hverdag som småbarnsmor. Jeg må daglig 
forholde meg til ulempene med rovdyr, og 
jeg må også forholde meg til all hets som 
fl orerer i media i forhold til oss som kjem-
per for å bevare beitenæringene i landet. 
Jeg må skåne barna mine for den brutale 
virkeligheten de små søte reinkalvene våre 
kommer til å møte, når de fødes inn i en 
verden full av rovdyr, som bare venter på 
godsaker.

Dette er noen av det som gjør at rov-
dyrpolitikk engasjerer meg, og dette er 
argumenter som vi hører for sjelden i rov-
dyrdebatten. Det er viktig å bringe de inn 
i debatten. Og kanskje kan slike argumen-
ter vil få fl ere kvinner til å engasjere seg i 
denne viktige saken.

Kanskje er disse argumentene også noe 
menneskene i forvaltningen og politikere 
kan gjenkjenne seg i, et annet perspektiv i 
denne betente saken.

For rovdyrpolitikk handler nemlig ikke om 
kun jakt, kadaver, sporing mm, det handler 
også om oss som daglig må forholde oss til 
konsekvensene, vi som daglig føler mak-
tesløsheten, som prøver å verne barna for 
alt dette blodige og heslige som skjer når 
rovdyr dreper.

Det handler like mye om oss, som ufrivillig 
dras inn i dette, og som på beste måte må 
prøve å ikke la følelsene ta overhånd, for 
da ville vi ikke overlevd alle disse belast-
ningene.

Foto Per Fossheim
Karen Anette Anti

Som småbarnsmor og reineier må Jeg må 
skåne barna mine for den brutale virke

ligheten de små søte reinkalvene våre 
kommer til å møte, når de fødes inn i en 

verden full av rovdyr, som bare venter på 
godsaker.

Foto: Per Thomas Oskal
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Ulvetispe som svensk 
sirkusdirektør

 $  Av Andreas Skartveit. 

Det er ikkje lett å forstå korleis Historia 
tenkjer når ho set opp rollelista til det sko-
despelet livet også er. Innimellom gjev ho 
hovudroller til reine galningar og kjeltringar, 
og innimellom er det skikkelege folk som får 
desse rollene. Dette er det ingen orden på.

Og innimellom kan eit ukjent og uventa 
individ snike seg inn på scenen og plassere 
seg midt i rampelyset, kanskje også til for-
undring for seg sjølv.

Siste året har ei grå og lurvete ulvetispe lunta 
rundt i Sverige og mora seg med å peike 
nase til alle ho møtte. Ho har trengt seg 
inn i regjeringskontora, i reinsflokkane til 
samane, i nye og gamle media, i pengekassa 
til den svenske staten, over alt der ho ferdast.

Og over alt legg ho etter seg ei stigande 
rådløyse, i tillegg til sin eigen skit. Kva skal 
vi, svenskane, gjere med dette ekle kreket, 
som har sitt eige sirkus gåande framfor augo 
våre, midt på lyse dagen, til spott og spe for 
oss alle?

Når ho kan spele seg som ho gjer, er det fordi 
ho er av så god ætt, det er så godt blod i 
henne.

Stor arv det er for mannen, av godtfolk vera 
fødd, skriv diktaren. Det gjeld også vår ulve-
tispe. Ho ber på eit rikt arvegods, gener, frå 
både Sibir og Finland. Og dette arvegodset 
trengst i Sverige, for å fornye den svenske 
ulvestamma, som er ille plaga av  innavl og 
tapt livskraft.

Denne innvandraren austfrå vart ønskt 
sterkt velkomen i Sverige. Ho slo seg ned i 
Junsele i Nord-Sverige, ein svensk sameby 
på høgd med Levanger. Der var det godt om 
samar og rein.

No var det ikkje akkurat det styresmaktene 
hadde tenkt seg. Dei trong henne til å fornye 
rasen i Sør-Sverige, der fallerte og innavla 
ulvehannar var leie av tispene sine og gjekk 
og sukka etter nytt og friskt blod.

Tispa vart fanga inn, dopa ned, og frakta 
med bil 55 svenske mil sørover til dei vent-
ande hannane i sør. Der vakna ho opp og såg 
seg rundt. Ho likte ikkje det ho såg eller dei 
ho såg. Ho vende nasen heimover, og etter 
15 dagar og 55 mil var ho heime i Junsele 
hos reinane og samane sine. Og hos hann-
ane der. Kanskje ho meinte at staten ikkje 
hadde noko med å bestemme kven ho skulle 
pare seg med? Kanskje ho berre ville ha sitt 
privatliv i fred?

I alle fall sette staten foten ned. Ho vart fanga 
og dopa igjen, lagt i ein Volvo og skyssa 55 
mil sørover, til hannane der.

Der vakna ho og mislikte det ho såg, også 
no. Etter 15 nye dagar var ho atter heime i 
Junsele.

Men staten gav seg ikkje. Den svenske staten 
har tatt ansvaret for ulven, og han tek det 
tungt.

Her skal det vere lovlydig orden, også frå 
ei ulvetispe.

Ho vart send på ny tur sørover. Og ho heldt 
på sitt og sprang heim til Junsele, for tredje 
gong.

No var det gått prestisje i styrkeprøva mel-
lom staten og ulvetispa.  Staten hadde ikkje 
noko val. Dei fanga henne og sende henne 
sørover i Volvoen på nytt. Og ho sto på sitt 
og sprang heim, for fjerde gong.

Då gav staten opp. Det nytta ikkje å tvinge 
henne sørover. Ho skal få vere i Junsele.

No var ho blitt mediastjerne. Ein kampanje 
gav 150 000 underskrifter på at ho skulle få 
vere hos samane og reinane i Junsele. 

Ho er påsett halsband med sendar, og media 
følgjer henne, som eit kongepar på signings-
ferd.

Ei avis finn ut at den mislukka flytteope-
rasjonen så langt har kosta fire millionar 
kroner. 

Og ho boltrar seg på nettet, med eiga hei-
meside. 

 “ «Vi vil heller ha mobil

dekning enn ulv her oppe»

Mange rasar over pengebruken. Vi vil heller 
ha mobildekning enn ulv her oppe, seier ei 
enkel sjel. Ein annan tykkjer det er rart at 
samane, som likar ulven minst, er dei som 
skal ha henne luskande rundt husa sine.

Og Junseleulven er sjølv på Twitter med 
friske innlegg. Eg er den dyraste ulven i 

Norden, hevdar ho. Og den medborgaren 
her oppe som har reist mest! Og no er eg på 
veg nordover igjen! Om alle var like mål-
retta som meg, skulle mykje sjå annleis ut 
her nord, seier ho i ei anna frisk melding.    

Og ho er oppteken av pengar. Fem millionar 
rekk ikkje til. Det skal bli meir! Det er eit 
underleg teater. Her har regjering og sty-
resmakter sett i gang eit stort og dyrt prosjekt 
for å hjelpe ei utsett svensk ulvestamme. Og 
så er det sjølve redningsmannen, esset i kort-
stokken, som legg seg på tverke og nedkallar 
lått og spott over velmeinte politikarar! Og 
det kjem ikkje nye ulvegenar til Sør-Sverige.

Og regjeringa er i ferd med å lære det bøn-
der og samar alltid har visst: Ulven er ikkje 
lett å ha med å gjere. Han, eller ho, let seg 
ikkje eingong styre av statens mange milli-
onar som kjem trillande, og som samane og 
bøndene aldri kunne by dei.

 Men det var ikkje gjort med dette. No 
vandra ulvetispa inn i kontorlandskapa og 
skapte ugreie der. Medan ho sjølv levde godt 
på reinane til samane i Junsele, flytte ho sir-
kuset sitt innomhus, inn i administrasjonar 
og rettsapparat..

Vinteren 2013 fann ho seg ein make der 
oppe. Dei meska seg med reinskjøt så 
grundig at samane klaga og fellingsløyvet 
frå Naturvårdsverket kom. Dei to kunne 
skytast. Og den nye kjærasten vart skoten. 
Tispa fekk dei ikkje. Det vart klaga på fel-
lingsløyvet, og når klage er levert, må jakta 
vente til klaga har vore oppe i retten.  For-
valtningsretten, lågaste instans, slo dette 

fast. Jakta måtte vente. Naturvårdsverket, 
som hadde gitt fellingsløyvet, klaga denne 
avgjerda i Forvaltningsretten inn for neste 
instans, Kammarretten.

Lang tid gjekk. Dommar tar tid. Tispa fekk 
ny kjærast, og dei levde godt på reinane til 
samane.

 “ «Det var rett å gje fellings

løyvet, slo Kammarretten fast.

Tispa skulle vore skoten i fjor 

vinter.»

Så, omsider, i februar i år, kom dommen frå 
Kammarretten. Det var rett å gje fellingsløy-
vet, slo Kammarretten fast. Tispa skulle vore 
skoten i fjor vinter.

Og no sende Naturvårdsverket ut nytt fel-
lingsløyve. 

Så var det berre å jakte på nytt. Men nei, 
sirkuset var ikkje over. No klaga miljøorga-
nisasjonane til Forvaltningsretten igjen. EU 
har gitt miljøorganisasjonane ein sterkare 
posisjon enn dei før hadde. Om dei klagar, 
har dei rett til å få klaga prøvd. Det tar tid. 
Og tida går.

Og Forvaltningsretten slo fast, ein gong til, 
at jakta måtte vente til dei var ferdige med 
klaga. 

Då klaga Naturvårdsverket, som hadde gitt 
fellingsløyvet, til Kammarretten igjen, og 

ville ha utsetjingsvedtaket kjent ugyldig. 
Nei! Sa Kammarretten!   

Og no lever kanskje sirkusdirektøren godt 
med sin nye kjærast blant reinane i Junsele, 
utan å ane kor mykje strev ho har skapt for 
juristar og anna fint folk.. Kanskje har dei 
eit ungekull på gang. Dei blir nok fleire før 
det svenske rettsapparatet greier å produsere 
ei avgjerd som kan bli endeleg ståande, slik 
at ulveparet i Junsele kan få dei kulene som 
samene i Junsele så hjarteleg unner dei.

Det kjem nok til å gå både vinter og vår 
før det kan skje. I mellomtida blir soga om 
Junseleulven ei soge om eit samfunn som 
meinte det godt, og som ville det vel, men 
som greidde å lamme seg sjølv ved sitt eige 
regelverk.  Så kan ulvetispa, og kjærasten 
hennar, leve det gode liv, som dei stjernene 
dei er blitt, medan dei geipar til det sven-
ske samfunnet og peikar nase. Sirkuset går 
vidare. Og samane bannar heitt og inderleg 
der dei sankar sine reinsdyrskadaver. 

Kanskje enden kan bli at Junseleulven sjølv 
må finne vegen til dei evige jaktmarkene, 
når tida kjem, utan hjelp frå sinte samar og 
jaktglade svenskar.

Og før den tid vil ho nok ha lagt etter seg 
mykje blodsterkt og livskraftig avkom.

PS: I skrivande stund er tispa og kjærasten 
søkk borte. Svenska Rovdyrsforeningen, 
dei organiserte ulvevenene, er urolege og 
redde for tispa si, som dei alt har berga frå 
den visse død fleire gonger. No utlovar dei 
100 000 kroner til den som kan fortelje kvar 
Junseleulven og kjærasten hennar er blitt av.

Ingen veit akkurat no kva jaktmarker ho 
meskar seg på: reinane til samane, eller på 
dei evige jaktmarkene, der kosten nok er 
annleis.

Om det skulle ha hendt, at ho har reist frå 
jordelivet og at sirkuset dermed er slutt, så 
har ho greidd å lage eit stort sirkusnummer 
av denne avgangen også, det siste.

Og ho har geipa til svenske styresmakter, for 
siste gong.  

Andreas Skartveit, tidlegare forlagsmann 
og Nrkdirektør

Foto: nyebilder.no

Junseletispa på ein av mange turar ut av buret
Foto: Naturvårdsverket

K
ro

n
ik

k

16      ROVDYR nr. 2 – JULI 2014 ROVDYR nr. 2 – JULI 2014       17 

– KRONIKK – – KRONIKK –



Hva skal vi  
kreve av
Kan vi kreve noe som helst av NRK eller er det fritt fram for de ansatte i stats

kanalen å fremme sine personlige syn? Balanse over tid er et av svarene fra 

Kringkastingsrådet.

 $ Av Per Fossheim

Kringkastingsrådet har behandlet en 
klage på Ut i naturen- programmet 
”Den glemte skogen”. Klagen gjaldt 
skogbruk, kontra vern som virke-
middel i CO2- debatten. Rådet sa i 
klartekst at Ut i naturen kan dekke 
kontroversielle tema, de kan drive 
kampanjejournalistikk, men over 
tid skal det oppnås balanse. Rov-
dyrdebatten er like konfliktfylt og 
behandlingen har derfor stor over-
føringsverdi. 

Skogselskapets Johan C. Løken var 
skogbrukets talerør. Han følte seg 
misbrukt ved at deler av intervjuet 
var klippet bort, han var tillagt 
misvisende lyd og bilde og mange 
uttalelser var satt i et negativt lys.

Kraftig refs
Rådet delte ut en uvanlig kraftig refs 
til redaksjonen, med programskaper 
Ulf Myhrvold som en av tilhørere. 

Bruken av virkemidlene var stuk-
ket for langt. Da styreleder Løken 
pratet varmt om skogplanting som 
et klimatiltak, ble han blitt tillagt 
et akkompagnement av støy fra en 
hogstmaskin og av en sekvens med 
lastetraktor i et gjørmehav. Professor 
Dag O. Hessen skulle være motpar-
ten og han fikk en vakker harmonisk 
fuglesang som bakgrunnsmusikk. 
Eksemplene er mange og rådet likte 
også dårlig den forførende fortel 
lerstemmen som hele tiden ga små 

frampek om den rette sannhet, men 
aldri la fram bevis.

Kringkastingsrådet påpeker at begge 
sider bør være representert med per-
soner på samme faglige samme nivå. 
Derfor er det viktig i framtiden å 
legge merke til hvem som uttaler seg 
som forskere og eksperter eller hvem 
som er de tauses talerør. Rådet sier at 
over tid skal alle være representert. Et 
program kan ha slagside, men den 
må balanseres i det neste program. 

Grunn til å klage
Kringkastingsrådets leder Per O. 
Kokkvold, sa allerede i innledningen 
at de hadde en saklig godt begrun-
net klage. Han la til at det er lov å 
lage kontroversielle program, til og 
med kampanjejournalistikk, men 
den andre part må slippe til. Han 
mente programmet var tendensiøst 
og spurte om den andre part virke-
lig hadde kommet til orde med sine 
beste argumenter. 

Redaksjonssjefen i Nrk sa til sitt 
forsvar, at målsettingen var at hvert 
enkelt program skulle oppleves som 
balansert og han innså at i dette til-
felle kunne det oppfattes feil. 

Rådes diskusjon ble uvanlig lang og 
et av medlemmene fortalte at hun 
som en uviten seer hadde latt seg 
forføre og tatt stilling pga. nettopp 
de sterke virkemiddelene.

Redaksjonen skal stå fritt til fritt å 
kunne velge en kritisk posisjon. Det 

er viktig å få fram ny informasjon 
om omstridte tema. De ser det som 
en styrke at et program setter i gang 
diskusjon og rådet imøteser nye kri-
tiske vinkler.

Når programskaper tar tydelig stil-
ling til fasit, må seerne få vite om 
kildegrunnlag og kunnskapsstatus. 

NRK og rovdyrdekningen
Hva skal vi kreve av rovdyrdeknin-
gen? Kringkastingsrådet kritikk kan 
overføres direkte. 

Først må det erkjennes at det faktisk 
er en konflikt med parter og at alle 
parter over tid slipper til. Redaksjo-
nen burde se igjennom flere av sine 
egne produksjoner og spørre seg om 
de kunne fått den samme kritikken. 

For å forebygge nye uhell bør det 
omgående lages program som beskri-
ver konsekvensene av økte rovdyrbe-
stander. Nrk må også finne forskere 
fra begge sider som med samme 
tyngde kan belyse sakene. 

Vi venter med spenning. Om våre 
forventninger ikke innfris, – da 
skriver vi en godt begrunnet klage. 

Omstridt i diskusjoner på facebook men et vanlig syn på veien i Kynnareviret. Foto: Trond Burud 

Rovdyrdebatt på ville veier
 $ Trond Burud, Risberget

Grunnen til at jeg valgte å opprette en profil 
på Facebook var for å kunne delta i den 
begynnende debatten om rovdyr, og da 
ulven spesielt. Det var nettopp født et større 
valpekull i Kynnareviret i Hedmark, og vi 
vasset i spor og møkk etter denne flokken. 
Det gikk ikke en gang vi kjørte gjennom 
marka, uten at vi så en eller flere ulver fra 
bilen. At det samtidig ble iverksatt uttak av 
flere ulver i Rendalen, fikk det til å «koke» 
i enkelte tråder på Facebook.

Debatten, om den kan kalles det, bestod for 
det meste av at noen jublet for hver ulv som 
ble felt under jakta, og noen stønnet og bar 
seg over hvor forferdelig denne jakta var. 
Det dukket etter hvert opp flere grupper 
som hadde ulv og ulvejakt som tema, og 
diskusjonen gikk heftig. Det vil si, noen 
diskusjon var det vel ikke snakk om, hel-
ler en skittkasting mellom de mest aktive 
kommentatorene. 

Vi som jaktet og hadde kunnskap om bei-
tebruk, hadde et klart overtak. Vi visste hva 
vi snakket om, mens motparten «synset» og 
lot følelsene styre kommentarene. Typisk 
fikk vi som bor i et ulverevir, og som anty-
det et anstrengt forhold til ulv i nærområ-
det, klar beskjed om at da var det jo bare 
å flytte …

Ingen kunnskap  
om virkeligheten
Det var imidlertid først etter at rovdyrfor-
liket ble inngått i 2011, at rovdyrdebatten 
fikk et annet fokus. Forliket slår fast at all 
forvaltning av rovvilt skal bygge på viten-
skapelig og erfaringsbasert kunnskap. Men 
det som i dag preger debatten på Facebook, 
er at de som «elsker» ulv helt klart har liten 
eller ingen kunnskap om det virkelige livet 
i et område med store rovdyr.

En liten gruppe personer leter fram alt ten-
kelig forskningsmateriale de kan finne som 
støtter deres syn på rovdyr, noe resten av 
menigheten selvfølgelig trykker til sitt bryst 
og bifaller. At mye av dette er imøtegått av 
andre seriøse forskere, blir aldri nevnt. 

Et uttalt mål er avvikling av alt utmarks-
beite, men selv om lederne hardnakket 
prøver å få det til at det er driftsformen og 
ikke næringa det gjelder, gir det utslag i et 
bondehat man ikke har sett maken til siden 
bondehærens opprør i vikingtiden. Også 
samene får sitt pass påskrevet. Om jegere  er  
gjennomgangstemaet at alle som innehar 
et våpen beregnet til jakt, er å regne som 
potensløse, blodtørstige massemordere.  
At norske jegere er en gjeng alkoholiserte 
rednecks er noe alle rovdyrelskere vet. I alle 
fall om du er i fra Hedmark.

Forskere og forvaltere  
er også verstinger
Historien bak norsk rovdyrpolitikk, som 
i dag er nedfelt i forliket av 2011, er det 
tydeligvis mange som ikke har kunnskap 
om. Det samme gjelder beitebruk. At dette 
faktisk er folks levebrød er av underordnet 
betydning, bare rovdyra får yngle. Det mest 
interessante i dag er at også hele forvalt-
ninga med SNO og Rovdata i spissen er satt 
på lista over verstingene innenfor norsk 
rovdyr forvaltning. At man fordømmer 
personer som bare gjør den jobben de er 
satt til, sier vel det meste om disse folkenes 
sinnstilstand.

Rovviltnemdene har jeg enda ikke nevnt, 
men det er i følge «rovdyrelskerne» de som 
er ansvarlige for utryddingen av ulven. I 
disse nemdene er det visst et krav for å bli 
medlem at du er sauebonde, jeger og helst 
rovdyrmotstander.

For meg blir det helt feil at en gruppe men-
nesker uten kunnskap om rovdyr, rovdyr-
forvaltning og det å måtte leve med ulv og 
andre rovdyr rundt husa, skal kunne sitte på 
FB og rakke ned på både offentlig ansatte, 
bønder, reindriftssamer, jegere og vanlige 
folk i et helt fylke. Det verste er at når du ser 
på profilen til noen av “verstingene”, ser det 
ut til å være høyt utdannete folk som man 
skulle forvente hadde folkeskikk.

NRK?
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Aktiviteter  
i lokallagene
En oversikt over møter og aktiviteter i Folkeaksjonens lokallag denne våren. 

 $ Åsmund Ystad

Møte i Rømskog i Østfold: 

Svensk rovdyr-
politikk – mot  
fullt havari?
FNR Østfold lokallag inviterte medlemmer 
og andre interesserte møte i Rømskog 19. 
februar, til en kveld med Gunnar Glöersen, 
rovdyransvarlig i Svenska Jägareforbundet.

De svenske politikerne i Riksdagen har full-
stendig mistet kontrollen på ulvepolitikken, 
hevdet Gunnar Glöersen.

Han var ikke sikker på at det blir noe ulve-
jakt i Sverige de neste 3-5 år.

• Ulvepolitikken i stedet er overlatt til 
verneorganisasjonene, juristene og 
EU. Dette vil selvfølgelig også påvirke 
den norske bestandsutviklingen av ulv 
dramatisk i tiden framover.

• I begynnelsen av desember i fjor ved-
tok den svenske Riksdagen at landets 
rovdyrbestander skulle reduseres. For 
ulvens vedkommende til et nivå på 
mellom 170 og 270 individer. Dette 
vedtaket ble raskt påklaget, blant annet 
av forvaltningen med Naturvårdsver-
ket i spissen. 

• Dette har ført til at så godt som 
alle vedtak om praktiske tiltak og 
jaktkvoter effektivt har blitt stoppet i 
endeløse klageprosesser og rettssaker. I 
bakgrunnen har vi EU med ambisiøse 
mål for svensk rovdyrvern, sa Gunnar 
Glöersen. 

Folkeaksjonens leder, Nils Solberg 
oppsummerte det slik:
Et framtidig samarbeid med våre naboer i 
Sverige vil bli totalt uten sikkerhetsnett og 
forutsigbarhet. Det er all grunn til å stramme 
inn vår egen politikk. Det er Folkeaksjonens 
budskap til norske myndigheter.

Årsmøte i FNR 
Vestfold lokallag
FNR- Vestfold lokallag avvikla sitt årsmøte 
mandag 17. mars på Gavelstad Gjestegård 
i Lardal. Kunnskapsrike innledere, stort 
engasjement og - som vanlig - fullt hus når 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Vestfold 
inviterer til møte. Helge Røsholt fra Lardal 
ble gjenvalgt som lagets leder.

Jørund A. Ruud, leder i rovviltnemnda i 
region 2, orienterte om rovviltnemndas 
arbeid generelt og om vinterens gaupe-
jakt spesielt. Jon-Erling Skåtan fra Statens 
Naturoppsyn snakket om utfordringene 
med stadig nye streifulver som dukker opp 
i regionen, og daglig leder i FNR, Åsmund 
Ystad snakket til årsmøtet om arbeidet i 
FNR sentralt.

Nytt lokallag  
i Troms
Stiftelsesmøte og kurs  
i gaupejakt
Onsdag 5. mars inviterte vi FNR-medlemmer 
i Troms til stiftelsesmøte for nytt lokallag i 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Det nye 
lokallaget ledes av et interimstyre med Karen 
Anette Anti, Terje Benjaminsen og Lars Ante 
Oskal.

I tillegg fikk alle frammøtte med seg et kurs 
gaupejakt, med spesielt fokus på bruk av 
hund og erfaringer fra gaupejakt i områder 
med tamrein. I tillegg til Nils Solberg frå 
FNRs landsstyre hadde vi invitert med svært 
erfarne gaupejegere frå Trøndelag til å holde 
gaupejaktkurs, Hans Erik Sandvik frå Snåsa 
og Torfinn Sivertsen frå Verdal.

Foredrag om  
Rovdata på årsmøte 
i Akershus
FNR Akershus lokallag hadde invitert Mor-
ten Kjørstad til å fortelle om bestandsregis-
trering av store rovdyr i Norge. Kjørstad er 

leder i Rovdata som har ansvaret for alle 
overvåkningsdata på gaupe, jerv, bjørn, ulv 
og kongeørn i Norge.

«Har vi kontroll på antall store rovdyr i 
Norge?» var tittelen på Kjørstads innledning.

Mange medlemmer hadde møtt opp og fikk 
svar på spørsmål om hvordan arbeidet med 
telling, sporing og DNA-analyser foregår.

Møter med  
rovdyr 
Foredragsturne med  
Halvor Sveen
Onsdag 21. mai fikk medlemmer i FNR 
Østfold lokallag høre filmforedrag om møter 
med store rovdyr, av og med Halvor Sveen 
fra Rendalen. Halvor har samlet mye film 
og erfaring fra jakt på, og fotografering av 
store rovdyr, både bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Gunnar Glöersen snakket om svensk 
rovdyrpolitikk til en interessert forsam
ling i Rømskog. Foto: Nils Solberg

Mange hadde møtt opp både fra Østfold 
og Akershus for å få førstehånds informa
sjon fra Sverige. Ingen ble beroliget over 
det de fikk høre.  Foto: Nils Solberg

Som vanlig fullt hus på årsmøte i FNR 
Vestfold lokallag. Foto: Olav Nordheim

Stiftelsesmøte i FNR Troms lokallag og 
kurs i gaupejakt. Foto: Karen Anette Anti

Fullt hus på årsmøte i FNR Akershus lokal
lag Foto: Arve Sætra

På bildet ser vi Espen Marker rovviltansvarlig for SNO i Vestfold Buskerud og Telemark og 
JonErling Skåtan SNO Agder/Rogaland sammen med styret i FNR Vestfold: Terje Gjersøe, 
Helge Røsholt, Terje Brattestå og Einar Gabriel Løken. (Svein Kvalevåg var ikke til stede da 
bildet ble tatt).  Foto: Olav Nordheim

Morten Kjørstad, leder i Rovdata, holder foredrag om bestandsregistrering av store rov
dyr i Norge, til årsmøtet i FNR Akershus lokallag. Foto: Arve Sætra
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Kontaktinformasjon 
for Folkeaksjonens lokallag
Lokallag Leder Telefon
Østfold Eivind Dramstad, Halden tlf. 406 06 783 
Akershus Arve Sætra, Aurskog tlf. 992 15 586  
Søndre Buskerud Tor Brandt, Drammen tlf. 926 34 730
Glåmdalen Kjell Eierholen, Arneberg tlf. 971 80 798
Vestfold Helge Røsholt, Steinsholt tlf. 913 27 239
Telemark Trond Kvernstuen, Nordagutu tlf. 959 47 635
Hallingdal Per Liahagen, Gol tlf. 951 75 260 
Trysil Bjørn Skåret, Trysil tlf. 62 45 10 14 
Åmot og Elverum  Vidar Helgesen, Rena tlf. 917 46 796
Ringsaker Geir Atle Aas, Brumunddal tlf. 907 27 902
Nord-Østerdal Harald Enge, Os tlf. 950 88 892
Lillehammer Ottar Moe, Øyer tlf. 61 27 81 26
Gausdal Arve Gudbrand Blihovde, Gausdal tlf  958 18 520    
Nordre Land Håkon Bratrud, Dokka tlf. 951 57 970
Valdres Arne Warberg, Fagernes tlf. 906 14 892
Skjåk Else Mona Bjørnstad, Skjåk tlf. 915 39 565
Lesja Karl Øygarden, Lesja tlf. 905 19 207
Oppdal og Rennebu Ola Arne Aune, Oppdal tlf. 970 79 868
Gauldal Per Bjarne Bonesvoll, Rognes tlf. 909 53 610  

Nord-Trøndelag Lars Waade, Skogn  tlf. 911 14 681
Helgeland Arnulf Skreslett, Korgen tlf. 920 11 611
Troms Karen Anette Anti tlf. 900 69 944

  

F 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  1  –  M A R S  2 0 1 3

•  FOLKEMØTE I  HALDEN • FLERE BJØRNER TAS UT I  VÅR • FOLKE AK SJONEN PÅ BBC WORLD NEWS 

• MY TE AVHENGIG ROV VILTFORVALTNING • OVER SIK T OVER ÅR SMØTER I  LOK ALL AGENE

www.ROVDYR.org

Fullt hus

  

NY REGJERING, NY ROVDYRPOLITIKK? • NYE ROVDYRSIGNALER FRA SVERIGE 

• FNR I STORTINGSVALGKAMPEN • POLITIET, ET REDSKAP FOR SÆRINTERESSER?

 • REWILDING: VERDA SOM LEIKESTOVE

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 / 3  –  N O V E M B E R  2 0 1 3

Bjørnefall

Kurs i praktisk ulvejakt, Støren i Sør-Trøndelag, 13. november. 
Se side 11

Kurs i praktisk ulvejakt, Støren i Sør-Trøndelag,

Foredrag om bjørn og bjørnejakt, Årnes 

13.november og Hadeland 14. november.      

Se side 7

Tidligere utgaver 
av Rovdyr 
kan leses på 
www.rovdyr.org

Publikum fi kk se og høre fra mye om tre-
ning av hunder på bjørn og utvikling av 
løshunder for elgjakt. Og en ekstra godbit 
har Halvor fra en treningstur i fj or der elg-
hunden Igor ble angrepet av ulv, noe som ble 
til unike bilder tatt av kamera som hunden 
hadde feste på kroppen.

Turne i MidtNorge
Rovdyrkvelden i Østfold var den foreløpig 
siste med Halvor Sveen den våren, etter 
5 andre tilsvarende kvelder første uka i 
mars, med foredrag på årsmøter i Gauldal 
lokallag, Nord-Trøndelag lokallag og Hatt-
fj elldal lokallag. På tur hjem til Rendalen 
hadde vi også lagt inn en kveld i Selbu der 
FNR-medlemmer i Neadalen fi kk ta del i 
Halvors interessante erfaringer, både med 
store rovdyr og myndigheter.

Senere holdt Halvor tilsvarende foredrag på 
årsmøtene til FNR Lillehammer lokallag og 
FNR Gausdal lokallag. Nærmere 400 deltok 
på rovdyrkveld med Halvor Sveen.

Av andre møter og 
aktiviteter nevner vi:
FNR Trysil og Engerdal inviterte med-
lemmene til årsmøte 7, mars, med Kurs i 
praktisk ulvejakt v/ Nils Solberg.

FNR Nord-Østerdal arrangerte årsmøte 
19. mars, med foredrag av Kjell Tørresdal, 
reineier i Røros, om reindrift as utfordrin-
ger med store rovdyr.

FNR Hallingdal og FNR Valdres hadde 
møte om rovdyrpolitikken med Hanne 
Blåfj elldal, statssekretær i Landbruks og 
matdepartementet.

Ellers deltok Werner Lundgrenn og Nils 
Solberg på møte med 200 skogeiere og fl ere 
Stortingsrepresentanter i Kongsvinger 4. 
april. Nils Solberg innledet på møtet om 
FNRs syn på de store utfordringene vi 
kommer til å få med svensk ulveforvalt-
ning, eller rettere sagt mangel på forvalt-
ning. 

Villmarksmessa 
på Lillestrøm
FNR stilte som vanlig opp på årets Vill-
marksmesse i Norges Varemesse på Lille-
strøm i april. Her fi kk vi som vanlig besøk 
av mange av våre trofaste medlemmer. Med 
godt mannskap fra Akershus og Østfold 
lokallag i spissen fi kk vi meldt inn 100 nye 
medlemmer i FNR.

Villmarksliv i 
Vikingskipet 
på Hamar
Villmarksmessa i Vikingskipet på Hamar 
var i år fl yttet til mai måned, i et forsøk på 
å trekke fl ere folk. Uansett var det nok folk 
i skipet til at FNR fi kk 60 nye medlemmer 
denne helga. En stor takk for innsatsen 
til lokallagene, med Ringsaker lokallag i 
spissen. 

Velkommen til 
Jakt- og fi ske-
dagene 2014
Du møter Folkeaksjonen på Skogmu-
seet, alle dager under jakt og fi skedagene 
7. – 10.  ugust.

Folkeaksjonens stand fi nner du på vår van-
lige plass på Knivtorget. Hjertelig velkom-
men både til gamle og nye medlemmer.

Dette er selvfølgelig anledningen for å 
melde inne venner, naboer og kolleger i 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Du kan 
lokke med gratis caps eller t-skjorte som 
alle nye medlemmer på jakt og fi skedagene 
får i velkomstgave.

Adresseendring? 
Flyttet eller fått ny adresse? 

Vær vennlig og gi oss beskjed, 
slik at du fortsatt får tidss-
krift et Rovdyr i posten.
Send adresseendring på 

epost aksjonen@rovdyr.org 

eller i post til Postboks 40, 

7701 STEINKJER

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

Leder: Nils Solberg,  Halden  tlf. 479 11 542
Nestleder: Laila Hoff,  Hattfjelldal  tlf. 920 51 459
Styremedlem: Karen Anette Anti Oskal, Målselv  tlf. 900 69 944
 Torvald M. Brinch,  Oslo  tlf. 950 48 909
 Werner Lundgrenn, Kongsvinger  tlf. 984 91 368
Varamedlem: Mai Britt Aasane Bottegård, Konsberg
 Per Bjarne Bonesvoll, Rognes
 Jarle Strandberg, Hemsedal
Daglig leder: Åsmund Ystad, Steinkjer   tlf. 975 95 119  
 e-post: aksjonen@rovdyr.org
Revisor: Revisorfirmaet BDO AS, Steinkjer 

Møteleder landsmøte:
 Ola Stensgård, Skjåk

Valkomité: Unni Anshus, Soknedal (leder) 
 Geir Atle Aas, Ringsaker
  Tor Brandt, Søndre Buskerud

Halvor Sveen på foredragsturne. 
Her i Degernes i Østfold

Foto: Morten Strøm

Godt oppmøte på foredrag med Halvor 
Sveen i Samisk kultursenter i Hattfjelldal, 

på årsmøte i FNR Helgeland lokallag. 
Foto: Trond Strømsmoen

Folkeaksjonens stand på 
Villmarksmessen på Lillestrøm

Foto: Per Fossheim

Even Evensen i Ringsaker lokallag skriver 
ut medlemskort til flere ungdommer i 

Vikingsksipet. Foto: Geir Atle Aas
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Returadresse: Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

 Forhandlere over hele landet. For informasjon – kontakt importør: 

BREENS JAKTUTSTYR A/S
Boks 265 • 2151 ÅRNES • Telefon 63 90 95 85 • Telefaks 63 90 95 56 • www.brecom.no

•   Camo farger

•   Led-lys 

•   Silikon hygiene-
sett

•   Tåler IP 67 test

•   5 års garanti

•   For ekstremt 
tøff bruk

•   Camo farger

Supreme Pro X camo

Nyhet

Supreme Pro X camo

veil. kr 2.590,-

Digital 
slaktevekt

Veil. pris fra kr  1.098,-

COM

COM

•   Kapasitet – 300 kg

•   Lav vekt – 620 gram

•   Rustfritt stål 
i opphengspunktene

•   20 mm LCD display

•   Bakgrunnslys tennes 
 automatisk

slaktevekt
Nyhet

LIK
E BRA•

B
A

R

E BILLIG

ER
E

•

VR-500
Sprutsikker – Lang brukstid, enkle 
innstillinger og maksimal rekkevidde.
For den som skal ha en radio med de
innstillinger og funksjoner en jeger 
trenger under jakt.

innstillinger og maksimal rekkevidde.
For den som skal ha en radio med de

Veil. pris kr  1.098,-

VR-1000
100 % vanntett – Mange funksjoner, 
enkle menyer, stor batterikapasitet 
og maksimal rekkevidde.
En radio for den som skal ha det beste.

Veil. pris 

kr  2.490,-

Topp lag – topp radio
Offi siell leverandør av radiosamband til Norges Skiforbund.
Ekstreme prestasjoner krever topp utstyr. 
Etter intens testing er valget tatt.


