ROVDYR

www.

. org

FOLKEAKSJONEN
NY ROVDYRPOLITIKK

NR. 2 – JULI 2015

3500

tryslinger og engerdøler

tar ikke feil!

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

Leverte solid dokumentasjon mot ulv til Klima og miljødepartementet
Landsmøte i folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk – NRK, Rødhette og Putin
Skartveit: Når livet blir meningslaust – Aktviteter i lokallagene

– LEDER –

Leder

Fullt hus på ulvekveld på Rudshøgda.................................................................. 2

www.rovdyr.org

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon: 975 95 119
E-post: aksjonen@rovdyr.org
Redaktører:
Åsmund Ystad og Nils Solberg
Andre bidragsytere:
Laila Hoff
Andreas Skartveit
Trond Burud
Foto forside:
Trysilfjellet
Henry Johnsen

Leder................................................................................................................................. 3
Kongeørna forsyner seg grovt med reinkalv................................................... 3
Leverte solid dokumentasjon mot ulv til
Klima og miljødepartementet.................................................................................. 4
Landsmøtet 2015.......................................................................................................... 5
Oppfølging av rovviltforliket.................................................................................... 6
Jerv og jervjakt............................................................................................................. 7
Kontaktutvalget for rovviltforvaltning................................................................. 8
Statsråd Tine Sundtoft til Lesjamøtet.................................................................. 8
NRK, Rødhette og Putin............................................................................................ 9
Når livet blir meiningslaust................................................................................... 10

Grafisk produksjon
Kreator Kommunikasjon AS,
3570 Ål
www.kreator.no

Aktiviteter i Folkeaksjonens lokallag.................................................................. 11
Sabima - Biologisk mangfold og meningen med livet................................. 16
Ny bestandsstatus på kongeørn......................................................................... 16
Skogen forteller........................................................................................................... 17
Møt Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på Skogmuseet på Elverum........ 18

ISSN 1890-8306

på ulvekveld på Rudshøgda
sine erfaringer med ulv og ulveforvaltning. Og ikke minst siste årets håpløse
erfaringer med Økokrim etter at han
helt urettmessig ble arrestert, mistenkt
for illegal ulvejakt.

Knut Arne Gjems, leder i Hedmark
jeger og fisk fortalte om den dystre og
problematiske situasjonen for jakt og
utmarksbruk i ulvesona.

Geir Atle Aas i FNR Ringsaker lokallag
var selvfølgelig svært godt fornøyd med
oppmøtet. Vi har store utfordringer med
ulv og andre rovdyr vi også, selv om vi
bor utenfor ulvesona. Men vi ser det som
viktig å spre kunnskapen om hvor ille
det er for folk som må leve med ulven og
den manglende ulveforvaltninga.

Et enda mer detaljert og personlig foredrag fikk forsamlingen høre av Jørn Stener fra Osen og Trysil, som fortalte om
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Nå er sommeren kommet og vi mennesker
skal gjøre så mye før den første rimfrosten
i september. Slik er det også med dyrene
som beiter i vår fantastiske natur. De føder,
klekker, spiser og også dør i noen korte sommermåneder.
Naturromantikerne ser nettopp denne tiden
som den mest idylliske. Mer feil kan de ikke
ta! Vår og sommer er den mest brutale tiden
i naturen, det skjer voldsomme drama hver
time.
Elgkua forsvarer sine kalver som havner i
ulvekjeften. Reinsimla prøver å slikke nytt liv
i reinkalven som ligger med blasse øyne og
punkterte lunger etter ørneangrep. Slik kan
vi fortsette og mange sier at slik er naturen.
Og det er den.
Men kanskje Ola og Kari bør tåle disse bildene fra naturen også. Aviser og TV sliter med å fylle opp sommerutgavene med
«agurkstoff». Vi har nok bildemateriale til å
fylle hver forside i alle landets aviser i hele
sommer. Tusenvis av istykkerrevne og halvdøde beitedyr og hjortedyr blir derimot for
sterk kost for norske journalister. De vil rett
og slett ikke ha virkeligheten og sannheten,
den er for brutal.
Jeg mener at det er på tide at miljøvernet
bestemmer seg. Skal vi virkelig høste av
naturens overflod, eller skal vi tro den jobben er gjort etter et par tyttebær- eller soppturer? Faktum er at norske fjell og skoger
produserer 1 milliard forenheter av ypperste

Fullt hus

FNR Ringsaker lokallag inviterte til
ulvekveld på Rudshøgda i mars. Og folket kom, over 160 stykker fikk så vidt
sitteplass for å høre om situasjonen for
folk og lokalsamfunn i ulvesona.

Leder

Innhold

Ikke en stol var ledig i møtelokalet på Rudshøgda.

kvalitet på noen få vår og sommermåneder.
En forenhet er prissatt til 3 kr så selv en rovdyrelsker bør kunne regne ut hva naturen
har å by på.

““

«Egentlig burde de satt

virkeligheten og sannheten på
rødlista, begge to er sjeldne
blant rovdyrvernere.»
Det er dette foret som virkelig bidrar til kortreist og klimasmart kjøtt på norske bord!
Men dette vil ikke miljøromantikerne høre
om. De skriker skriker om hiuttak på jerv,
Osloulv og rødlista rovdyr. Egentlig burde de
satt virkeligheten og sannheten på rødlista,
begge to er sjeldne blant rovdyrvernere.
Til det kjedsommelige skriver vi om Sverige
i dette utmerkede bladet. Miljøvernminister og visestatsminister Åsa Romson fra
Miljøpartiet har det formelle ansvaret for
rovdyrpolitikken til «søta bror». Nå lanserer
hun en ny utredning om svensk ulv, de tre
foregående var tydeligvis ikke nok.
Neida, i sin iver etter å knekke den svenske jakten, samisk renskjøtsel og beitebruk
dundrer hun på mot vedtatt vitenskap og
det siste snev av sunn fornuft. Ulven skal
opp og frem og overta distriktene nord for
E18. Det er miljøvern! Saklige argumenter
og gode analyser av etablerte forskere i de
forgående tre «vargutredningene» holder
ikke for miljøministeren.

Nils Solberg

Nettopp derfor er de viktigere enn noen
gang at vi får på plass vår egen nasjonale
selvstendige rovdyrpolitikk. Svenskene er
totalt på ville veier. Det virker som mange
norske ansvarlig politikere skjønner dette.
Skadefellingene innvilges enklere og raskere
enn før. Noe går i rett retning i rovdyrpolitikken, selv om veien videre er lang.
Jeg er så ubeskjeden at jeg hevder at noe av
grunnen til framskrittene i rovdyrpolitikken er det arbeidet som er gjort i FNR siden
oppstarten. Uten alle trofaste medlemmer
og tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk hadde situasjonen vært en annen.
Fortsatt god sommer!

Kongeørna
forsyner seg grovt med reinkalv
$$ Åsmund Ystad

Geir Atle Aas fra FNR Ringsaker lokallag i
midten sammen med innlederne Knut Arne
Gjems til venstre og Jørn Stener til høyre. Foto:
Hanne Maren Torpen Hokstad

Uten muligheter til å regulere kongeørnbestanden
blir reineierne hver vår hjelpeløse vitner til grusomme dyretragedier i kalvingslandet. Denne belastningen kommer på toppen av tap til store rovdyr.
Reineierne opplever at mange av dyra lider en
smertefull død, og om våren er det selvfølgelig de

små kalvene som er mest utsatt for angrep fra konge
ørn. I tillegg til tapene er det en stor belastning å vite
at kongeørna angriper og piner i hjel forsvarsløse
reinkalver.
Bare i Troms fylke er det så langt i 2015 i følge Rovbase.no registrert 60 reinkalver drept av kongeørn.
Men dette tallet er bare de som funnet og dokumentert.
Reinkalv drept av kongeørn i Troms
Foto: Lars Ante Oskal

Nils Solberg
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Landsmøtet 2015
Aktuelt

Årets landsmøte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk ble arrangert på Gardermoen 18. og 19.
april. 36 deltagere fra lokallagene og landsstyret møttes til to dager med interessante
diskusjoner om rovdyrpolitikk og organisasjonsarbeid og hyggelig sosialt samvær.
3. Jerv og lisensjakt

Lisensjakt skal regulere jervebestanden.
Dagens jerveforvaltning fungerer ikke.
Vi ber om at jaktkriteriene endres slik at
kvotene blir tatt ut.

Leder Rune Jota og Mathilde Pedersen fra FNR Trysil og Engerdal lokallag møtte statssekretær
Lars Andreas Lunde i Klima og miljødepartementet.

Årsmøtet i FNR foreslår:
• Skuddpremie på kr 50.000,• Jakt til kvotene er fylt
• SNO deltar i lisensjakta
• Tillat bruk av på drevet halsende hund

Fra lokallagets stand for innsamling
av underskifter. Foto: Rune Jota

Leverte solid dokumentasjon
mot ulv til Klima og miljødepartementet
Motbeviser departementets og forskernes påstander om at det er flertall for ulv
i alle deler av landet.
$$ Åsmund Ystad

Underskriftsaksjonen som FNR
Trysil og Engerdal lokallag har
gjennomført viser et solid flertall
mot ulv og dagens rovdyrpolitikk.
Dermed kan vi slå fast det vi visste
fra før, at departementet og forskerne tar grundig feil av folkemeningen når de hevder at det er et
flertall for ulv i alle deler av landet,
også i typisk rovdyrområder.
Leder Rune Jota og styremedlem
Mathilde Pedersen i FNR Trysil og
Engerdal lokallag dro til Oslo og
møtte statssekretær Lars Andreas
Lunde i Klima og miljødepartementets kontorer 6. mai i vår.
De fortalte om lokale erfaringer
med en rovdyrpolitikk og forvaltning som ble oppfattet som
ødeleggende for lokalsamfunn
som deres. Og med seg hadde de
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3500 egenhendige underskrifter
fra tryslinger og engerdøler som
hadde signert på at de støtter
FNRs krav til ny rovdyrpolitikk:
• Ja til lokal forvaltning
• Ja til effektivt uttak av
skadedyr
• Nei til kjerneområder og rovdyrsoner
• Nei til fast ulvestamme i Norge

Til slutt fikk statssekretær Lars
Andreas Lunde på vegne av Klima
og miljødepartementet overlevert
alle de 3500 signaturene mot ulv.
Han takket og fortalte at departementet satte pris på slike innspill
og ønsket debatt, og at de ville ta
det med i det videre arbeidet.

Departementet var ikke fremmed
for underskriftslister om rovdyrpolitikken. Men i følge statssekretæren hadde de ikke tidligere
mottatt noe slikt som var så konkret og at den fyldige dokumentasjonen fra Trysil og Engerdal var
et adskillig mer håndfast materiale
enn nettbaserte underskriftslister
for ulv med navn fra hele verden.

Tall fra Rovbasen viser et stort antall registrerte kadaver av tamrein og sau drept av
ørn.
Engasjerte deltagere på Folkeaksjonens landsmøte. Foto: Laila Hoff

$$ Åsmund Ystad

Nils Solberg fra Halden ble gjenvalgt
som styreleder. Gjenvalgt ble også landstyremedlemmene Karen Anette Anti fra
Målselv og Werner Lundgrenn fra Kongsvinger. Som ny 1. vara til landsstyret valgte
landsmøtet Even Evensen fra Ringsaker.
Oversikt over hele landsstyret finner du
lenger bak i dette bladet.

Landsmøtet vedtok 5 uttalelser:

1. Dynamikk i
rovdyrpolitikken

Mathilde Pedersen og Rune Jota
forklarte statssekretær Lunde
hvordan underskriftsaksjonen
var gjennomført, med en rekke
frivillige personer på husbesøk i
kommunene og møter med folk
på stands. Kun voksne personer
fikk signere og institusjoner ble
bevisst utelatt. Og alle fikk klar
beskjed om det var fullstendig
frivillig å delta.
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4. Kongeørn

Årsmøtet i FNR etterlyser dynamikk i rovdyrpolitikken. Når nyere forskning gir ny
viten, må dette benyttes i den kunnskapsbaserte forvaltninga.
Radiomerket jerv (individ 2869) ble i mai
2013 registrert i Tana i Finnmark. I januar
og april 2014 befant han seg i Skjåk, ei
vandring på 125 mil i luftlinje.

Da Stortinget vedtok bestandsmål for jerv
ble antall individer fastsatt ut fra at jerven
var stedegen og at tetthet var viktig for å
få levedyktige bestander. Ny kunnskap må
vektlegges og bestandsmålene må reduseres.

2. Miljøvennlig
og kortreist mat

FNR er opptatt av folkehelse og miljøvennlig produksjon av mat. Hvordan bidrar
rovdyrpolitikken til å nå dette?
Stortinget har vedtatt at matproduksjonen
i Norge skal økes med 20% frem mot 2025.
Stortinget, produsenter og forbrukere
ønsker kortreist, økologisk og miljøvennlig
produsert mat. En kjøttproduksjon som er
dyrevennlig og ikke industrimessig.
Det snakkes om biologisk mangfold. 1/3
av nesten 3000 rødlista arter i Norge lever
i kulturlandskapet. Beitemarka er en av
våre mest truede biotoper. Hvordan bidrar
dagens rovdyrpolitikk til å bevare denne
sårbare biotopen?

Oppdatert kunnskap fra Rovdata viser at
Stortingets bestandsmål for Kongeørn er
nådd. Kongeørn er heller ingen truet art
i Norge.
Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk krever at myndighetene legger til
rette for redusert skade- og konfliktnivå
og åpner for mer effektive skadefelling og
kvotejakt på kongeørn.

5. Rovdyr i skolegården

Barn fra foreldre som driver beitenæringer opplever mobbing og trakassering i
skolegården.
Dette på grunn av beskyldninger om ulovlig felling av rovdyr og trusler fra andre
barn om at foreldrene skal i fengsel.
FNR ber alle voksenpersoner og skoleledere at dette blir tatt på alvor. Skolegården
er barnas arena og her skal alle ha en trygg
og god skolehverdag.

Statssekretær Lars Andreas Lunde mottok på vegne av Klima og
miljødepartementet alle de 3500 signaturene fra Trysil og
Engerdal, mot ulv og for en ny rovdyrpolitikk.
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Oppfølging av
rovviltforliket

Jerv og jervjakt
Hiuutak av jerv og felling fra helikopter er omstridt og konfliktskapende. Men vi i beitenæringene er helt avhengige
av slike tiltak. Alternativet er å gjøre lisensjakta mer attraktiv. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk foreslår 50.000 kroner
i fellingsvederlag for felt jerv, som et strakstiltak for å få
bestanden under kontroll.

Mange skadefellinger og ekstraordinære uttak,
men nok å ta av.
Denne ulven ble slutt på Venabygdsfjellet i Ringebu
17. mai. Foto: Privat

$$ Åsmund Ystad

Fire ulver felt så langt før og i beitesesongen. To bjørner tatt ut på vårsnø, en
skutt i rovdyrsikkert gjerde i Grue, ei gaupe
felt i Porsanger og 65 jerver tatt ut i ekstraordinære uttak.

er å få felt ulven før dramatiske skader
skjer noe som er en stor utfordring. Men
økt kunnskap og erfaring i fellingslagene
og vilje og smidighet fra fylkesmannen
hjelper.

Dette er vårens rovdyrfangst og tyder på
framskritt. Men med et stort ulvetrykk fra
Sverige, sterk vekst i antall jerveynglinger,
økende gaupebestand og null forvaltning
av kongeørn er det grunn til å frykte økte
tap av beitedyr igjen.

Første ulvefelling 17. mai

I år som i fjor åpnet forvaltningen for
forebyggende felling av streifulv før beitesesongen. For beitebrukere med ulv i
terrenget, utenfor ulvesona, er det sjelden
fellingstillatelse det står på. Utfordringen

Vårens første ulv datt på Venabygdsfjellet i Ringebu på nasjonaldagen 17. mai.
Senere er det felt ulv i Lillehammer, Stange
og i Åseral i Agder. Men med streifulver
«overalt» i Sør-Norge har det foregått og
foregår et utall fellingsforsøk, i Hedmark,
Oppland, Sør-Trøndelag, Buskerud, Telemark, Aust-Agder i Akershus.

DOK 8-forslag fra Senterpartiet:
Dokument 8:124 S (2014–2015)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Janne Sjelmo
Nordås om tiltak for å redusere rovdyrproblemene for samisk reindrift. 21. mai 2015.
Forslag:
1. Stortinget ber regjeringen igangsette en evaluering av rovviltpolitikkens virkninger for samisk reindriftsnæring hvor også en sårbarhetsvurdering vil inngå.
2. Stortinget ber regjeringen stille midler til rådighet for ekstraordinære tiltak under kalvingsperioden for
rein.
3. Stortinget ber regjeringen iverksette utvidet uttak av jerv i reinbeiteområdene på våren før kalving
dersom kvotene på jerv ikke tas ut under lisensjakt.
4. Stortinget ber regjeringen gjennomgå krav om antall ynglinger for de aktuelle rovdyr i samiske områder med bakgrunn i byrdefordelingsprinsippet.
5. Stortinget ber regjeringen etablere en stående jaktlisens på jerv i sørsamiske reinbeiteområder utenfor
yngleområdene.
6. Stortinget ber regjeringen fastsette et bestandsmål for kongeørn som er mulig å sammenligne med
den faktiske kartleggingen som pågår.
7. Stortinget ber regjeringen etablere en samlet kartlegging av forekomsten av kongeørn og havørn.
6
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Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har
ikke vanskelig for å skjønne innvendingene mot hiuutak av jerv. Det er lett
å se meningsløsheten i å legge til rette
for jerveynglinger for deretter å avlive
valpene før de har sett dagslys. Enormt
kostnadskrevende er det også.

Rekordmange jerveuttak

De fleste av de 65 felte jervene er tatt ut i
rekordhøye 17 hiuttak. Det viser vilje til å ta
ut deler av restkvote etter lisensjakta. Men
stortingets ønske om mer effektiv lisensjakt
har man så langt ikke oppnådd. Her er det
mye å gå på, noe som også behandles i et
DOK 8 forslag om tiltak i samisk reindrift
som Senterpartiet har levert i stortinget like
før sommerferien.

Ingen avklaring i ulvesaken

Samme parti har også levert et DOK
8 forslag om ulveforvaltningen. Her etterlyses framdrift i regjeringens oppfølging av
rovviltforliket om ulv. Regjeringen startet
denne prosessen i fjor, men ikke lagt fram
saken for stortinget så langt.

DOK 8-forslag fra Senterpartiet:
Dokument 8:121 S (2014–2015)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Marit Arnstad, Geir Pollestad, Heidi Greni og
Trygve Slagsvold Vedum om ulveforvaltning.
19.05.2015
Forslag:
1. Stortinget ber regjeringen gjennomføre rovviltforliket
pkt. 4.2, og fastsette et nytt bestandsmål for ulv hvor
grenserevirene teller med en faktor på 0,5.
2. Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir
gjennomført lisensjakt på ulv også innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv.
3. Stortinget ber regjeringen utvide lisensfellingsperioden
innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv til å gjelde
fra 1. oktober til 31. mars.
4. Stortinget ber regjeringen innføre fellingstillatelse uten
forutgående søknad på ulv i prioriterte beiteområder
utenfor ulvesona i beitesesongen.

$$ Laila Hoff

Vi er vant til at miljøorganisasjonene protesterer høylytt mot de fleste vedtak om
uttak og jaktkvoter. Nå har de nok en gang
fått nok etter at forvaltningen denne våren
har tatt ut 17 jervefamilier med mor og
unger i hiuutak. Rovdyrmassakre og barbari skriker miljøorganisasjonene i media.
Til sammen 65 jerver er tatt ut i tillegg
til 50 jerver felt i ordinær lisensjakt, til
sammen 125 dyr. Årsaken til de mange
ekstraordinære uttakene er at den vanlige lisensjakta er for lite effektiv. Det kan
myndighetene gjøre noe med, men så sent
som i fjor sa regjeringen og stortinget nei
til lettelser i regelverket. Begrunnelsen var
jaktetiske argumenter.

Med det store skadepotensiale som jerven utgjør for beitenæringene og spesielt
for reindrifta er det en forutsetning med
en troverdig, akseptabel og effektiv forvaltning av jerven. Slik er det ikke i dag.
Jervene finner hverandre og yngler uten
problemer, utfordringen er en bestandskontroll som fungerer. Reindrifta har ingen
forebyggende tiltak å sette inn mot jerven.

50.000 i fellingsvederlag

Lisensjakt på jerv er svært tid- og arbeidskrevende og krever ofte samarbeid mellom
mange personer. Skal en lykkes å ta ut
overskuddet på vanlig jakt må den gjøres
mye mer attraktiv. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk foreslår et fellingsvederlag på
kr. 50.000 for hver felt jerv til jaktkvoten
er fylt. SNO kan også delta i jakta. Og det
må åpnes for bruk av egnede hunder til
slik jakt.

Den direkte konsekvensen av ineffektiv
lisensjakt er enda flere «uetiske» hiuutak.
Det følger direkte av bestemmelsene i Stortingets enstemmige rovviltforlik fra 2011.

Yngler i bøtter og spann

Jerven i Norge yngler i bøtter og spann
på tross av påstander om den er utrydningstruet. Stortingets bestandsmål på
39 årlige jerveynglinger har vi aldri vært i
nærheten av, på tross av betydelige uttak i
form av lisensjakt og ekstraordinære tiltak
i over 10 år. Så langt i 2015 er det registrert
59 nye jerveynglinger.

Jervetispe med valp på flyttefot
Foto: Miljødirektoratet

59 jervekull
registrert så langt i 2015
Dato
03.05.
25.04.
23.04.
15.04.
14.04.
14.04.
07.04.
06.04.
24.03.

Fylke
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland

Kommune
Dovre
Lom
Lesja
Skjåk
Øyer
Skjåk
Sør-Fron
Lom
Ringebu

Status
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Antatt
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Antatt
Dokumentert

06.05.
03.05.
02.05.
20.04.
12.04.
12.04.
12.04.
11.04.
11.04.
10.04.
09.04.
10.04.

Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark

Tolga
Os
Rendalen
Stor-Elvdal
Stor-Elvdal
Trysil
Rendalen
Engerdal
Engerdal
Folldal
Engerdal
Rendalen

Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Antatt
Dokumentert
Dokumentert
Antatt
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Antatt

25.05.
24.05.
18.05.
28.04.
28.04.
22.04.
18.04.
17.04.
11.04.
11.04.
19.03.

N-Trøndelag
N-Trøndelag
N-Trøndelag
S-Trøndelag
N-Trøndelag
N-Trøndelag
S-Trøndelag
Møre og R
Møre og R
S-Trøndelag
N-Trøndelag

Snåsa
Snåsa
Lierne
Tydal
Verdal
Meråker
Selbu
Rindal
Rauma
Tydal
Meråker

Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Antatt
Antatt
Dokumentert

14.06.
04.06.
21.05.
19.05.
18.05.
17.05.
15.05.
05.05.
24.04.
20.04.
16.04.

Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland

Narvik
Grane
Narvik
Hemnes
Rana
Hemnes
Saltdal
Saltdal
Sørfold
Rana
Rana

Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Antatt
Antatt

07.06.
21.05.
20.05.
11.05.
05.05.
29.04.
27.04.
25.04.
24.04.
24.04.
17.04.
16.04.
15.04.
09.04.
26.03.
06.03.

Finnmark
Troms
Troms
Finnmark
Finnmark
Troms
Finnmark
Finnmark
Troms
Troms
Finnmark
Troms
Finnmark
Finnmark
Troms
Troms

Alta
Bardu
Bardu
Gamvik
Sør-Varanger
Målselv
Kautokeino
Alta
Målselv
Balsfjord
Tana
Storfjord
Tana
Nesseby
Kåfjord
Målselv

Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Antatt
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Antatt
Dokumentert

Kilde: Rovdata.no. Det endelige resultatet kan skille seg
fra tabellen under som følge av ytterligere arbeid i felt
og kvalitetssikring av registreringsmaterialet.
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– FORVALTING –

– KOMMENTAR –

Forvalting

NRK, Rødhette og Putin

for rovviltforvaltning

$$ Nils Solberg

Møteplass for kunnskap og dialog om utfordringer i norsk
rovdyrforvaltning.
$$ Åsmund Ystad

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk møter fast i
kontaktutvalget for rovviltforvaltning sammen
med en rekke andre organisasjoner og etater.
To ganger i året møtes utvalget til todagers
møter, vanligvis med et program med både
faglige og politiske temaer. Departementer og
direktorat orienterer selvfølgelig direkte om
relevante saker. Men like interessante er foredrag og orienteringer fra forskningsmiljøene.
Vi i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har
gode erfaringer med å høre på, og diskutere
rovdyrkunnskap med, forskere, sammen med
representanter fra miljøvernorganisasjonene
og byråkratiet.
De fleste saker har som kjent minst to sider. Det
kommer sjelden noe godt ut av å bare forholde
seg til kunnskap som man liker og som passer
inn i vår argumentasjon ellers. Å diskutere
kunnskap og fag i fellesskap med meningsmotstandere er både interessant og meningsfullt.

Store ubrukte beiteressurser

Kontaktutvalget møttes sist på Gardermoen i
mars i år. Her fikk vi blant annet høre et strålende foredrag av forsker Yngve Rekdal fra Skog
og Landskap, om de totale beiteressursene i
norsk utmark.

Og i en tid der våre politikere har vedtatt at
vi skal øke matproduksjonen, samtidig som
markedet i stadig større grad etterspør kortreist, sunn og klimasmart mat er det interessant
å høre på Ynge Rekdals grundige anslag om
forressursen i norsk utmark:
•
Total ressurs: 900 millioner forenheter
•
Praktisk nyttbart: 800 millioner forenheter
•
Høstet i 2013 (inkl. hjortedyr): 400 millioner forenheter
400 millioner forenheter har en verdi på 1,4
millioner kroner.
Det er med andre ord mulig å doble dagens
produksjon på utmarksbeite. Dette budskapet
er selvfølgelig som musikk i Folkeaksjonens
ører. Men forressursen er nå den samme, uansett hvem som hører på. Her er det bare å gjenta
og gjenta budskapet til alle har fått det med seg.
Å overlate utmarka til rovdyra har en høy pris!

Neste møte tar for seg
sørsamisk reindrift og rovvilt

8. og 9. september møtes kontaktutvalget for
rovviltforvaltning på Snåsa i Nord-Trøndelag.
Programmet vil fokusere på reindriftas utfordringer og kontaktutvalget vil invitere flere
reindriftsutøvere, representanter for lokale
myndigheter og organisasjoner for å få et best
mulig innblikk i utfordringene reindrifta har
med rovdyra.

Yngve Rekdal har lenge arbeidet med
kartlegging av beiteressursene i landet.
Rekdal er forsker ved Skog og Landskap.
Foto: Nils Solberg

Og det kom mer. En annen naturfotograf, en
kjent alliert med noen av våre mest kunnskapsløse og mest ekstreme rovdyrvenner,
dukket opp og fortalte om 30-40 drapstrusler fra ulvemotstandere, mot han, før han
ruslet ut av skogen og forsvant. Dokumentasjon? Trengs ikke for NRKs Ulf Myrvold.

Medlemmer i kontaktutvalget
for rovviltforvaltning
Kontaktutvalget for rovviltforvaltning er en møteplass
for berørte aktører i rovdyrpolitikken på sentralt nivå og
skal gi råd til miljø- og landbruksmyndighetene om
rovdyrforvaltningen.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har møtt fast i utvalget
siden oppstarten i 2005.

Deltagerne i utvalget er
• Kommunenes Sentralforbund
• Norskog
• Norges Skogeierforbund
• Utmarkskommunenes sammenslutning
• Norsk Sau og Geit
• Norsk Bonde- og Småbrukarlag
• Norges Bondelag
• Norges Jeger- og Fiskerforbund
• Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
• Norges Naturvernforbund
• Foreningen Våre Rovdyr
• WWF-Norge
• Norsk ornitologisk forening
• Sametinget
• Norske Reindriftsamers landsforbund
• Den Norske Turistforening
• Klima og miljødepartementet
• Landbruks- og matdepartementet
• Mattilsynet
• Statens landbruksforvaltning
• Reindriftsforvaltningen
• Miljødirektoratet

Statsråd Tine Sundtoft
til Lesjamøtet

Klima og miljøminister Tine Sundtoft har takket ja til å komme til Lesja 7. september i år. Der vil statsråden delta på et åpent møte om rovdyrpolitikk.
Lesjamøtet har vært arrangert i flere år som et samarbeid mellom Lesja kommune
og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk sitt lokallag i Lesja og Dovre.
Årets Lesjamøte vil derfor være en god anledning til å få rovdyrpolitikken, på
dagsorden i innspurten av høstens valgkamp.
Klima og miljøminister Tine Sundtoft. Foto: Bjørn Stuedal

Vi har blitt vant at NRK ensidig stiller
opp for rovdyrvernet. Listen er lang over
programmer som forherliger ulvens tilbakekomst, og tier om, eller karikerer motstanden. Jeg kan i farten bare huske ett
unntak fra NRK ut i naturen, programmet
«Kulturlandskapet – Norges sjel?» med Jens
A. Riisnæs.

antydning til litt kiling i magen hvis man
overnattet i telt i nærheten.

Dokumentasjon?
Trengs ikke for NRKs Ulf Myrvold

Tirsdag 10. februar brøt NRK alle grenser
for anstendighet, i programmet om ulvene
i Østmarka. Putins propagandamaskineri
kunne lært mye av NRKs Ulf Myrvold, som
dro fram den ene etter den andre som ensidig forherliget ulvene, med døpenavnene
Fenris og Frøya.
Egentlig handlet det om en naturfotograf
som hadde funnet tilbake til meningen med
livet etter å ha fått ulv på linsa, etter flere
tiår med sorg siden Sverre M. Fjeldstad på
60-tallet fant opp naturkunnskapen for folk,
på TV selvfølgelig.
Og som en slags viltkameraenes Thor Heyerdahl, forsøkte programlederen å samle
bevis for at ulven hverken spiser ponnier,
Rødhette eller andre småjenter. En ekstatisk
fotograf var henrykt over å ha fått bilde av en
elg med blod på bakbeina etter ulveangrep.
Ellers viste hverken viltkameraene eller
naturfotografenes bilder annet enn nysgjerrige, avslappede og tilsynelatende harmløse ulver, med og uten skabb. Det eneste
negative med denne berikelsen var visstnok

Ulvene kommer. Foto Faksimile NRK

Og statsadvokat Istad fra Økokrim, som i
fjor aksjonerte med 70 politifolk og kastet
12 hedmarkinger på glattcelle, satt i gresset
og fortalte om mye illegal ulvejakt. Den
ene av programmets hovedpersoner, ulven
Frøya, hadde ingen sett på lenge. Den var
savnet og sannsynligvis illegalt skutt. Bevis
for påstandene? Nei, trengs ikke for NRK
og Ulf Myrvold.

““

«Dokumentasjon? Trengs

ikke for NRKs Ulf Myrvold.»

Ikke et spørsmål om ulven kunne ha gått
gjennom isen, blitt sparket i hjel av en elg
eller vært utsatt for ulykke, skabb eller annen
sykdom.
I stedet konkluderes det med Erasmus Montanus-logikk:
•
Forskerne mener at 50 prosent av
ulvene som dør gjør det som følge av
illegal jakt. Ulvetispa Frøya er både ulv
og sannsynligvis død. Dermed er det i
hvert fall halvveis sant at Frøya er skutt.

Dette går ikke an tenkte jeg, halvveis ute i
programmet. Jeg så på klokka og tenkte at
nå må da snart faktadelen komme? Der tok
jeg skammelig feil.
Neste stopp var Italia. På tur til Abruzzo
møtte vi en vinprodusent som likte ulven
så godt at hun hadde oppkalt en vin etter
den. Litt rovdyrturisme med ulvehyl fikk
vi også. Ikke et ord om at ulveturisme er
bedre noen mil utenfor Roma, med over 5
millioner turister, enn i Ljørdalen i Trysil.
Og ikke et ord om knallhard rovdyrkonflikt i
Italia med en hauger med ulveskrotter, uten
hode, henslengt i protest i mange byer i Toscana i fjor.
Så tilbake til ulvene på Langedrag som
idyllisk hoppet rundt matmor Tuva. Hun
bevitnet at ulv aldri har truet folk i Norge.
At de måtte avlive Langedrags egen ulvtispe
Embla, på grunn av aggressivitet mot mennesker, ble ikke nevnt. Og ikke et ord om
dyrepasseren som ble spist opp av ulvene
i Kolmården dyrepark i Sverige for et par
år siden.
Og til slutt lot NRK en økopsykolog, hva nå
det er, sette det hele i sammenheng: Ulven
trigger urbane menneskers behov for litt
«villskap», et savn de har i sin strukturerte
hverdag full av møter, stress og lunsj.
Ikke et ord om beitebrukere og jegere i
Østmarka og i andre deler av ulvesona på
Østlandet som har mistet enhver «struktur» i
sin hverdag og sine levemønstre etter ulvens
inntog. Og turgåerne som ikke liker ulven
slapp ikke til i NRKs faktaprogram, utover
litt kiling i magen.
Med ulven i en rosa romantisk boble viste
NRK et kunnskapsløst program designet for
folk som mangler kunnskap. I sin iver etter
å sverte jegere og utmarksbrukere er ikke
NRK opptatt av hverken kunnskap, dokumentasjon eller god presseskikk.
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Kontaktutvalget

– SKARTVEIT KOMMENTERER –

– ORGANISASJON –

Organisasjon

Skartveit kommenterer

Aktiviteter i

Når livet blir
Andreas Skartveit Foto: Nyebilder.no

$$ Av Andreas Skartveit

Vårt liv er ei jakt på meining. Vi
vil at livet vårt skal ha ei meining,
at arbeidet vårt skal ha det, at barneoppsedinga vår skal ha det, at at
at… Vi vil gjerne ha eit mål å sikte
mot for det vi held på med. Vi vil
unngå meiningsløysa.
Meiningsløysa er tung å bere.
Som ei tung sky legg ho seg over
livet. Om ho får for godt tak, kan
det gå på helsa laus. Livet kan bli
for tungt.
Her ein maikveld vandra meiningsløysa tung og dyster rundt i
den svenske Dagsrevyen, Rapport
som programmet heiter.
For eit par år sidan var det ein ulv
i den svenske dyreparken Kolmården som gjekk til åtak på ein
røynd dyrepassar og drap henne.
Det vart store medieoppslag og
sjokkarta reaksjonar. Noko slikt
hadde ingen venta. Noko slikt
hadde aldri hendt før.
Det svenske arbeidstilsynet vart
kopla inn og tok saka. Hadde
dyreparken slurva med tryggleiken, og såleis brote svensk lov?
Burde nokon bli sett under tiltale?
No har arbeidstilsynet arbeidd
med saka i to år, utan å leggje
fram nokon konklusjon. Så kan
ein spekulere: Svensk rovdyrpo-

10

meiningslaust

litikk er omstridd, politisk heit.
Prøver tilsynet å finne fram til
konklusjonar som ikkje hevar
temperaturen i rovdyrdebatten?
Leitar dei etter løysingar slik at
dei stillferdig kan luske ut av saka?
I alle fall kunne Rapport melde
at sjefen for dyrehagen hadde
sagt opp. Hendinga, drapet på
dyrepassaren, hadde fått han til
å misse trua på det han heldt på
med. Ulven var eit blodtørstig
rovdyr som ikkje kunne endrast
til det betre. Prosjektet hadde
tapt si meining for han. Det var
blitt meiningslaust. Så gjekk han
sin veg.
I same sendinga var det intervju
med ei samekvinne og reineigar.
Ho kunne fortelje at rovdyra
no tok tredjeparten av flokken
hennar. Dette gjorde livet hennar
meiningslaust. Ho fortalde sterkt
om det psykiske presset denne
meiningsløysa var, at ho stort
sett skulle produsere rovdyrmat,
betalt av den svenske staten. I
tillegg til denne meiningsløysa
kom det omfattande dyrplageriet
denne produksjonen medførte, ei
meiningsløyse til oppå den andre.

ulveentusiasten i dyrehagen og
reineigaren i samebyen.

““

Sjefen for dyre-

hagen var også på lag
med staten og ulven,
til dess ulven viste tennene sine. Det vart for
stygt og rått for han.
Dette plagar nok ikkje ulven. Han
lever sitt gode liv og finn dette
livet rundt reinsflokkane i samebyane ekstremt meiningsfullt.
Han har den svenske staten på si
side. Den svenske staten betaler
til og med maten hans.
Sjefen for dyrehagen var også på
lag med staten og ulven, til dess
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Godt oppmøte og engasjerte innledere på møter i FNR. Her er en kort rapport
med bilder fra møter i noen av lokallagene.

ulven viste tennene sine. Det vart
for stygt og rått for han.
Det var ei interessant dagsnyttsending, om meiningsløysa i livet. Ho
kan melde seg på så mange måtar.
For dei begge, både dyrehagesjefen og reineigaren, var det ulven
som kom berande på meiningsløysa. Det er fare for at mange
norske bønder og samar vil
kjenne seg att i deira oppleving.
Ulven, denne lurvete gråtassen,
har fått seg tildelt ein mektig rett
til å forme menneskes liv, og til
å avgjere om det folk arbeider
med og steller med, skal vere
meiningsfullt eller meiningslaust.
Denne makta og denne retten har
han fått frå staten.
Det er stor makt å gje til eit blodtørstig rovdyr.

Fullt hus på årsmøte i FNR Vestfold lokallag Foto: Olav Nordheim

$$ Åsmund Ystad

Fullt hus i Vestfold

Møter i FNR Vestfold lokallag er ensbetydende med fullt hus. Slik var det
årets årsmøte også 2. mars.
Med foredrag av Morten Kjørstad fra
Rovdata om bestandsregistrering av
store rovdyr og leder Jørund A. Ruud
fra rovviltnemnda, samt Torvald H.
Brinch fra FNRs landsstyre fikk medlemmene i FNR Vestfold lokallag
servert et fyldig og variert program.

underskriftsaksjonen som lokallaget
har gjennomført. På årsmøtet 6. mars
fikk de frammøtte medlemmene en
første orientering om det foreløpige
resultatet av spørreundersøkelsen som
lokallaget gjennomførte.
Rune Jota ble valgt til ny leder i FNR
Trysil og Engerdal.

Verving i
FNR Søndre Buskerud

Årsmøte i Søndre Buskerud lokallag
ble gjennomført på Hokksund 4. mars.
Tor Brandt ble gjenvalgt som leder.
Flere av medlemmene på årsmøtet dro
rett hjem og satte i gang aktiv medlemsverving og har i løpet av kort tid
levert over 40 nye medlemmer til FNR.

Lederskifte i
FNR Trysil og Engerdal

Men dette var hennar levebrød.
Ho kunne ikkje gå sin veg.
Så hadde altså den statsverna
ulven tatt livsmeininga frå både

Folkeaksjonens lokallag

Mats Amudin var sjef for ulvane i Kolmården. Han mista trua på
det han heldt på med etter at han oppdaga at ulven var eit blodtørstig rovdyr som ikkje kunne endrast til det betre. Foto: SVT

Bjørn Skåret takket av som leder i
FNR Trysil og Engerdal lokallag på
lagets årsmøte 6. mars. Som mangeårig leder i to perioder har Bjørn
Skåret gitt mange verdifulle bidrag
til arbeidet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Han bar bidratt mye som
aktiv skribent, ivrig medlemsverver
og nå sist med ansvaret for den store

Gjenvalgt leder i FNR Vestfold, Helge Røsholt, flankert av til venstre Morten
Kjørstad fra Rovdata og Jørund A. Ruud som er leder i Rovviltnemnda for
region 2. Foto: Olav Nordheim.
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Biologisk mangfold og
reindrift i Nord-Trøndelag

FNR Nord-Trøndelag inviterte til fagforedrag på
årsmøte i Stjørdal 25. mars. Forsker Ellen Svalheim
fra Bioforsk holdt et meget interessant foredrag om
beitingens store betydning for det biologiske mangfoldet. Reindriftsparet Aina Bye og Bernt Åke Jåma
holde et like fantastisk flott billedforedrag om sørsamisk reindrift.

Rovdyrkveld og
våpenloven i Akershus

FNR Akershus lokallag inviterte til årsmøte og rovdyrkveld på Bjørkelangen 26. mars. Halvor Sveen fra
Rendalen deltok med sitt interessante foredrag med
film og bilder fra sine mange møter med store rovdyr.

Godt oppmøte på kurs i ulvejakt på Joratunet i Lesja. Foto: Nils Solberg

Torvald H. Brinch fra FNR landsstyret snakket til
årsmøtet om ulvejaktsaken i Hedmark og om aktuelle
utfordringer med politiets forståelse av våpenloven.
Årsmøte i FNR Trysil og Engerdal: Bjørn Skåret (foran i midten) takket av som lokallagsleder og Rune Jota (foran til
venstre) ble valgt til ny leder på årsmøtet i FNR Trysil og Engerdal. Foto: Tor Ivan Nergaard.

Bestandsregistrering i
teori og praksis i Østfold

FNR Østfold lokallag hadde som flere andre
lokallag invitert Morten Kjørstad fra Rovdata for
å snakke om bestandsregistrering av ulv og gaupe
på årsmøtet i Halden 5. mars. Temaet engasjerer
og FNR oppfordrer alltid medlemmer og lokallag
til å ta diskusjonen direkte med ansvarlige fagfolk
når det er noe man lurer på om antall store rovdyr.
Registrerte gaupeyngling på tur hjem
Engasjerte medlemmer i FNR Østfold sørget for
at det ble senkveld på Morten Kjørstad, som på
grunn av transportproblemer var nødt til å kjøre
bil hjem til Trondheim om natta. Det gikk ikke
bedre til enn at sjefen for Rovdata midt på natta
møtte en gaupefamilie på vegen gjennom Østerdalen. Familiegruppa ble selvfølgelig registrert
og godkjent som yngling på stedet, en av kun 2,5
dokumenterte familiegrupper i Hedmark vinteren
2014/2015.

Lars Waade er leder i FNR Nord-Trøndelag lokallag.
Her takker han Ellen Svalheim for et meget interessant foredrag om utmarksbeitingens betydning for
biologisk mangfold. Foto: Åsmund Ystad

Torvald H. Brinch fra FNRs landsstyre.
Foto: Odd Granås.

Fra årsmøtet i FNR Søndre Buskerud. Foto: Nils Solberg

Aina Bye og Bernt Åke Jåma fremførte et fengslende foredrag «Bilder og tanker i et reindriftsår».
Foto: Åsmund Ystad

Kurs i Ulvejakt

Tre lokallag benyttet seg av muligheten til å tilby
FNRs «kurs i praktisk ulvejakt» til sine medlemmer
i forbindelse med årsmøte. Nils Solberg holdt ulvejaktkurs i Nord-Østerdal lokallag 22. mars, Oppdal
og Rennebu lokallag 24. mars og Lesja og Dovre
lokallag 25. mars.

Halvor Sveen forteller og viser film og
bilder fra jakt på store rovdyr – mest
med kamera. Foto: Odd Granås.

Ververekord på Villmarksmessa

Morten Kjørstad i Rovdata forteller om gode gamle dager
på årsmøtet i FNR Østfold.
På tur hjem med på natta, med bil fra Østfold til Trondheim registrerte sjefen for Rovdata en ny familiegruppe av gaupe i Østerdalen.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk deltok som vanlig
på Villmarksmessa i Norges Varemesse på Lillestrøm
9. – 12. april. Responsen fra publikum var meget god
og resultatet ble like positivt. Ved endt messe hadde vi
meldt inn 220 nye medlemmer i Folkeaksjonen. En stor
takk for solid innsats til gode ververe fra FNRs lokallag
i Akershus og Østfold.

Fra Folkeaksjonens stand på Camp Villmark på Lillestrøm. Foto: Eivind Dramstad

Foto: Eivind Dramstad
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– MEDLEMSSIDER –

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

Torvald H. Brinch
Advokat
Oslo
Tlf. 950 48 909

Folkeaksjonens

ledelse
politikk:
og

Medlemssider

Landsstyrets medlemmer:

– MEDLEMSSIDER –

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

Fine premier
til Folkeaksjonens

gode ververe
Verv 5 medlemmer og velg mellom:

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

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

Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................

Norsk natur er herlig
- uten ulv!

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

www.rovdyr.org

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

Karen Anette
Anti
Reineier
Målselv
Tlf. 900 69 944

Werner
Lundgrenn
Tannlege
Kongsvinger
Tlf. 984 91 368

Even Evensen
Skogsarbeider
1. vara
Ringsaker

Per Bjarne
Bonesvoll
2. vara
Rognes

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 kulturbærere. Vår fantastiske natur med et rikt
biologisk mangfold er et resultat av
flere tusen år med allsidig utmarksbruk.
Dette er faktisk grunnlaget for vår opprinnelige 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

Ansatte:
Åsmund Ystad

Jarle Strandberg
3. vara
Hemsedal

Daglig leder
Tlf. 975 95 119
aksjonen@rovdyr.org

Lars Erik Brattås
Webmaster
web@rovdyr.org

grunnlag for en ny politikk med aktiv
forvaltning i stedet for strengt vern av
rovdyr i Norge.

Genser:

Norsk Natur er herlig – uten ulv

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

Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk
sier:

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

6 små glass med logo

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

• Ja til effektivt uttak
av skadedyr

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

• Nei til kjerneområder
og rovdyrsoner

Medlemskontingent
er kr 275,– for
hovedmedlem i 2015.
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 familiemedlemmer og ungdom kr. 100 første året.

Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................

• Ja til lokal forvaltning

• Nei til fast ulvestamme
i Norge

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

Adresse: ................................................................................
Trekopp med logo

Innmeldingsskjema sendes:
Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk,
Pb. 40, 7701 Steinkjer
aksjonen@rovdyr.org

Telefon: 975 95 119
Telefax: 74 12 65 01
Bankkonto: 4464.09.33434

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: .................................................................................
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– KOMMENTAR –

– SKOGEN FORTELLER –

Den avslørende

Biologisk
mangfold eller
store rovdyr?

Kommentar

Skogen forteller

SABIMA

sporsnøen

$$ Åsmund Ystad
$$ Trond Burud,

SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) er en miljøorganisasjon
som jobber for bevaring av biomangfold. SABIMA er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene
i Norge. Formålet er å spre biologisk
kunnskap i politiske miljøer og hos
forvaltningsmyndigheter for å sikre
god forvaltning av biomangfoldet.
På Sabimas nettsider kan vi blant annet
lese en rekke artikler om biologisk
mangfold og kulturlandskap:
• En tredel av artene på rødlista
finnes i kulturlandskapet.
• Sommerfugler og bier trues av
manglende beiting og gjengroing.
«Sommerfugler liker åpne landskap,
som det blir stadig mindre av. Åpent
landskap gror igjen fordi det ikke beites eller slås som før, drives for intensivt
med monokultur og gjødsling, eller bygges ned. Det fører til at blomstene som
lever der forsvinner – og da forsvinner
insektene med. Den samme dramatiske
utviklingen ser vi hos villbiene, som

Foto Laila Hoff

Risberget Våler Finnskog

Foto: Scanpix

også avhenger av åpent landskap med
blomster.»
Det er derfor ikke overraskende at
SABIMA er positive til utmarksbeiting. De skriver:
«Utmarksbeite er en stor ressurs for
norsk matproduksjon. Det er også en
ressurs som gir en bedre kvalitet på kjøtt
og melk enn kraftfôr.»
Og
«SABIMA mener at vi skal ha husdyr
på beite i Norge. Både fordi vi må
produsere mat i Norge for å ha en høy
matsikkerhet, og for å ta vare på viktige
kulturlandskapstyper.»

Rovdyrbestandene
må økes

Så langt om kulturlandskapet. Når
det kommer til store rovdyr og kongeørn , fem arter blant tusenvis av

Bestandsovervåkingen er i dag delt inn i en
ekstensiv del, som registrerer kongeørnreir
og territorier over hele landet, i tillegg til
ROVDYR nr. 2 – JULI 2015

SABIMA framstiller seg som en
kunnskapsorganisasjon. Hvordan de
får det til å henge sammen at bier og
sommerfugler og tusenvis av andre
arter som trues av gjengroing skal
reddes med flere store rovdyr er vanskelig å forstå. Direkte kunnskapsløst
vil mange kalle det.
Kanskje ligger forklaringen i følgende
sitat fra SABIMAs nettsider:
Å se en kongeørn seile forbi, høre ulven
ule eller kanskje være så heldig å få et
glimt av jerven er for mange det største
man kan oppleve i naturen.

Ny bestandsstatus på kongeørn
Rovdata har kartlagt 1260 ulike
kongeørnterritorier over hele
Norge, og anslår at 963 av disse
har vært okkupert av et hekkende par med kongeørn en eller
flere ganger i de siste fem årene.

16

truede arter i kulturlandskapet , har
SABIMA følgende syn:
Vi har plass til flere rovdyr i Norge, og
bestandsmålene må økes for å sikre
genetisk sunne bestander. Det betyr at
rovdyrene må få større områder de kan
etablere seg i.

en intensiv del, som årlig følger opp elleve
utvalgte områder.
Stortinget vedtok i 2004 at bestanden av
kongeørn skulle være 850-1200 hekkende
par som bestanden var anslått til i 2003.
Tidligere estimat er gjort etter andre metoder.
Det er derfor ikke mulig å tallfeste hvordan
utviklingen har vært siden den gang.

Det viste seg at de to ulvene hadde
tatt en elgkalv et par kilometer lenger
syd, og Maartmann kunne bekrefte at
han hadde funnet hår i en liggeplass,
så da kunne kanskje kjønn og opphav
bekreftes.
Under den påfølgende sporinga ble
det dessuten funnet møkk, og det ble
funnet markering. At dyra markerte
kunne jeg bekrefte noe senere, og det
endatil innenfor det som er regnet som
Kynnareiret. Her kunne det ligge an til
revirkonflikt.

Trond Burud

Vi var egentlig ute for å lytte etter ugler
i februarnatta, da vi fikk se en velkjent
sporrekke etter to ulver i følge foran
oss. Nesten snorrett, midt i veien og
helt målbevisst uten de vanlige avstikkerne for å markere reviret. I nesten 6
kilometer fulgte vi sporene, før dyra
gikk av veien og inn på en kryssende
skiløype.
Jeg visste at Skandulv også visste at det
revirhevdende paret for øyeblikket var
lenger syd, der de frekventerte et par
rundballeforinger og «plukket» matelg
ved behov. Nå er det ikke ensbetydende med et ulvepar selv om to dyr
går i følge, men jeg fant observasjonen
så vidt interessant at jeg ringte Erling
Maartmann dagen etter, og han var på
framsporet i løpet av ettermiddagen,
mens han hadde «sparket» ut et par
studenter for å bakspore. Her skulle
det utredes.

Spor etter to ulver

I Statusrapporten fra Skandulv i
februar, dukket det opp et spørsmålstegn på kartet, med påtegningen «mulig
nytt revir». Dette har jeg i over et år
hevdet overfor Skandulv, etter at jeg stadig har funnet spor etter to ulver nord
for Kynnareiret. Men jeg har bare blitt
avfeid med at det bare er Kynnaparet
som har vært i området, enda jeg med
sikkerhet vet at de har vært på helt
andre kanter i reviret. Vi har da kontroll
på dyra «våre» skal vite.
I den neste stausrapporten var spørsmålstegnet endret til et navnsatt revir,
Flisdalsreviret. Det er bekreftet at det
dreier seg om en svensk og en norskfødt ulv, og viltkamerabilde fra 8.mai
tyder på en mulig yngling.
Det er vel et tankekors at ulven ser ut til
å ville danne nye revir ved fortetting i
dette området, til tross for at det jo nettopp er her det «jaktes» på ulv både sent
og tidlig. Trodde det var slik at stadig
jakt på dyra gjorde at de ville sky disse
områdene. Men det er vel ikke alltid at
teori og praksis stemmer overens.

Begge ulvene i «Flisdalsreviret» på
Fugleveien 8. mai 2015.

Kilde: Rovdata
ROVDYR nr. 2 – JULI 2015
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Kontaktinformasjon
Rovdyr

for Folkeaksjonens lokallag
Lokallag

Plakat ja kt og
fiskedagene
Fra FNRs stand på Elverum i fjor sommer. Foto: Per Fossheim.

Møt Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

på Skogmuseet på Elverum
Årets jakt og ﬁskedager arrangeres som vanlig på Norsk Skogmuseum i Elverum. Datoene er 6. – 9. august og du treffer Folkeaksjonen på vår faste plass
ved stabburet.

På Folkeaksjonens stand treffer du representanter for ledelsen alle dager, samt fra lokallagene i området. Vi har god
plass, sittegruppe og serverer kaffe til alle gode medlemmer. Og husk, for kun 100 kroner kan du melde inn familiemedlemmer i FNR, og få en CAPs eller FNR T-skjorte på kjøpet.

Folkeaksjonens nettbutikk
ﬁnner du på www.rovdyr.org
Her kan du bestille varer og effekter 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.

Leder

Telefon

Østfold
Akershus

Eivind Dramstad, Halden
Arve Sætra, Aurskog

tlf. 406 06 783
tlf. 992 15 586

Søndre Buskerud
Glåmdalen
Vestfold
Telemark
Hallingdal
Trysil
Åmot og Elverum
Ringsaker
Nord-Østerdal v
Lillehammer
Gausdal
Valdres
Skjåk
Lesja
Oppdal og Rennebu
Gauldal
Nord-Trøndelag

Tor Brandt, Drammen
Tommy Solheim, Brandval
Helge Røsholt, Steinsholt
Trond Kvernstuen, Nordagutu
Magne Trøstheim, Flå
Rune Jota, Jordet
Vidar Helgesen, Rena
Geir Atle Aas, Brumunddal
Harald Enge, Os
Ottar Moe, Øyer
Arne Gunnar Noreng, Gausdal
Arne Warberg, Fagernes
Liv Mona Johnsgard, Skjåk
Karl Øygarden, Lesja
Ola Arne Aune, Oppdal
Per Bjarne Bonesvoll, Rognes
Lars Waade, Skogn

tlf. 926 34 730
tlf. 957 63 228
tlf. 913 27 239
tlf. 959 47 635
tlf. 992 64 473
tlf. 901 59 524
tlf. 917 46 796
tlf. 907 27 902
tlf. 950 88 892
tlf. 61 27 81 26
tlf 957 87 998
tlf. 906 14 892
tlf. 909 36 825
tlf. 905 19 207
tlf. 970 79 868
tlf. 909 53 310
tlf. 911 14 681

Helgeland

Arnulf Skreslett, Korgen
Karen Anette Anti

tlf. 920 11 611
tlf. 900 69 944

Troms

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Adresseendring?

Leder:
Nils Solberg, Halden
Nestleder:
Laila Hoff, Hattfjelldal
Styremedlem: Karen Anette Anti Oskal, Målselv
Torvald M. Brinch, Oslo
Werner Lundgrenn, Kongsvinger
Varamedlem: Even Evensen, Ringsaker
Per Bjarne Bonesvoll, Rognes
Jarle Strandberg, Hemsedal
Daglig leder: Åsmund Ystad, Steinkjer
e-post: aksjonen@rovdyr.org
Revisor:
Revisorfirmaet BDO AS, Steinkjer

Flyttet eller fått ny adresse?

Møteleder landsmøte:
Leif Kåre Kvangraven, Os i Østerdalen
Våpenreim, capser, klistremerker og mye
mer kan du bestille i FNRs nettbutikk på www.rovdyr.org

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

Valgkomité:

Geir Atle Aas, Ringsaker (leder)
Tor Brandt, Søndre Buskerud
Nina Skreslett, Helgeland

tlf. 479 11 542
tlf. 920 51 459
tlf. 900 69 944
tlf. 950 48 909
tlf. 984 91 368
tlf. 414 47 193
tlf. 975 95 119

Vær vennlig og gi oss
beskjed, slik at du fortsatt får
tidsskriftet Rovdyr i posten.
Send adresseendring på
epost aksjonen@rovdyr.org
eller i post til Postboks 40,
7701 STEINKJER

Returadresse: Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

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.

www.rovdyr.org

Flyttet eller fått ny adresse?
Gi oss beskjed slik at rovdyrbladet ikke stopper i posten.
Innføring av nye vegadresser i mange kommuner omkring i landet er en stor utfordring for oss
som ønsker å sende fram tidsskriftet Rovdyr til alle våre medlemmer. Til hjelp for dette har vi
laget et nytt elektronisk skjema for melding om adresseendring og retting av andre feil og mangler.
Du finner dette skjemaet på Folkeaksjonens internettside www.rovdyr.org

