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Åpnet for plotthund ved skadefelling av ulv
Slike hunder er i utgangspunktet forbudt å
bruke i Norge, men myndighetene nå åpnet
for bruk i regi av SNO i forbindelse med
den alvorlige skadesituasjonen på Hadeland.

Solhjell i 2013

For fire år siden, to måneder før stortingsvalget i 2013, ga miljøvernminister Bård
Vegard Solhjell fra SV samme signal om
bruk av plotthund, etter store ulveangrep i
Gudbrandsdalen. Det ble ikke noe av og vi
fikk fire nye år med forbud, helt til nå.

Statsminister Erna Solberg og landbruks og
matminister Jon Georg Dale hilser på en av
de svenske ulvejakthundene og hundefører
FOTO: PER FOSSHEIM
Rasmus Bostrøm. 

Solberg i 2017

To svenske plotthunder, i følge med den
erfarne svenske jegeren Rasmus Bostrøm er
på plass i området sammen med SNO for å
bistå i fellingsforsøket.
Midt i juni besøkte statsminister Erna Solberg og landbruks og matminister Jon Georg
Dale hard prøvde beitebrukere i Gran på
Hadeland. Der ble de orientert om den dramatiske situasjonen i utmarka, og de fikk
hilse på de svenske ulvejakthundene.

Leder

Om att og om att!

Men enda blodigere i år
$$ Nils Solberg, leder

Vi sier det igjen, vi fikk rett, som vanlig. Nå
trenger man ikke være synsk for å spå hvor
blodig denne sommeren vil bli. Det blir den
blodigste noen gang, trass i at det omtrent
ikke lenger finnes beitedyr igjen innenfor
ulvesonen.
Nå får folk virkelig se hvordan det politikerskapte ulvereservatet, populært kalt ulvesonen,
fungerer. Eller rettere sagt ikke fungerer. Men
for å sitere Ole Paus: Men mat ska døm ha.
At Norge skryter av å være verdens rikeste
land får så være. Og at pengesekken blir brukt
som av fulle sjømenn er det tydeligvis lite å
gjøre noe med. Men vi har en felles kulturarv
og sterke tradisjoner med å høste det kjøttet
naturen gir, år etter år.
Jeg mener vi har en plikt til å gjøre nettopp det,
for oss selv, og for våre forfedre. Forfedre som
var født i helt andre kår enn oss og som slet for
at søndagsmiddagen skulle inneholde kjøtt.
Samme hvor kjøttet kom fra, om det var ku,
sau, rein eller elg, bare det var kjøtt på bordet.
Mesteparten av dette kjøttet var basert på våre
rike utmarksbeiter og er fortsatt kortreist og
klimasmart. Ja det er det reneste kjøttet i verden. Og dette skal vi nå droppe for at noen

fanatikere trenger å vite og drømme om at det
er noen ulver et sted der ute i sin imaginære
«eventyrskog».

““

Jaggu sa jeg smør!

Hvor misforstått går det an å bli?
Først da er de skikkelige villmarkinger og korrekte miljøvernere. Jaggu sa jeg smør! Hvor
misforstått går det an å bli?
Det nærmer seg raskt til Stortingsvalg 11. september. Folkeaksjonen ny rov
dyr
politikk
er partipolitisk nøytral, og takk for det! Vi
arbeider på tvers av partilinjene og det vil vi
fortsette med.
Vi ser nå konturene av at rovdyrpolitikken
kan spille en mye større rolle en tidligere
valg. Nettopp det skal vi være beviste på. Les
partiprogrammene med lykt og lupe. Her er
det mange fordekte formuleringer.
At statsråd Helgesen med sine tjenestemenn
og kvinner i Klima og miljødepartementet fram til nå har får raljere fritt er blitt
lagt til godt merke til av stadig flere. Vi har
flere sympatisører med oss enn noen gang.
Men politikerne vil også etter valget gjemme

Nils Solberg

seg bak såkalte samarbeidsavtaler. Noe vi har
sett også med dagens regjering. Derfor er det
viktig at vi påvirker og krever at partiprogrammene skal følges også etter regjeringsdannelsen i høst.
Svensk rovdyrpolitikk er totalt havarert for
mange år siden og det er intet håp i sikte. Med
en bleik statsminister som blir styrt som en
marionett av Miljøpartiet de grønne er løpet
kjørt for lengst. Svenske ulver vandrer innover
til oss i mengder nå i vår, noe mange allerede
har fått merke til gangs.
Vi må stole på oss selv og kreve at neste regjering viser mer edruelighet og sannferdighet i
rovdyrpolitikken. Prøver de på noe annet vet
de hva som venter. Vi har stått på barrikadene
før og gjør det gjerne igjen. Og kanskje med
sterkere skyts neste gang.

SNO-ansatt på rovdyrsporing fikk bildekk skåret i stykker

FNR Akershus lokallag kjøpte nye dekk
Mens SNO-representanten sporet ulv i Årnes
i Akershus sist vinter, kuttet noen opp bakdekkene på bilen hans.
Odd Granås er leder i Akershus lokallag i
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Han reagerte sterkt på sabotasjen og fikk med seg
styret i FNR Akershus lokallag som vedtok

å erstatte dekkene som den SNO-ansatte fikk
ødelagt.
Det er bare trist når noen bringer rovdyr
debatten ned på et slikt lavmål og vi ønsket å
markere dette på en måte som sier klart fra at
vi finner slike handlinger totalt uakseptabele,
sier Odd Granås.

Odd Granås, leder i FNR Akershus lokallag
F O T O : B J Ø R N I VA R B E R G E R U D

Ulvejakta tilbake
Politikk

Departementet har endret rovviltforskriften. Gir større handlings
rom til rovviltnemndene, men Vidar Helgesen kan ikke love noe.

$$ Åsmund Ystad

Klima- og miljødepartementets forskriftsendring innebærer blant annet at rovviltnemndene kan behandle spørsmålet om
lisensfelling av store rovdyr ut ifra flere
hensyn enn tidligere.
Rovviltnemndene får heretter en større
verktøykasse i forvaltningen av rovvilt.
De kan blant annet tillate lisensfelling av
store rovdyr for å ivareta det som etter
loven kvalifiserer som allmenne helse- og
sikkerhetshensyn eller andre offentlige
interesser av vesentlig betydning.

Full retrett

Dermed har vinterens ulvestrid foreløpig
endt med full retrett for regjeringen og klima
og miljøminister Vidar Helgesen, som hele
tiden konsekvent argumenterte med at kun
hensynet til skadepotensial for tamrein og
sau kunne legitimere lisensjakt på ulv.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen kom ingen vei med Stortinget. Ingen fra
regjeringspartiene Høyre og FRP støttet Helgesen. Heller ikke stortingspresident
Olemic Thomessen virket særlig fornøyd med sin egen statsråd i ulvedebatten på
FOTO: NTB SCANPIX.
Stortinget 25. april. 

Riktignok klarte regjeringen å hindre årets
jakt i ulvesona, men argumentasjonen og
lovtolkningen som regjeringen la til grunn
ble for tredje gang i år avvist av Stortinget
25. april.
Stortinget avviste også et forslag til lovendring fra regjeringen som åpnet opp for
felling av et fåtall ulver. Forslaget til lovendring var logisk nok all den tid Klima
og miljødepartementet insisterte på at
naturmangfoldloven sto i veien for lisens
jakt i ulvesona.

Instruert av Stortinget

I stedet instruerte Stortingsflertallet regjeringen
gjennom et vedtak om at rovviltforskriften skulle
endres, slik at den viser til naturmangfoldloven
§ 18 første ledd bokstav c.
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Tusenvis av demonstranter i Oslos gater 31 januar. Vi krevde at Stortinget skulle instru
ere statsråd Vidar Helgesen til å følge vedtatt politikk. Det tok tid, men det ga resultater.
F O T O : V E G A R D PAU L S E N

– POLITIKK –

til start
Distriktspolitiske hensyn

Denne bestemmelsen sier at «offentlige
interesser av vesentlig betydning» kan
være grunnlag for fellingsvedtak i rovviltnemndene. Stortingsflertallet presiserte også at distriktspolitiske hensyn
må anses som en offentlig interesse av
vesentlig betydning, og understreket at
annen næringsvirksomhet, jakt, lokalbefolkningens trygghet og psykososiale
forhold av generell karakter er forhold
som kan utgjøre distriktspolitiske
hensyn.

Snevret inn
handlingsrommet

Hvis Departementet hadde ønsket å
gi forvaltingens handlingsrom til å
følge opp Stortingets ulveforlik i juni
2016, kunne man ha gjort de nødvendige endringer for ett år siden. I stedet
endret departementet den gang rovviltforskriften slik at det kun var hensynet
til skadepotensiale på sau og tamrein
som kunne legitimere lisensfelling av
ulv, og at det var ulovlig for rovviltnemndene å ta andre hensyn.

Ingen hjelp
i «ekspertisen»

Men selv med landets ledende jurister i
justisdepartementets lovavdeling, samt
en rekke rovdyrfrelste jusprofessorer på
laget, fikk Vidar Helgesen aldri noen
støtte til dette i Stortinget med unntak
av fra Rasmus Hansson i MDG, Ola
Elvestuen og Venstre, samt tidligere
miljøvernminister Bård Vegard Solhjell
og SV som sto last og brast med Vidar
Helgesen og regjeringen.
Både stortingsflertallet og en rekke
organisasjoner, inklusive Folkeaksjo-

nen ny rovdyrpolitikk, pekte tidlig
på endring av rovviltforskriften som
avgjørende og avviste behovet for lovendring. Slik ble det.

Nye vedtak i
rovviltnemndene

Medlemmene i rovviltnemnda i Hedmark har nå gjenopptatt vervene de la
ned i protest mot regjeringens overkjøring av rovviltnemndas vedtak om
lisensjakt i ulvesona. Om kort tid skal
rovviltnemnda vedta ulvejaktkvote for
vinteren 2017-2018.
Spørsmålet blir om hva som skjer i
praksis hvis rovviltnemndene bruker
det nye handlingsrommet som Stor
tinget har gitt dem. Slike vedtak vil helt
sikkert blir påklaget av vernesiden. Og
selv om Vidar Helgesen, klok av skade,
holder fingrene fra fatet, ser han nok
mer enn gjerne at miljøorganisasjonene går til rettsvesenet med klagene.

Kan ikke love noe

For selv etter å ha blitt instruert av Stortinget gjentatte ganger kan ikke Vidar
Helgesen love noe. I pressemeldingen
fra Klima og miljødepartementet i
forbindelse med forskriftsendringen
avslutter statsråden slik:
– Regjeringen vil fortsette å føre en
rovviltpolitikk som er innenfor ram
mene av Bernkonvensjonen, natur
mangfoldloven og Stortingets ulike
vedtak om forvaltning av rovvilt.
Hvilke konsekvenser forskriftsendring
vil få i den praktiske forvaltningen, vil
måtte avklares når de enkelte vedtak
skal fattes, sier Helgesen.

Brutalt ulveangrep mot sau i Gran kommune.
Fra v: Leder i Lunner og Jevnaker Sauebeitelag,
Hans Kristian Skaug og styreleder i Gran
Sauebeitelag, Kjetil Ulset.  F O T O : F R O D E H A N S E N ,

VG

Helvete løs
på Hadeland
Fortvilte dyreiere og rådvill forvalt
ning maktesløse vitner til blodbad i
utmarka.
$$ Åsmund Ystad

Lokale fellingslag har i flere uker prøvd å felle en eller
flere ulver som har drept og skamfert hundrevis av sau på
beite i skogene i Hurdal og i Gran på Hadeland. Fortvilte
beitebrukere har sammen med naboer og kolleger fra
andre områder trålt skogene på kryss og tvers etter døde
og levende dyr.
Felling av ulv på barmark er svært krevende. Og i de
skogkledte områdene på Hadeland er utfordringen enda
større. Jegerne er helt avhengig av tilfeldigheter og flaks
i tillegg til erfaring og dyktighet.
Myndigheter og forvaltning kan lite gjøre annet enn å
bidra med folk og penger og oppfordring til dyreeierne
om å ta beitedyra ut av utmarka. Dispensasjon til å bruke
plotthunder til skadefelling av ulv sitter vanligvis ekstremt
langt inn, men alt må nå prøves.
På toppen av den fysiske og psykiske belastningen i hverdagen kommer det som kun kan kalles uvettig mobbing
fra personer fra vernesiden. Selv om beiteområdene ligger
milevis vest for ulvesona er det ingen grenser for arrogante og kunnskapsløse ytringer til fordel for ulven og til
hån for beitebrukerne i aviser og i sosiale media. Dette
utgjør en ekstra belastning på folk som har nok fra før.

Aktuelt

URO i kalvingslandet
Bjørn og ørn truer reindrifta i Luru i Snåsa og Lierne i Nord-Trøndelag.
$$ Tekst og foto: Aina Bye

Den ene dagen gjeter vi glade i vårfjellet – mange
nyfødte reinkalver som følger mor si. Det er godvær
og skikkelig trivelig. Vi forflytter oss forsiktig fra
utsiktsplass til utsiktsplass – redde for å forstyrre
det sårbare samspillet. Det er mange små og store
flokker akkurat der de skal være i kalvingstida.

Rune Moen fra SNO obdu
serer en ørnedrept reinkalv

Når vi så kommer tilbake neste dag, er det store
forandringer. Det finnes ikke rein, og vi ser at den
har blitt jaget vekk. Vi begynner å lete spor og finner ut at den kjente binna med fire unger i Sørli
har kommet inn i kalvingslandet, som vi fryktet.

De har jaget og drept både kalver og store rein.
Men det er svært vanskelig å finne ut av det – de
spiser så og si alt.
Barflekkene begynner å bli store og det er vanskelig å finne spor. Gubben og jeg brukte dagen på å
prøve å finne ut av situasjonen. Vi gjorde en stopp
for å sjå utover området. Da bykser binna med
de fire ungene ut fra et bjørkekratt like nedenfor
oss. Heldigvis var de mer redde for oss enn vi for
dem. Ulendt terreng og bjørkeskog gjorde at det
ikke gikk å få foto av de samlet, før etter de hadde
sprunget et stykke.

Troms:

Etterlyser forvaltning av kongeørn
Mange dyreeiere rapporterer nå om en kritisk situasjon forårsaket
av tap til kongeørn. Rovviltnemnda ser det er behov for raskt å
komme i gang med gode tiltak, sier John Karlsen, leder i rovviltnemnda i region 8, Troms og Finnmark.
Fylkesmannen i Troms og rovviltnemnda ber Klima- og miljø
departementet om å få fortgang i forsøksordningen for forvaltning
av kongeørn i Troms og på Fosen. En ordning Stortinget ba regjeringen sette i verk for ett år siden.

Dagens regelverk gir ikke Fylkesmannen
mulighet til å vurdere skadefelling av ørn,
for å forebygge framtidige skader på beitedyr før hekketid i områder med historisk
høye dokumenterte tap. En slik endring
er ett av kravene fra Troms og Finnmark.

K I L DE: A LTA P O S T E N/ F Y L K E S M A N N E N I T ROM S

John Karlsen, leder i
Rovviltnemnda i
region 8, Troms og
Finnmark.
FOTO: ÅSMUND YSTA D

– AKTUELT –

Umulig å dokumentere: Her har bjørnen drept
og spist en reinkalv. Alt er borte.

I tillegg har vi til nå funnet fem kalver drept av kongeørn. På
toppen av det hele har det dukket opp ei binne med to unger på
Snåsasiden som også jager i reinflokken.
Vi har snakket med de som kan snakkes til i miljøbyråkratiet.
Fellingstillatelse blir ikke aktuelt. Men vi får penger til gjeting.
Jeg er fristet til å si, at det kunne de prøvd sjøl.

Rapport fra Snåsa kommune

Situasjonen er kritisk
for Luru reinbeitedistrikt
/Låarte sijte
Reindrifta i kommunen har vært utsatt for store tap over
en årrekke, men nå er det særlig Luru reinbeitedistrikt
som melder om helt uutholdelige forhold for reinflokken og for overlevelsen for næringa i om rådet.
De melder at simler med kalv utgjør bare 44% ved
slakting i oktober 2016, mot det doble som var normalt
på 1990 - tallet før rovdyrbestandene begynte å øke.
I mai i år ble det fotodokumentert en binne med 4 unger
i Luru i tillegg til en binne med 2 unger som har hatt
tilhold og gjort skade i kalvingsområdet. Til sammen er
det registrert 14 bjørner i kalvingsområdet i år.
SNÅSA KOMMUNE I BR EV
T I L R E G I O N A L R O V V I L T N E M N D I M I D T N O R G E 6 . J U N I 2 0 17.

Binne med fire unger i kalvingslandet.
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Fra Landsmøte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.


FOTO: LAILA HOFF

Landsmøte i Folkeaksjonen
Årets landsmøte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
ble gjennomført på Gardermoen 25. og 26. mars i år.
37 deltagere fra hele landet møttes til ei interessant og sosial helg med rovdyrpolitikk og
forvaltning på dagsorden. Ordfører Leif Kåre
Kvangraven fra Os i Østerdalen styrte landsmøtet med sikker hånd.

Nils Solberg fra Halden ble gjenvalgt som
styreleder i Folkeaksjonen for nok et år. Styremedlem Even Evensen fra Ringsaker ble
også gjenvalgt. Karen Anette Anti fra Målselv
hadde sagt nei til gjenvalg og som ny lands-

styremedlem ble Tone Judith Benjaminsen fra
Troms enstemmig valgt.
Landsmøtet vedtok følgende uttalelser som
ble oversendt regjering og storting:

Uttalelser fra Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 26. mars 2017
1. Kan vi stole på Stortinget?

Tilliten til dagens rovdyrpolitikk har nådd
bunnen. En del av befolkningen opplever stor
forskjellsbehandling i forhold til å måtte leve i
rovdyrreservat. Livskvalitet, verdier, tradisjoner, bruksrett og eiendomsrett er satt til side,
uten diskusjon og fullstendig uten tanke på
konsekvenser. Regjeringens siste grep i rovdyrforvaltningen gjør folk og lokalsamfunn til
statister, uten muligheter til å kunne påvirke
egen hverdag.

8
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Det er en uverdig og uakseptabel situasjon at
sentrale miljøvernmyndigheter, uten hensyn
til lokal og praktisk kunnskap og erfaring,
definerer hva som er sant, uavhengig av virkeligheten. Landsmøtet i Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk finner det fullstendig uakseptabelt at det ikke er mulig å stole på et bredt
forankret stortingsvedtak.

2. Nærgående ulv

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk krever at
ulv som oppholder seg nær bebyggelse og
oppleves som lite sky umiddelbart skal tas ut.

““

Folkeaksjonen ny

rovdyrpolitikk krever at
ulv som oppholder seg nær
bebyggelse og oppleves
som lite sky umiddelbart
skal tas ut.

Kommentar

Dårlege vener
Daglig leder Åsmund Ystad informerer lands
møtet om ulvesaken. F O T O : L A I L A H O F F

Gud bevare meg for mine vener.
Mine fiendar skal eg greie sjølv,
sa ein gammal gresk konge ein
gong for lenge sidan, i ein beisk
kommentar til livet.

Andreas Skartveit
FOTO: NYEBILDER.NO

3. Kongeørn

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk krever at Stortingets klare vilje til forvalting av Kongeørn iverksettes straks.
Kongeørn er en betydelig skadegjører i mange beiteområder.
Forvaltningen skriker etter verktøy som muliggjør en praktisk
forvaltning av en alt for stor kongeørnbestand.

4. Bedre bestandsregistrering

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk etterlyser
fortsatt gode og sikre bestandsestimater for alle store rovdyr
i landet. Bestandstallene er grunnlaget for både uttak og jakt.
Et mangelfullt tallmateriale er en stor svakhet i forvaltningen
og svekker en allerede dårlig tillit til beslutningene.
Uten tillit og gjensidig respekt er det liten interesse for en
helt nødvendig lokal medvirkning i bestandsregistreringen.

5. Kortreist mat eller
korttenkt miljøpolitikk?

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk forutsetter
at norsk rovdyrforvaltning skjer på en slik måte at vi også i
framtida kan utnytte de rike utmarksressursene til produksjon
av miljøvennlig kvalitetsmat. Norsk viltkjøtt er miljøvennlig
og klimasmart mat i verdensklasse.

6. Bernkonvensjonen

Norge har ikke egne bestander av store rovdyr i biologisk
forstand. Samtidig er det bare det biologiske bestandsbegrepet som gir mening i en bevaringssammenheng. Dette har
konvensjonen tatt høyde for, ved å ikke legge vekt på bevaring
av nasjonale rovdyrbestander.
Regjeringen har i forbindelse med den aktuelle «ulvesaken»
gått seg fullstendig vill i forsøket på å framstille Bernkonvensjonen som noe annet enn det den er.

$$ Andreas Skartveit

Gud bevare meg for mine
vener. Mine fiendar skal eg
greie sjølv, sa ein gammal gresk
konge ein gong for lenge sidan,
i ein beisk kommentar til livet.
Sitatet kom meg i tanken etter
vårens turar i ulvedebatten.
Statsråden, Vidar Helgesen,
meinte å verne ulven med pro
kuratorknep mot blodtørstige
stortingsmenn. Det finst knapt
nokon i moderne tid som har
gjort det norske ulvelivet utryg
gare enn Vidar Helgesen greidde
på nokre vårveker. Til og med
høgrefolk og byfolk vakna til og
såg kva som gjekk føre seg. Og
det vart utryggare å vere ulv.

““

Statsråden,

Vidar Helgesen,
meinte å verne ulven
med prokuratorknep
mot blodtørstige

No blir ulven svikta av vennene
sine igjen. Ulven har slått til i
det austlandske låglandet, på
Gran og ved Eidsvold. Det
kjem stygge bilete på dagsrevyen. Mange mislikar det dei
ser.
Dette er dumt av ulven. Å nærme
seg oss i det sentrale Austlandet
er farleg. Vi er mange og mektige.
Vi kan god ha eit par ulvar i Austmarka, det spritar opp søndagsturen for oss som bur der. Folk i
Østfold bør også tåle to-tre ulvar.
Men ulveflokkar på blodig jakt
i våre grannelag vil vi ikkje ha.
Vi er glade i ulvane, om dei
held seg i dalom, i bygdom og
i fjellom. Men dei skal ikkje
nærme seg oss. Vi veit å bite
frå oss om vi må.
Difor bør no nokre trufaste
ulvevener snakke med ulven og
fortelje han at han skal liggje
unna oss om han vil leve lenge
i landet. No treng ulven dei
venene han har.

stortingsmenn.

Bernkonvensjonen har aldri har hatt konkrete innsigelser på
norsk rovdyrforvaltning, på tross av gjentatte klager de siste
20 årene. Norge har uten tvil et betydelig handlingsrom til å
regulere rovdyrbestandene i henhold til vedtatte bestandsmål.
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Stortingsvalget 2017
Hva sier partiene om rovdyrpolitikk i partiprogrammet?

Politikk

$ Åsmund Ystad

I denne oversikten løfter vi fram de ulike partienes konkrete målsettinger for rovdyrforvaltning i Norge som partiene går til
valg på for perioden 2017-2021. Vi gjøre oppmerksom på at dette er utdrag. De ulike partiene har litt ulike presentasjoner
av rovdyrpolitikken, noen korte og andre lange. Grunnet plassmangel har vi derfor gjort en del utvalg og oppfordrer alle
interesserte til å gå til partienes programmer for å lese alt.
helhetlig økosystem
som inkluderer rovdyr.

Miljøpartiet de grønne vil:
•

Sikre levedyktige bestander av alle
rovdyr og rovfugler som hører
hjemme i norsk natur.

•

I løpet av perioden skal Norge få
sin første nasjonalpark som har et

•

•

tilstrebe en konfliktdempende
dialog i rovdyrsaker og søke løsninger i samarbeid med de berørte.

forvaltning som i tillegg til rovdyrs
økologiske funksjon også tar
hensyn til beitenæring, bosetting
og bruk av naturen.
•

Utover faglig funderte bestandsmål
føre en aktiv kunnskapsbasert

ha minimum 8-10 helnorske
ynglinger av ulv.

Det bør søkes opprettholdt en bestand av ørn, jerv, bjørn og gaupe. Forvaltningen av denne må skje lokalt der en har forutsetning for å vurdere
situasjonen, og derfor må prioriterte rovdyrsoner avvikles. Nødvergeretten som nå gjelder for angrep på hund, bør i tillegg gjelde når rovdyr kommer
inn på innmark og ikke lar seg skremme bort. Det bør legges samme tolkning til grunn for benyttelse av nødvergeretten overfor bjørn som det er
for andre rovdyr.

Fremskrittspartiet vil:
•

samordne forvaltningen av
rovdyr og landbruk

•

la lokale myndigheter ha ansvaret
for rovdyrforvaltningen

•

at grensekryssende rovdyr regnes
med i den norske bestandsmålsettingen

Høyre vil:
•

•

Sikre levedyktige bestander av de
store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe,
jerv og kongeørn i samarbeid med
alle våre naboland, innenfor rammene av
Bernkonvensjonen, naturmangfoldsloven og rovviltforlikene på
Stortinget.

•

at det skal pålegges staten å gi full
erstatning til grunneiere, næringsdrivende eller andre som lider tap
som følge av statens overordnede
rovdyrforvaltning

•

at det innføres kvotejakt der hvor
dette ikke truer den totale bestandens overlevelse

•

Følge opp ulveforliket på Stortinget,
med mål om å redusere belastningen med ulv og dempe konfliktnivået.

•

At all forvaltning av rovdyr skal
bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.

•

Videre skal det legges vekt på
regional forvaltning, respekt for

•

Tap av reinsdyr på beite ved rovdyrangrep har etter hvert blitt et stort
problem for reindriftsnæringen.
Forvaltning av rovviltbestanden må
sikres på lokal basis.

eiendomsretten og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.
•

Basere rovdyrforvaltningen på
lokal utøvelse av myndighet innenfor nasjonale retningslinjer og
bestandsmål.

Venstre vil sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn. For å redusere konflikt mellom
husdyr og rovvilt, trengs det forutsigbar politikk. I den grad rovdyr og husdyrhold ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde
levedyktige rovviltstammer gå foran, kombinert med forebyggende tiltak og økonomisk kompensasjon til næringsdrivende som blir berørt.

Venstre vil:
•

10

etablere en felles nordisk forvaltningsplan som sikrer rovdyrenes
langsiktige overlevelse både i Norge
og Norden, videreføre ulvesonen
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og øke bestandsmålet på samtlige
rovviltarter basert på faglige anbefalinger stimulere økonomisk for
å redusere sauehold i områder der
ulven yngler

•

fremme annen næring i områder
der ulven yngler

•

evaluere dagens rovviltnemnder

– POLITIKK –

Arbeiderpartiet vil ha levedyktige rovdyrstammer i Norge. Arbeiderpartiet vil også ha en levedyktig beitenæring og bidra til å redusere konfliktnivået mellom rovdyr og beitebruk. Vi vil følge opp rovdyrforlikene på en måte som skaper tillit til forvaltningen.

Arbeiderpartiet vil:
•

•

Sikre levedyktige rovdyrstammer
i Norge i tråd med naturmangfoldloven og våre internasjonale
forpliktelser
Sikre den todelte målsettingen i
rovviltpolitikken ved at rovviltforlikene følges opp gjennom en effektiv
forvaltning

•

Arbeide for å dempe konfliktnivået
mellom rovviltforvaltningen og
beitenæringene

•

At det samlede rovdyrtrykket i
større grad sees i sammenheng

•

Sikre god oppfølging av fastsatte
bestandsmål og effektivt uttak av
rovdyr når bestandsmålet er nådd

•

Sikre raskt og effektiv uttak av
rovdyr som blir særlig nærgående til
bebyggelse og befolkning i samsvar
med naturmangfoldsloven, og hvor
menneskers livskvalitet rammes

•

Sikre at rovdyrpolitikken blir sett
i sammenheng med målet om økt
matproduksjon

Senterpartiet arbeider for reduserte bestandsmål for alle de store rovdyra. Den samiske reindriften opplever nå et rovdyrpress som truer hele
denne næringskulturen. Det er avgjørende at det raskt blir iverksatt tiltak som sikrer den sørsamiske tamreindrifta.

Senterpartiet vil:
•

Ha helhetlig områdeforvaltning over
fylkesgrenser og et bedre samarbeid
mellom forvaltningsorganene og
rovviltnemndene, også på tvers av
regionene.

utføre samme oppgave. Ved uttak av
skadedyr må det være mulig å bruke
nødvendige ressurser. Spesielt hund
og tekniske hjelpemidler som drone,
scooter, helikopter osv. Det må også
være tillatt å bruke løs, på drevet
halsende hund.

•

At landbruksmeldinga (2011/2012)
skal ligge til grunn for forvaltningsplanene i alle rovviltregionene.

•

Sørge for økt kunnskap om rovdyrpolitikkens konsekvenser for
reindriftsnæringen og iverksette
tiltak som reduserer rovviltkonfliktene i denne næringen.

•

Beitenæringenes fagkompetanse må
i større grad inkluderes i kunnskapsgrunnlaget for rovdyrforvaltningen.

Bevilge mer midler til skadeforebyggende tiltak, og ha uttak som
forebyggende tiltak.

•

At det i beitesesongen skal være
stående fellingstillatelse på rovdyr
innenfor rovdyrsikre beitegjerder og
på innmarksbeite.

•

At rovdyrproblematikken ikke skal
innskrenke beiteretten. Rovviltpolitikken må ha en utforming som ikke
fratar folk beiteretten.

•

Ikke ha finsk-russisk ulv i Norge og
derigjennom fjerne ulvesonen.

•

La grensebestander av store rovdyr
telle som norske dyr.

•

Vurdere uttak av ørn i områder med
tette bestander og der tap og skader
på bufe og reinsdyr er dokumentert.

•

•

Samordne rovviltforvaltningen i
Norge, Sverige og Finland bedre.

Effektivisere skadefelling og lisensfelling og prioritere slik jakt i nærheten av beiteområder.

•

•

At de som lider tap som følge av rovdyrangrep skal få fullgod erstatning.

I prioriterte beiteområder skille klart
mellom lisensjakt og uttak av skadedyr. Kommunale jaktlag som utfører
uttak, må ha samme forutsetninger/
regelverk som SNO når de skal

•

KrF legger til grunn at Norge skal ta sin naturlige del av ansvaret for levedyktige bestander av de fire store rovdyrene, bjørn, ulv, jerv og gaupe.
Raske uttak av skadedyr samt å forhindre at bjørn, ulv, jerv og gaupe etablerer bestand utenfor kjerneområdene er en viktig del av forvaltningen.

Kristelig folkeparti vil:
•

•

sikre tilstrekkelige midler til rovdyrregistrering, forebyggende og
konfliktdempende tiltak.

•

og at det må tilbys støtte til omstilling der hvor fellesskapet velger å ha
områder prioritert for rovdyr. Det må
også bevilges tilstrekkelig midler til

Sosialistisk venstreparti vil:
•

at hensynet til matproduksjon og
beitenæringer tillegges betydelig
vekt i rovdyrpolitikken.

Sikre levedyktige bestander av de fire
store rovdyrene i Norge. SV mener at
bruk av utmarksbeite er svært viktig

sørge for gode erstatningsordninger
ved tap av dyr i landbruksnæring,
og for bønder som gjennomfører
omstillingstiltak i de mest rovdyrberørte områdene.
forebyggende og konfliktdempende
tiltak der utmarksbeiting er mulig.

Artsmangfoldet i norsk natur må sikres, og det må jobbes for å etablere levedyktige bestander av alle arter.

Rødt vil at:

•

Rovdyr skal sikres sin plass der de
er en naturlig del av de norske økosystemene.

•

Yngletidsfredning må være absolutt,
hijakt må ikke tillates.
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Bestandsregistrering

Flere gauper

men fortsatt under målet

Kart over registrerte
familiegrupper med
gaupe vinteren 2017.

Det er i vinter påvist 55,5 fami
liegrupper av gaupe i Norge, og
dette er en liten oppgang på 3,5
familiegrupper fra i fjor.
Resultatene fra vinterens gaupeovervåking presenteres i en nasjonal rapport, som Rovdata har laget
på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Fortsatt under bestandsmålet

– 55,5 familiegrupper av gaupe tilsvarer en bestand
på cirka 330 voksne dyr før kvotejakta i 2017 og før
det fødes nye ungekull i år. Bestanden er under det
nasjonale bestandsmålet på gaupe for femte året på
rad, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.
Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på
65 årlige familiegrupper av gaupe i landet.

Flest familiegrupper
i Midt-Norge

Det er i år registrert 18,5 familiegrupper og dermed flest i region 6, Midt-Norge. Deretter følger
Hedmark med 9,5 familiegrupper, mens de andre
regionene ligger godt under målet.

Tabellen viser
s vingningene i
gaupebestanden i
Norge i perioden
1886-2017
KILDE: ROV DATA .NO

38 registrerte jervekull så langt i 2017
På Rovdata.no kan du følge med på registrerte
kull med jervevalper i Norge i 2017 etter hvert
som de meldes inn av Statens naturoppsyn
(SNO). Tabellen holdes løpende oppdatert
under registreringsperioden.

FOTO: TROND BURUD

I skrivende stund viser oversikten 38 registrerte jervekull i 2017. Det er en under Stortingets bestandsmål på 39 årlige ynglinger.
Oppland og Hedmark ligger over det regionale

målet mens fylkene i Midt-Norge og NordNorge ligger like under målet.

Sesongen er ikke over

Men registreringssesongen er langt fra ferdig
og det er all grunn til å forvente at det endelige
resultatet kommer godt over målet innen Rovdata leverer en samlet oversikt over jervekull i
Norge 1 oktober i år.


KILDE: ROV DATA .NO

Organisasjon

Medlemsvekst og ververekord
320 nye FNRmedlemmer på tre dager i Lillestrøm
$ Åsmund Ystad

Med mange nye og god kontingentinngang
fra eksisterende medlemmer ligger vi pr.
juni godt foran fjorårets nivå, med over
1000 flere betalende medlemmer hittil i
år. Responsen har vært upåklagelig og vi
merker at stadig flere skjønner at medlemskap i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er
en selvfølge for alle som ønsker reduserte
rovdyrbestander i Norge.
Villmarksmesse på Lillestrøm, Camp Villmark, var i år redusert fra fire til tre dager.
Det forhindret ikke at vi på Folkeaksjonens
stand sprengte alle rekorder, med 320 nye
medlemmer, hundre flere enn tidligere
toppnotering.
Med gode hjelpere fra FNR Akershus
lokallag og FNR Østfold lokallag, ble det

Folkeaksjonens stand på Camp Villmark i Lillestrøm.

skrevet ut medlemskort mer eller mindre
kontinuerlig i tre dager. Med større stand
var det også bedre plass for de mange av

våre mange eksisterende medlemmer som
ønsket å besøke oss.

Her møter du FNR i august og september
DE NORDISKE
JAKT- OG FISKEDAGER 2017

AGRISJÅ Stjørdal 25.–27. august 2017

Elverum 10.–13. august

DYRSKUN I SELJORD
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– ORGANISASJON –

Mye folk

på interessante møter i lokallagene
Her presenteres bilder fra noen av vinterens mange møter og årsmøter i lokallagene.
Mange lokallag har også i år opplevd fulle hus og godt besøk på sine arrangementer.

$$ Åsmund Ystad

Rudshøgda

Først ut var FNR Ringsaker lokallag med
rovdyrkveld på Rudshøgda 28. februar. Rovdyrkvelden på Rudshøgda har blitt en årlig
tradisjon. Over 100 personer møtte opp for
å høre Arnfinn Nergård fra rovviltnemnda
i Hedmark og fellingsleder Lars Gangås fra
Statens Naturoppsyn.
Arnfinn Nergård fortalte om «ulvesaken»
sett fra rovviltnemnda sitt ståsted. Rovviltnemnda i Hedmark la ned sine verv i protest
mot at Klima og miljødepartementet stanset
vinterens ulvejakt i ulvesona.
Lars Gangås, fellingsleder i Statens Natur
oppsyn, fortalte om rovviltarbeidet i SNO,
spesielt sporing og merking og skadefelling
av ulv og jerv.

Fra venstre ser vi Arnfinn Nergård, leder rovviltnemda Hedmark, Lars Gangås, fellings
leder SNO og Geir Atle Aas, leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Ringsaker lokallag.
FOTO: KNUT ERIK LANDGRAFF

Østfold

Neste lag ute var FNR Østfold lokallag som
arrangerte årsmøte i Degernes 2. mars.
Østfold hadde også invitert Lars Gangås
som fortalte om rovviltarbeidet i SNO til
70 medlemmer i lokallaget.

Lars Gangås, fellingsleder i SNO
FOTO: KNUT ERIK LANDGRAFF
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Årsmøte i FNR Østfold lokallag
FOTO: EI V IND DR A MSTA D

– ORGANISASJON –

Som vanlig fullt hus på Vestfold lokallags årsmøte på Gavelstad Gjestegård
i Lardal. 
F O T O : O L AV N O R D H E I M .

Solveig Haugan Jonsen overtok ledervervet i
FNR Vestfold lokallag etter Helge Røsholt.
F O T O : O L AV N O R D H E I M

Ny leder i Vestfold

Årsmøtet i FNR Vestfold lokallag har blitt
en årlig godt besøkt møteplass mellom
medlemmene og forvaltningen. Blant annet
har ledelsen i den regionale rovviltnemnda

alltid deltatt på årsmøtene med informasjon
om hva som skjer.
De årlige møtene på Gavelstad Gjestegård i
Lardal har i alle år vært ledet av lokallags-

leder Helge Røsholt. Helge takket av på
årsmøtet i år 6. mars etter over 10 år som
lokallagsleder. Som ny leder valgte årsmøtet
Solveig Hauan Jonsen fra Ramnes.

Halvor Sveen forteller engasjert
til en lydhør forsamling i Samisk
k ultursenter i Hattfjelldal.
F O T O : L A I L A H O F F.

Halvor Sveen på turne

Flere av lokallagene hadde invitert til rovdyrkveld med Halvor Sveen fra Rendalen.
Halvors film og bilder og godt oppdaterte
informasjon om hva som skjer på rovdyrfronten i Hedmark er interessant stoff for
våre medlemmer.
Halvor Sveen har denne gangen besøkt årsmøter i Folkeaksjonens lokallag i Gauldal,
Lillehammer og Gausdal og FNR Hallingdal lokallag som inviterte til rovdyrkveld
på Bedehuset i Gol 5. april.
I tillegg arrangerte FNR Vestfold rovdyrkveld med Halvor Sveen i samarbeid med
Lardal jeger og fisk med over 150 publikum
i salen.

Fullt hus i Hattfjelldal.
F O T O : L A I L A H O F F.

Halvor Sveens turne med film og bilder
av de fire store ble avsluttet med en tur
til Nordland siste uka i april med tre godt
besøkte foredrag i Leirfjord og Hattfjelldal
på Helgeland og en siste kveld i Saltdal.
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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

Tone Judith
Marstein
Benjaminsen
Bonde
Skånland
Tlf. 941 47 249

Even Evensen
Skogsarbeider
Ringsaker
Tlf. 414 47 193

Per Bjarne
Bonesvoll
1. vara
Midtre Gauldal

Rune Berg
2. vara
Nord-Odal

Jan Snorre
Landgraff
3. vara
Biri

Folkeaksjonens

ledelse
politikk:
og

Medlemssider

Landsstyrets
medlemmer:

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.
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 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

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

Lars Erik Brattås
Webmaster
web@rovdyr.org

forvaltning i stedet for strengt vern av
rovdyr i Norge.

Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk
sier:
• Ja til lokal forvaltning
• Ja til effektivt uttak
av skadedyr
• Nei til kjerneområder
og rovdyrsoner
• Nei til fast ulvestamme
i Norge

Medlemskontingent
er kr 275,– for
hovedmedlem i 2017.
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.

– MEDLEMSSIDER –

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: .......................................................................
Fødselsår, under 25 år:...........................

Familiemedlem:

Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................
Postnr./Sted: .......................................................................
Fødselsår, under 25 år:...........................

Familiemedlem:

Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................
Postnr./Sted: .......................................................................
Fødselsår, under 25 år:...........................

Genser:

Norsk Natur er herlig – uten ulv

Familiemedlem:

Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................
Postnr./Sted: .......................................................................
Fødselsår, under 25 år:...........................

Familiemedlem:

Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................
Postnr./Sted: .......................................................................
Fødselsår, under 25 år:...........................

Familiemedlem:

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

Fem t-skjorter:

Norsk natur er herlig uten ulv

Postnr./Sted: .......................................................................
Fødselsår, under 25 år:...........................

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

Telefon: 975 95 119
Bankkonto: 4464.09.33434
Du kan også bruke
innmeldingsskjema på
www.rovdyr.org

Familiemedlem:

Jeg har vervet 5 nye medlemmer og ønsker meg:
Folkeaksjonens genser
5 t-skjorter:

(Se neste side for informasjon om størrelser)

Rosa størrelser: .............................................................
Blå størrelser: ................................................................
Navn: .....................................................................................
Adresse: ................................................................................
Dato:.......................................................................................
Postnr./Sted: .......................................................................
Telefon: .................................................................................

Skogen forteller

Trond Burud

Vakkerbrennleiken
$$ Trond Burud, Risberget Våler

April er godt i gang, og barflekkene er både
flere og større enn de siste snøflekkene i
bakliene. Fjørhanaleiken er satt og de eldste
og erfarne tiurene hadde for lengst satt sporene sine i snøflekkene på de faste plassene,
mens nykommerne enda ikke våget å slippe
seg ned fra furukvisten.
«Svarten», navnet har den fått da den ikke
har hvite fjør i halevifta, har i mange år
klart å holde utfordrerne unna, og han er
nok i slekt med mange av fuglene i Vakkerbrenna. Det var nære på i fjor, og han var
sliten da endelig røyene hadde fått sitt og
da mytinga også begynte ble det mest til
at den satt under ei bustegran og «slikket
sårene» til langt utpå sommeren.

Den hissigste utfordrerne fra i fjor hadde
også overlevd høstjakta, og hadde denne
våren stadig prøvd seg på Svarten, og begge
hadde blod fra den andre i nebbrota, og
den fjørløse flekken på halsen ble litt større
for hver dag solen stakk over åsen.
De første røyene hadde begynt å fly gjennom leiken mens de «gartet» ertende, noe
som fikk spillet til å renne så det ikke var
mulig å skille kneppingen, klunken og filingen fra de enkelte tiurene, det var vinge
baksing og raping over hele leiken.

Tiur

Det er ikke godt å vite hva som egentlig
skjedde, men i et øyeblikk må Svarten ha
vært litt uoppmerksom, og utfordreren fikk
satt nebbet under det strittende sjegget på
Svarten, og slagene med vingeknokene

og klorene fra tiurfoten gjorde vondt. De
havnet til slutt mellom noen smågraner,
og Svarten fikk låst vingene, samtidig som
nebbet som beit i halsen klemte struperøret
så han ikke fikk luft.
Det virket som resten av leiken ventet på
det som skulle skje, og ikke et knepp var
å høre, ei Røy som satt i «veden» strakte
hals og fulgte forundret med på det som
skjedde. Til slutt stilnet kampen mellom
smågranene av, og det var ikke Svarten som
omsider kom kneppende med slepende
vinger og hevet hode inn på leiken.
Vakkerbrennleiken hadde fått ny «sjef».

Morgenrøy
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Ved høgstedagsleitet kom det en rev fram
fra skogkanten ved leiken, og snøen ble
farget rød av blodet fra nebbet til Svarten
som hang i revekjeften, og det eneste den
tenkte på var at endelig skulle det bli blodferskt å ete.

for Folkeaksjonens lokallag
Lokallag

Leder

Telefon

Østfold
Akershus

Kai Vidar Nikolaisen, Mysen
Odd Granås, Aurskog

tlf. 480 54 438
tlf. 908 81 938

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

Jan Henning Rustad, Krokstadelva
Kjell Eierholen, Åsnes
Helge Røsholt, Steinsholt
Trond Kvernstuen, Nordagutu
Knut Halvor Jordet, Nesbyen
Magnus Enger, Ljørdalen
Vidar Helgesen, Rena
Geir Atle Aas, Brumunddal
Harald Enge, Os
Ottar Moe, Øyer
Alfred Johansen, Gausdal
Arne Warberg, Fagernes
Eirik Sæther, Lesjaskog
Odd Roger Eggan, Oppdal
Johan Hokseggen, Kvål
Lars Waade, Skogn

tlf. 901 77 841
tlf. 971 80 798
tlf. 913 27 239
tlf. 959 47 635
tlf. 958 88 416
tlf. 915 46 389
tlf. 917 46 796
tlf. 907 27 902
tlf. 950 88 892
tlf. 612 78 126
tlf. 959 81 065
tlf. 906 14 892
tlf. 909 91 236
tlf. 976 80 808
tlf. 959 91 873
tlf. 911 14 681

Helgeland

Anders Svarstad, Leirfjord
Karen Anette Anti, Målselv

tlf. 959 02 607
tlf. 900 69 944

Troms
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Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Leder:
Nils Solberg, Halden
Nestleder:
Laila Hoff, Hattfjelldal
Styremedlem: Tone J. M Benjaminsen, Skånland
Torvald M. Brinch, Oslo
Even Evensen, Ringsaker
Varamedlem: Per Bjarne Bonesvoll, Rognes
Rune Berg, Nord-Odal
Jan Snorre Landgraff, Biri
Daglig leder: Åsmund Ystad, Steinkjer
e-post: aksjonen@rovdyr.org
Revisor:
Revisorfirmaet BDO AS, Steinkjer

tlf. 479 11 542
tlf. 920 51 459
tlf. 941 47 249
tlf. 950 48 909
tlf. 414 47 193
tlf. 909 56 310
tlf. 977 19 909
tlf. 473 75 369
tlf. 975 95 119
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Møteleder landsmøte:
Leif Kåre Kvangraven, Os i Østerdalen
Valgkomité:

Nina Skreslett, Helgeland
Odd Granås, Akershus
Johan Hokseggen, Gauldal
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Medlemsinfo

Kontaktinformasjon

Returadresse: Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk er en

partipolitisk nøytral organisasjon med følgende krav:
• Ja til lokal forvaltning
• Nei til kjerneområder
og rovdyrsoner

Folkeaksjonens
nettbutikk
finner du på
www.rovdyr.org

• Ja til effektivt uttak
av skadedyr
• Nei til fast ulvestamme i Norge

Flyttet eller
fått ny adresse?
Bruk skjema for adresseendring på
www.rovdyr.org eller send i posten
til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
postboks 40, 7701 STEINKJER

