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Nei til alt!
Miljøvernorganisasjonene vil ha slutt på 

barbariske hiuuttak men protesterer mot alle 

tiltak for mer effektiv lisensjakt på jerv.

 $ Åsmund Ystad

Et prøveprosjekt for mer eff ektiv jervejakt skal nå evalueres før 
videreføring. Bruk av lys på åte, snøskuter til transport, elektronisk 
varsling ved bruk av jervebås er prøvd ut. 

Noah, Naturvernforbundet, WWF og Foreningen våre rovdyr 
uttrykker i et brev til Klima og miljødepartementet motstand mot 
alle tiltak for mer eff ektiv lisensfelling av jerv.

Bruk av kunstig lys utvider antall jaktdøgn og er derfor uheldig. 
De avviser ikke, men stiller strenge krav til bruk av viltkamera og 
elektronisk varsling ved bruk av bås, men ønsker å forby båsfangst 
fordi de mener det er en svært uetisk fangstmetode.

Organisasjonene sier nei til alle tiltak 
for mer effektiv jervejakt i et brev til KLD.

Snøskuterkjøring er uakseptabelt i forbindelse med jakt på truede 
arter og dessuten farlig for jegere ved dårlig vær (storm) og lav 
utetemperatur ( 20). 

Konklusjon: Forsøksordningen må skrinlegges og metoder som 
nevnt over bør ikke tillates. Miljøvernorganisasjonenes forslag 
til løsning er at rovviltnemndene vedtar lave fellingskvoter og at 
Staten slutter med hiuutak av jerv.
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erMiljøvern 
Miljøvern er et fantastisk merkenavn. Hvem f.. i den opplyste verden 

er motstander av miljøvern? Det er ikke meg, og ikke deg som leser 

dette. For vi er medlemmer av FNR. 

 $ Nils Solberg

På et folkemøte om rovvilt tidlig i historien, 
nærmere bestemt i 1997, reiste jeg meg i salen, 
tok ordet og kalte meg miljøverner. Jegerne 
jeg reiste sammen med til møtet satte både 
wienerbrød og kaffe i vrangstrupen. Har det 
«tørna» totalt for Nils? De satt lamslåtte, men 
de kom seg etter noen år.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en miljø
organisasjon i dag, og var det når den ble 
startet for over 18 år siden. Vi er jegere, beite
brukere, golfspillere, skiløpere, orienteringslø
pere, dansere, musikere, A, B og Ckjendiser. 
Vi er lavutdannede, vi er professorer, vi er 
straffedømte, vi er barn på søndagsskolen. 
Men vi er også miljøvernere! 

Hvorfor? Jo, fordi vi har en kulturell for
ankring der vi kommer fra. Vi vet hvordan 
maten blir til og vi vil ha den ren og uten alt 
mulig f..skap i seg. For det har vi lært enten 
av en gammel eller ny farmor, på kurs, eller vi 
har skjønt det aldeles på egenhånd.  Vi spiser 
norsk kortreist og rent kjøtt enten vi skyter det  

 
 
selv, kjøper, eller får det. Er ikke dette klima
smart og miljøriktig? Jo, selvfølgelig.

I tillegg holder vi oss i god form i vår jakt 
eller matproduksjon og det er jo helt utmerket 
for folkehelsen.  Om kjøttet vi eter er ei feit 
simle fra Troms eller et smaldyr fra Østfold 
spiller mindre rolle. Uansett vil vi spise det 
minst antibiotikabefengte kjøttet i verden, 
norsk kjøtt.  

At folk ønsker å spise salat, nøtter og greiner 
er selvfølgelig helt greit for meg. Men ikke 
belær meg om kjøttet på min tallerken! De 
kan gnage salaten sin i fred så skal jeg selv 
sørge for at jeg serverer miljøriktig norsk kjøtt 
i mitt hus.

Og ingen bør dra «miljøvernkortet» fordi de 
foretrekker salat fra Italia, bønner fra Brasil, 
ulykkelige sauer fra New Zealand eller feite 
antibiotikaresisente pølser fra Belgia. Jeg er 
miljøverner fordi jeg spiser maten rundt meg. 
Jeg kan kjøpe poteter av en bonde langs veien  

 

 
på tur hjem der jeg har mengder med vilt og 
tamt kjøtt i fryseren.

Medlemmer i WWF eller Naturvernfor
bundet som synes det er greit at rent kjøtt 
havner i kjeften på rovdyr og som mener 
vi skal livnære oss på importert mat er ikke 
miljøvernere. De som synes at det er greit at 
Norge gror igjen og at rovdyr skal herje fritt 
har misforstått. 

Mange, og ikke minst han selv, synes bilder av 
Ola Elvestuen med en ulvevalp i fanget er sååå 
søtt og fantastisk.  WWFministeren bør få 
beskjed om at det er mange søte hundevalper 
og reinsdyrkalver han kan fotograferes med. 
Dyr som vil havne i kjeften på akkurat på den 
ulvevalpen han synes er så rolig og fantastisk 
og ha i fanget. 

Miljøvernminister er han, men miljøverner? 
Nei det er vi i FNR.

Nils Solberg

FYLKESMANNEN I TROMS:  

Etterlyser forvaltning av kongeørn

I et brev til departementet viser 
fylkesmann Elisabeth Vik. 
Aspaker til Stortingets fler
tallsmerknader om kongeørn 
fra 2016.

«Flertallet [H, FrP, KrF og SP] 
ber regjeringen også igangsette 
en forsøksordning for forvalt
ning av kongeørn innenfor 
rammene av rovviltforliket. 

En ordning begrenses til områ
der på Fosenhalvøya og i 
Troms, hvor kongeørn er stedvis 
en stor utfordring for beitedyr. 
En slik forsøksordning vil bidra 
til verdifull kunnskap om for
valtningspraksis.» 

Bekymret for næringa
 Vi ser med bekymring at 
den politiske beslutninga om 

forsøksordning for forvaltning av kon
geørn ikke blir fulgt opp. Beitenæringa 
i Troms har i flere år gitt tilbakemeldin
ger til Fylkesmannen om at de har store 
utfordringer med tap til kongeørn. Sta
tens naturoppsyn har også dokumentert 
omfattende tap av reinkalv til kongeørn.  
K I L D E :  F Y L K E S M A N N E N  I  T R O M S

–  Ber Klima- og miljødepartementet om å iverksette forsøksordningen med forvaltning av kongeørn.

Elisabeth  
Vik Aspaker  

er Fylkesmann  
i Troms
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ROVDYRMØTE  
i Klima- og miljødepartementet
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk og flere andre organisa sjoner møtte 4. juni 

statsråd Ola Elvestuen og andre i ledelsen i Klima- og miljødepartementet.

 $ Åsmund Ystad

Møtet kom i stand etter invitasjon fra 
departementet som utfordret organisasjo
nene selv til å peke ut viktige temaer de 
ønsket å drøfte med departementet. 

Organisasjonene hadde i samråd utarbei
det en liste med temaer som statsråden 
ble utfordret på, og kommenterte i møtet, 
temaer som organisasjonene senere vil 
følge opp videre i form av konkrete innspill 
til forvaltningen. 

Disse organisasjoner deltok 
i møtet: 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Utmarks
kommunenes Sammenslutning, Norske  
Reindriftssamers Landsforbund, Norsk Sau 
og Geit, Norges Bondelag, Norsk Bonde 
og Småbrukarlag, Norges Skog eierforbund, 
Norskog, Norges Jeger og Fiskerforbund. 

Følgende temaer ble klima 
og miljøminister Ola Elve-
stuen utfordret på i møtet:

1.  Regulering av ulvebestanden inne 
i ulvesona. Forholdet mellom sona 
som reservat og Stortingets  
 

bestandsmål, hensikten med 
bestandsmål i sona. Bestands estimat 
og overvåking, bruk av ferske tall  
ved avgjørelser.

2. Mer effektiv jervejakt.

3.  Regional rovviltforvaltning  
– varslet revisjon og region reformen.

4. Forvaltning av kongeørn

5.  Arbeidet i Kontaktutvalget  
for rovviltforvaltning.

6.  Midler til forebyggende og  
konflikt dempende tiltak må økes.

7.  Kompensasjonsordning  
for tapte utmarksinntekter.

8.  Gentesting av streifulver  
før skadefelling.

9.  Departementets overprøving  
av regionale forvaltningsplaner.

Klima og miljødepartementet stilte med fra 
venstre: Avdelingsleder Torbjørn Lange, stats-
råd Ola Elvestuen, statssekretær Atle Hamar 
og rådgiver Tommy Andersen. 

F O T O :  Å S M U N D  Y S T A D

På møte i KLD. Fra venstre: Fra venstre: Inge Even Danielsen NRL, Einar Frogner Norges Bondelag, Merete Furuberg NBS,  
Espen Søilen NJFF, Hanne Velure USS, klima og miljøminister Ola Elvestuen, Nils Solberg FNR, Atle Hamar statssekretær i KLD,  
Bente Løvenskiold Kveseth Norskog og Pål Kjorstad fra Sau og Geit. F O T O :  Å S M U N D  Y S T A D
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Rovviltnemndene i region 4, Oslo, Akers
hus og Østfold og i region 5 Hedmark ved
tok 19. juni neste vinters lisenskvote for ulv.

12 ulver kan felles utenfor ulvesona i Hed
mark og Akershus. Videre skal tre ulverevir 
i ulvesona tømmes. Det er Slettåsreviret i 
Trysil, Mangenreviret på grensen mellom 
Hedmark og Akershus og Hobølreviret i 
Østfold.

Antall kjente ulver i disse tre revirene er pr. 
i dag 17, men dette skal fortløpende oppda

teres slik at kvota sikrer at de tre revirene 
tømmes. 

Flertallet i rovviltnemndene kritiserte og 
overkjørte fylkesmennenes innstilling, som 
var på ingen kvote i ulvesona, på tross av at 
bestanden ligger langt over målet.

Balder berget av kompromiss
I et opprinnelig endringsforslag fra nem
nda i Hedmark var også Letjennareviret 
i Elverum, med ulvevalpen Balder, med i 
kvoten. Men i et kompromiss med nemnda 

var at han helga før møtet med 

organisasjonene hadde vært med 

Statens Naturoppsyn på ulvegutte-

tur til Letjennareviret i Elverum.

 $ Åsmund Ystad

Dette er en av fl okkene som ble radiomerket i januar, 
en svært omstridt strategi departementet har brukt 
de to siste vintrene for å følge opp norske ulvefl okker.

Med halsbånd på foreldreparet i Letjenna var det 
enkelt for SNO å følge med, yngling ble konstatert 
og tidlig i juni var det tid for besøk i hiet og helse
kontroll av ulvevalpene.

Sju nyfødte ulvevalper, blant annet en som Ola Elve
stuen selv døpte Balder, ble veiet og funnet tung nok 
til å bli brukt i et rovdyrpolitisk reklamestunt som 
vakte begeistring i vernekretser, men sterke reak
sjoner blant politiske motstandere og folk som lever 
med de negative konsekvensene av ulv.

Både Klima og miljødepartementet og Elvestuens 
parti Venstre spredte bilder og video på sosiale 
medier, der statsråden er avbildet med fanget fullt 
av ulvevalper samt en video med ulvevalpen Balder 
i hånden der Ola Elvestuen proklamerte følgende: 

Det Ola Elvestuen ikke fortalte,

«Her er Balder og han er ulv og bare tre 
uker gammel…og hvis noen trenger et 
bedre bevis på at vi skal ha ulv i Norge og 
at vi trenger en levedyktig bestand så har 
vi han her. Han er et veldig godt eksempel 
på hva også ulv innebærer. Dette er helt 
fantastisk. Balder er helt rolig.»

Dette er måten ministeren ønsker å fram
stille virkeligheten, et godt bidrag til fyre 

opp konfl ikten. Det skjer mens fortvilede 
sauebønder samler sammen ulvedrepte 
kadaver både i Rendalen, Hadeland og 
i Gudbrandsdalen og samtidig med at 
hundrevis av medlemmer i kommunale 
skadefellingslag jobber døgnet rundt i 
endeløse forsøk på å felle skadegjørerne. 

Klima og miljøminister Ola Elvestuen med ulvevalpen Balder i hånden, 
bevisetpå at vi skal ha en levedyktig ulvebestand i Norge..

 F O T O :  J Ø R N  F R E M S T A D

Tre revirer i ulvesona skal tømmes under vinterens lisensjakt.

Balder berget livet med et nødskrik

i region 4 ble Letjennareviret byttet ut 
med Hobøl i Østfold.

Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok 
kvote for lisensjakt i ulvesonen i et 

møte på Gardermoen 19. juni. Vedtaket 
ble gjort med 7 mot tre stemmer. 

Mindretallet, representanter fra MDG 
og SV foreslo ingen lisensjakt hverken 

utenfor eller innenfor ulvesona.
F O T O :  Å S M U N D  Y S T A D
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Dato Kommune Status

Region 1 Vestlandet

4/20/2018 Suldal Dokumentert

Region 3 Oppland

5/9/2018 Lom Antatt

4/10/2018 Skjåk Dokumentert

4/3/2018 Skjåk Dokumentert

Region 5 Hedmark

6/6/2018 Rendalen Antatt

6/5/2018 Trysil Antatt

6/5/2018 Elverum Dokumentert

6/4/2018 Trysil Dokumentert

5/28/2018 Rendalen Antatt

5/22/2018 Elverum Dokumentert

5/3/2018 Stor-Elvdal Dokumentert

4/21/2018 Engerdal Dokumentert

4/13/2018 Rendalen Antatt

4/6/2018 Engerdal Antatt

4/6/2018 Stor-Elvdal Dokumentert

4/4/2018 Rendalen Dokumentert

4/4/2018 Rendalen Dokumentert

3/31/2018 Rendalen Dokumentert

3/31/2018 Stor-Elvdal Dokumentert

Region 6 Trøndelag og Møre og Romsdal

6/13/2018 Snåsa Dokumentert

6/8/2018 Oppdal Antatt

6/6/2018 Norddal Antatt

5/24/2018 Tydal Antatt

5/24/2018 Oppdal Dokumentert

5/2/2018 Surnadal Dokumentert

5/1/2018 Lierne Dokumentert

4/30/2018 Verdal Dokumentert

4/27/2018 Høylandet Dokumentert

5/10/2018 Sunndal Dokumentert

4/20/2018 Verdal Dokumentert

4/17/2018 Grong Dokumentert

4/16/2018 Snåsa Dokumentert

4/13/2018 Snåsa Dokumentert

4/12/2018 Holtålen Dokumentert

4/11/2018 Stjørdal Dokumentert

Region 7 Nordland

5/8/2018 Grane Dokumentert

5/5/2018 Rana Dokumentert

5/4/2018 Saltdal Dokumentert

5/3/2018 Tysfjord Dokumentert

5/2/2018 Rana Antatt

4/23/2018 Rana Antatt

4/23/2018 Tysfjord Dokumentert

4/18/2018 Beiarn Antatt

4/16/2018 Rana Antatt

5/2/2018 Saltdal Dokumentert

4/3/2018 Rana Antatt

Region 8 Troms og Finnmark

5/7/2018 Tana Dokumentert

4/20/2018 Karasjok Antatt

4/17/2018 Bardu Dokumentert

4/13/2018 Målselv Antatt

4/4/2018 Målselv Antatt

4/3/2018 Karasjok Antatt

3/20/2018 Storfjord Antatt

40 registrerte jerveynglinger i 2017 var det laveste 

tallet siden 2002. For første gang traff man nesten 

Stortingets bestandsmål på 39 årlige kull.  

Men det varte ikke lenge. 

 $ Åsmund Ystad

10 av disse ynglingene ble i tillegg 
fjernet i hiuttak utført av SNO, som 
vanlig til voldsomme protester fra 
miljøorganisasjonene som beskriver 
forvaltningen som ren utryddelse.

Men etter årets vinter er jerven til
bake til gamle høyder, langt over 
bestandsmålet. Så langt denne våren 
er det registrert 53 nye jervekull i 
Norge.

Eksplosjon i Hedmark
Hedmark peker seg ut med 15 regis
trerte jerveynglinger, tre ganger så høyt 
som bestandsmålet på 5.  Rendalen 
kommune har alene 6 registrerte 
kull i år.  Men også i MidtNorge og 
Nordland ligger jerven godt over 
forvaltnings målet.

Kun et fåtall av jerveynglingene er 
fjernet i forbyggende uttak i vår og 
det er god grunn til å frykte økte tap 
av husdyr og tamrein i år, noe mange 
allerede har erfart.

Jerven raskt tilbake  
til gamle høyder

En jervefamilie i full fart etter veien i Storlidalen i Oppdal tidlig i juni i år. 
F O T O :  H A R A L D  K R I S T I A N  J Æ R E

Registrerte jerveynglinger i Norge pr. 13.06.2018. 
K I L D E :  R O V D A T A . N O
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Den verste vinteren på lenge
– store rovdyrtap for reindrifta i Namdalen

 $ Tekst og foto: Aina Bye

Etterjulsvinteren og våren i år har vært 
spesiell hos oss i Låarte Sitje/ Luru rein
beitedistrikt i Snåsa og Lierne. Beitet ble 
vanskelig. Reinen trakk opp i høyden for 
å finne mat der det snøen var 
blåst bort. Det var hardt og 
tendenser til ising – men det 
løste seg heldigvis opp etter 
hvert. Reinen holdt seg der 
utover våren og ble lettere å 
gjete enn om den hadde truk
ket ned i skogene og vanskeli
gere terreng.

Fra jul og utover var det 
mange dager med sterk vind 
og snøfokk. Altså dårlig sikt. 
Men de dagene vi kunne 
komme oss ut fant vi rein 
drept av rovdyr hver dag, fra 
en til tre, fire, fem kadaver. En 
skikkelig trist etterjulsvinter 
og vår. Den verste på lenge.

Det er mange år siden vi har 
hatt så mye gaupe og gaupe
drept rein. Vi fikk flere skade
fellinger og greide å skyte to. 

Den tradisjonelle gaupejakta ble fort ferdig. 
Da blir ikke nødvendigvis de gaupene vi 
plages med skutt. 

Gubben min, Bengt Åke Jåma, har telt over 
drept rein i Rovbasen. I vårt område er det 

dokumentert totalt 72 rein drept av rovdyr 
og ørn i perioden 1. januar til 24. april. 
Men det bare de som er funnet. 

Så gruvgleder vi oss til våren. Fint med 
vår  bedre beiter og kalving. Men bjørnen 

kommer også. Vi er midt 
i yngleområdet for bjørn, 
jerv og kongeørn. Egentlig 
ikke gaupe – men bestanden 
har økt enormt. Det kom 
enkeltbjørner inn i landet 
vårt tidlig, men så ble det 
merkelig rolig. Våre sven
ske naboer fikk heldigvis ta 
ut bjørner som kom inn i 
kalvings landet – totalt 9 stk. 
Det er veldig bra for oss. 

Våren kom brått med 
varme og scooterføret ble 
borte unormalt tidlig. Før 
binnene med unger bru
ker å komme. Vi mistet litt 
oversikten men håper det 
har gått bra med kalvingen.

Slik fant vi årets første kalv – bitt i to av jerv.  
Rakk ikke å bli født en gang – revet ut av simla. Vi har begynt  

å bli nokså herdet, men slike ganger gråter jeg.

ROVDYR nr. 2 – juli 2018       7 

– AKTUELT –



Naturbruksalliansen stiftet
Samler troppene til felles innsats for aktiv kamp mot ulvereservatet. 

 $ Tekst og foto: Åsmund Ystad

Ni sentrale og regionale organisasjoner har 
stiftet nettverket Naturbruksalliansen for mer 
effektivt og med større slagkraft kunne påvirke 
ulveforvaltningen i Norge. De fleste organisa
sjonene har også tidligere stått sammen om 
felles innspill til storting og regjering om ulven.

Nå går vi et steg videre fordi alle ser et stort 
behov for å jobbe sammen, koordinere og 
fordele arbeidsoppgaver.

Naturbruksalliansen skal ikke erstatte hver 
enkelt organisasjons arbeid, men supplere og 
jobbe med felles strategier og markeringer. Alli
ansen skal være en uformell nettverksorganise
ring med et felles sekretariat som finansieres av 
de deltagende organisasjonene som er en blan
ding av nasjonale og regionale organisasjoner: 

• Norges Bondelag
• Norges Skogeierforening  

(inkl. Mjøsen og Viken)
• Norskog
• Norsk Allmenningsforbund
• NJFF –Øst (NJFFs fylkeslag i Hedmark, 

Akershus, Oppland og Østfold)

• Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
• Norsk Sau og Geit
• Norsk Bonde og Småbrukarlag
• Glommen Skogeierforening

Medlemsorganisasjonene stiftet formelt Natur
bruksalliansen på et møte på Blæstad i Hamar 
24. april i vår, etter forslag fra et foreløpig 
arbeidsutvalg som ble valgt på et plaleggings
møte med organisasjonene i desember i fjor. 
Det er ønskelig å få flere organisasjoner med i 
arbeidet som har følgende formål og mål:

Naturbruksalliansens formål:
• Samle ulike nærings, frilufts og 

distriktsinteresser til felles/koordinert 
arbeid for å forbedre forvaltningen av 
ulvebestandet i Norge slik at den er i tråd 
med Stortingets vedtak og intensjoner. 
En forvaltning må baseres på demokra
tiske prinsipper, åpenhet, saklighet og 
innflytelse for de berørte. 

Mål for arbeidet:
• Stortingets vedtak skal etterleves
• Åpne for jakt på revir innenfor sona, 

herunder grenserevir

• Åpne for jakt på enkeltulver utenfor 
revir i ulvesona med samme jakttid som 
utenfor

• Oppnå erstatning for tap av rettigheter
• Styrke «naturbrukernes» posisjon i 

mediabildet
• Forbedre troverdigheten i det faglige 

beslutningsgrunnlaget for ulveforvalt
ningen. 

Naturbruksalliansen er allerede i full gang 
med påvirkningsarbeid overfor rovvilt
nemndene for å få vedtatt en lisenskvote 
for ulv som skal redusere trykket i ulve
sona. Anne G. Delphin er engasjert som 
sekretær for Naturbruksalliansen som 
ledes av et arbeidsutvalg bestående av:  

Gunnar Gundersen, leder Glommen
Knut Arne Gjems NJFF Øst
Pål Kjorstad NSG
Nils Solberg  FNR
Einar Frogner NB
Kjell Erik Brandstadmoen NBS

Deltagerne på stiftelsesmøtet for Naturbruk s alliansen. Fra venstre: Per Steinar Slang, Nils Solberg, Berfinn Alund, Knut Arne Gjems,  
Odd Granås, Ola Råbøl, Ole Randin Klokkerengen, Jo Petter Grinstad, Erling Aas-Eng, Gunnar Gundersen, Martin Mostue, Anne Gjerulfsen 
Delphin, Arne Rørå, Arnfinn Beito, Ola Hougsrud, Margrethe Nøkleby, Pål Kjorstad, Ståle Støen, Marius Andresen og Bjørn Rustetuen.
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 $ Tekst: USS, www.utmark.no 

WWF hadde anlagt sak mot staten v/
Klima og miljødepartementet. Utmarks
kommunenes Sammenslutning (USS) 
begjærte partshjelp til støtte for staten. 
Tingretten frifant staten i dom av 18. 
mai 2018. Staten og parthjelperne ble 
også tilkjent saksomkostninger. 

Medhold på alle punkter
USS er tilfreds med dommen. Staten og 
USS har fått medhold på alle punkter, 
herunder også forståelsen av den nye 
bestemmelsen i naturmangfoldloven 
§ 18 c om “off entlige interesse av vesent
lig betydning” som USS var en pådriver 
for å få inn i loven.

Bestemmelsen er hentet fra Bernkon
vensjonen. Retten tolker bestemmelsen 
korrekt, og lovforståelsen vil stå sentralt 

også i senere saker  særlig i ulvesonen 
der det ikke lenger drives utmarksbeite. 

Forutsigbarhet, konfl ikt-
demping og tillit til forvalt-
ningen legitime hensyn
Retten fi nner det også “overveiende 
sannsynlig at folk opplever ulven som 
en belastning, og at dette er et av fl ere 
hensyn som kan tilleggs vekt”.  

Retten mener videre at “hensynet til 
forut sigbarhet, konfl iktdemping og 
tillit til forvaltningen må være legitime 
hensyn å tillegge vekt.”

Advokat (H) Stein Erik Stinessen i USS 
sekretariat Advokatfi rmaet Lund & Co, 
prosederte saken på vegne av USS.

WWF tapte saken 
om felling av ulv

Advokat (H) Stein Erik Stinessen (nærmest) i 
Advokatfirmaet Lund & Co, prosederte saken 
på vegne av Utmarkskommunenes 
Sammenslutning. Her sammen med Erik 
Sletten, ordfører i Trysil, som var innkalt som 
vitne i rettsaken.
F O T O :  Å S M U N D  Y S T A D

WWF Verdens naturfond anker dommen fra 
Oslo tingrett. WWF mener at dommen er uriktig 
og savner klarhet i noen av de grunnleggende 
premissene for norsk ulveforvaltning: Hva slags 
nasjonale og internasjonale forpliktelser har 

Selv ikke knusende tap på alle punkter i ting-
retten og en regning på saksomkostninger til 
Staten og partshjelperne på kr. 450.000 i tillegg 
til WWFs egne utgifter, skremmer ikke WWFs 
leder Bård Vegard Solhjell fra å anke ulvedom-
men til lagmannsretten.

F O T O :  N I N A . N O

WWF ble dømt til å dekke 
alle egne omkostninger og 

i tillegg betale kr. 450.000, halv-
parten av motparten, Staten 
og partshjelpernes utgifter.

Norge til å ta vare på fredede rovdyr i naturen 
vår? Hva betyr det egentlig at ulvebestanden skal 
være levedyktig? 

WWF mener dommen er svakt begrunnet, og lar 
argumentene til WWF stå igjen uten drøft else, 
noe de ikke vil akseptere.

Over hele verden ser vi nå et historisk tap av dyr. 
Verdens dyreliv er redusert med 60 prosent bare 
de siste 40 årene, og naturtapet skjer i like stort 
omfang her i Norge

Siste: WWF anker dommen 
til lagmannsretten
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WWF har tapt rettssaken mot Staten om vinterens lisensfelling av ulv. Det kom neppe  

som noen stor overraskelse, hverken for Staten eller for WWF.

 $ Einar Frogner, Norges Bondelag • Olav Veum, Norges Skogeierforbund  
Merete Furuberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag • Arne Rørå, Norskog • Lars Erik Wallin, Norsk Sau og Geit  
Nils Solberg, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk • Knut Arne Gjems, NJFF Hedmark, Oppland og Akershus 

Det har ikke vært særlig stor tvil om at de to 
vedtakene Klima og miljødepartementet fat
tet i desember i fjor var innenfor de rammer 
som er fastlagt gjennom Bernkonvensjonen, 
Naturmangfoldloven og Stortingets føringer. 

Spesielt ikke etter at Oslo tingrett behandlet 
spørsmålet om såkalt «midlertidig forføy
ning» i januar, der WWF begjærte lisens
fellingen stanset i påvente av at søksmålet 
ble ferdig behandlet. Her var Oslo tingretts 
klare vurdering at Staten har et «betydelig 

skjønnsrom» når det gjelder disse vedtakene, 
og at det ikke var sannsynliggjort at jakten 
var ulovlig. Da ville det ha vært naturlig å 
trekke hovedsøksmålet. Men det gjorde ikke 
WWF. 

WWFs fremste mål i denne saken var anta
geligvis heller ikke å vinne. De tapte saken, 
men vant kommunikasjonsarenaen og 
mediabildet. Det var nok målet. WWF har 
en meget bevisst og profesjonell kommuni
kasjonsstrategi, der en rekke virkemidler tas 

i bruk for å skape fokus, medieoppmerksom
het og sympati omkring de sakene de ønsker 
søkelys på. 

Med om lag 60 millioner kroner i offentlige 
tilskudd, en egen kommunikasjonsavdeling, 
solid kommunikasjonskompetanse i styret og 
uten en demokratisk organisering er organi
sasjonen godt rigget for å målrette sin kom
munikasjon. Man blir handlekraftig når man 
ikke behøver å forholde seg til medlemmer.

WWFs spill om Ulven
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WWFs Bård Vegard Solhjell og Ingrid Lomeidel 
i Oslo tingrett med NRK på slep.
F O T O :  Å S M U N D  Y S T A D

At man velger seg en symbolart som er flott å 
se på, ligner «menneskets beste venn» og deri
gjennom vekker menneskers naturlige sympati 
og omsorg er ikke tilfeldig. At ulven i tillegg er 
kontroversiell skaper bare god oppmerksomhet 
omkring WWF sitt budskap. Virkeligheten er at 
ulven er en av verdens mest utbredte arter, den er 
på full fremmarsj over hele Europa og i verden. I 
Norge er den en østlig innvandrer i utkanten av 
sitt utbredelsesområde.

Når rettssakene iscenesettes for å skape opp
merksomhet omkring konflikten, koster det 
samfunnet millioner av kroner i rettsapparatet, 
i forvaltningsapparatet, og hos andre involverte 

i prosessen.  WWF har gjennom sin 
nettbaserte innsamlingsaksjon, sam
let inn nesten en halv million kroner 
fra enkeltpersoner som har gitt sine 
bidrag i tro på at 1) de bidrar til å 
verne en truet art og 2) på at saken 
kunne vinnes. WWF tilbyr også en 
egen «fadderordning» for rovdyr, der 
ulven er en av artene man kan velge 
å bidra til. At WWF også har økono
miske motiver for å blåse opp konflik
ten rundt ulv er temmelig åpenbart. 

Når WWF bevisst velger seg ut arter 
som har avgjørende betydning for 
enkeltmenneskers næringsutøvelse, 
har medaljen en trist bakside. WWFs 
kommunikasjonsstrategi bidrar til at 
norske sauebønder også denne som
meren skal lete opp de ihjelrevne dyra 
sine på beite, og til at enda flere vil 
velge å slutte med beitedyr.  WWFs 
valg av ulven som symbolart bidrar 
til at utmarka vokser igjen og kultur
landskapet forringes, til at gamle 
jakttradisjoner må skrinlegges og at 
enkeltmennesker taper inntektsgrunn
laget sitt. 

Ulven har og vil i uoverskuelig fremtid 
ha en truethetsstatus på den Norske 
rødlista. Etter kriteriene for rødlis
ting må ulvebestanden i Norge øke til 
mer enn 1000 reproduserende indi

vider, før den kan plasseres utenfor 
truethets status.

Vi mener at WWF skyter spurv med 
kanoner. Det er mindre enn noen 
gang nødvendig å blåse opp konflik
tene rund enkeltarter som har stor 
betydning for folks levebrød for å 
skape oppmerksomhet og forståelse 
rundt bevaring av artsmangfoldet.   
Vi er alle opptatt av å bevare artene og 
deres leveområder, og folks bevissthet 
omkring dette har gjort kvantesprang 
fremover de siste tiårene. Det finnes 
nok av arter som har et mye større 
beskyttelsesbehov enn ulv, og som 
hadde fortjent en langt større andel av 
WWF og andre miljøorganisasjoners 
kommunikasjonsbudsjett. 

Vi ønsker at WWF tar med i betrakt
ningen hvilke kostnader deres kon
frontasjonslinje bidrar til å påføre 
samfunnet, både gjennom unødvendig 
bruk av tid og ressurser i rettsappara
tet, i statsforvaltningen og gjennom 
å bidra til å påføre næringsdrivende 
i landbruket unødige tap og negativ 
oppmerksomhet. Norge har en rekke 
miljøsaker som trenger oppmerk
somhet. Fjellrev, dverggås og lomvi er 
minst like vakre og kunne skapt like 
mye sympati for WWFs gode formål 
som ulv.

 “ «Man blir handlekraftig 

 når man ikke behøver å  

forholde seg til medlemmer.»
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 $ Tekst og foto: Åsmund Ystad

Torvald Brinch, mangeårig landstyremedlem fra Oslo, gikk ut 
av landsstyret. Han ble erstattet av ny valgt landsstyremedlem 
Arve Særtra fra Aurskog. Som ny varamedlem til landsstyret 
valgte landsmøtet Mette Trøftmoen fra NordOdal. Resterende 
medlemmer av landsstyret ble gjenvalgt av landsmøtet. Resultatet 
av valgene finner du på side 18 i dette bladet.

Landsmøte i Folkeaksjonen  ny rovdyrpolitikk
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk arrangerte årets landsmøte på Scandic Hell Hotell  

16 og 17. juni i år. 34 delegater fra de fleste av lokallagene deltok.  

Landsmøtet behandlet og godkjente årsberetning og regnskap og diskuterte  

aktuelle rovdyrpolitiske saker og strategier for arbeidet i organisasjonen.

Anders Svarstad fra FNR Helgeland lokallag snakker til landsmøtet.

John Sivert Opdahl fra Jakt og Fangstbua underholdt landsmøtet 
med gode historier fra en langt liv med jakt og fangst. Her lærer 
han Laila Hoff lokking av rev ved å etterligne rådyrkjeets lyder.

Arve Sætra fra FNR Akershus 
lokallag ble valgt til nytt med-
lem av landsstyret i FNR.

Mette Trøftmoen fra FNR 
Glåmdal ble nytt varamedlem 
til landsstyret.  F O T O :  P R I V A T .
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Landsmøte i Folkeaksjonen  ny rovdyrpolitikk
Landsmøtet vedtok  
følgende uttalelser:
Uttalelser fra Landsmøtet i Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk 17. juni 2018.

A. Lisensfelling i ulvesona

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyr
politikk viser til sekretariatets innstilling 
til de regionale rovviltnemndene i region 
4 og 5, der det ikke åpnes for lisensjakt i 
ulvesona.

Vi mener rovviltnemndene har et klart 
ansvar for å redusere bestanden til et nivå 
som er i tråd med Stortingets bestandsmål 
for ulv i Norge på 46 ynglinger pr. år, 
hvorav 3 skal være helnorske ynglinger, 
og der grenseflokker teller med en faktor 
på 0,5.

Selv etter siste vinters uttak består den nor
ske bestanden nå av 8,5 ynglende familie
grupper av ulv, hvorav 6 er helnorske. 

Stortingets føringer for ulveforvaltningen, 
sammen med den kraftige veksttakten de 
siste årene tilsier at rovviltnemdene bør 
sikte seg inn mot den nedre grensen i 
målintervallet.

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyr
politikk krever at rovviltnemndene i region 
4 og 5 vedtar et uttak av minst 4,5 familie
grupper neste vinter.

B.  Det finnes ingen  
norske rovdyrbestander

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyr
politikk ber Klima og miljødepartementet 
rydde opp i forvaltningens kunnskapsløse 
bruk av bestandsbegrepet i rovdyrpolitikk 
og forvaltning.

C. Reduksjon av bestandsmålene

Økt kunnskap, bedre kunnskapsgrunn
lag og erfaringsbasert kunnskap tilsier 
at bestandsmålene for alle de fire store 
 rovdyrartene og for kongeørn må reduseres.

Dagens bestandsmål bygger på over 20 år 
gamle vurderinger i forhold til den tids 
kunnskap. Virkeligheten har vist at rovdyr
artene er mye mere mobile og robuste og de 
negative konsekvensene for utmarksbruken 
har vist seg å være mye verre enn forutsatt.

D. Kongeørn

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyr
politikk 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 for
valtning av en alt for stor kongeørnbestand.

E. Stående fellingstillatelser

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk krever 
stående fellingstillatelse på store rovdyr 
og kongeørn i prioriterte beiteområder og 
kalvingsland for rein.

F. Nei til reservat

Tilliten til dagens rovdyrpolitikk har nådd 
bunnen. En del av befolkningen opplever 
stor forskjellsbehandling i forhold til å 
måtte leve i rovdyrreservat.

Det er en uverdig og uakseptabel situasjon 
at sentrale miljøvernmyndigheter, uten 
hensyn til lokal og praktisk kunnskap og 
erfaring, definerer hva som er sant, uav
hengig av virkeligheten.

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyr
politikk finner det fullstendig uakseptabelt 
at det ikke er mulig å stole på et bredt for
ankret stortingsvedtak. 

Solid bidrag fra FNR
Samlet inn 180.000 kroner til bruk mot WWF i retten. 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har gitt 
et solid bidrag til seieren mot WWF i 
ulverettsaken i Oslo tingrett. Sammen 
med landsstyret har en rekke av FNRs 
lokallag bidratt med store summer til 
parthjelper USS, utmarkskommunenes 

sammenslutning ved advokat Stein Erik 
Stinessen. Landsstyret og lokallagene har 
til sammen gitt 180.000 kroner til dette 
viktige arbeidet. I tillegg kommer en 
rekke gode bidrag fra enkeltmedlemmer 
i FNR. 

Folkeaksjonens bidrag er med på å legge 
til rette for at USS og advokat Stein Erik 
Stinessen kan fortsette arbeidet for fullt 
fram mot at WWFs ankesak kommer opp 
for Lagmannsretten. Saken kommer neppe 
opp før i 2019.
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Ny utredning av ulvens genetikk 
Miljødirektoratet har utlyst en bred internasjonal konkurranse om å levere 

en utredning av den norske ulvens genetiske bakgrunn.

Stortinget ba i 2016 om en ny uavhengig 
utredning av den genetiske opprinnelsen 
til ulvestammen i Norge. Med bakgrunn 
i dette ga Klima og miljødepartementet 
(KLD) et todelt oppdrag til Miljødirekto
ratet i januar 2017. Første del av oppdra
get ble levert i fj or høst, da tre uavhengige 
amerikanske forskere gjorde en evaluering 
av tilgjengelig forskning.

Ny kunnskap om temaet vil kreve avanserte 
DNAanalyser og innhenting av nye fysiske 
prøver fra et stort område av Europa.

I del to av oppdraget ba departementet om 
en ny analyse som benytter ny metodikk, 
teknologi og/eller annen kunnskap for 
blant annet å utrede opprinnelsesområdet 
for dagens ulvebestand.

3-4 år
For å skaff e kunnskap som i minst mulig 
grad er avhengig av tidligere forskning 
ser vi at vi trenger en analyse som ser på 
mest mulig av arvematerialet (DNA), en 
såkalt helgenomsekvensering. Denne vil 
måtte omfatte fl ere prøver utenfor Norge 

og  Sverige, og også prøver fra hunder. Dette 
blir et omfattende og tidskrevende opp
drag, og vi forventer at endelige resultater 
først vil foreligge om 34 år. 

Ved helgenomsekvensering analyseres 
store deler av arvematerialet, og vi får 
mer omfattende genetisk informasjon om 
individet. 

Åpen prosess
Miljødirektoratet har i oppdraget lagt stor 
vekt på å legge til rette for at det endelige 
resultatet etterkommer Stortingets ønske 
om en uavhengig utredning.

Ved å bruke helgenombaserte metoder 
kan gamle prøver analyseres på nytt uten 
å være avhengig av tidligere metoder eller 
resultater.

Videre gjøres en rekke grep for å sikre 
åpenhet og muligheter for å etterprøve 
resultatene og prosessen. Alle DNA
analyse resultat  gjøres tilgjengelige for de 
som vil ettergå arbeidet eller gjøre egne 
analyser.

Miljødirektoratet forutsetter at det nye 
materialet som samles inn dekker hele 
området hvor det fi nnes et vandrings
potensiale, men også andre områder kan 
være interessante. I Skandinavia fi nnes 
mye materiale lett tilgjengelig, mens for 
eksempel i Russland må oppdragstaker 
være forberedt på å kartlegge.

Frister
• Kunngjøringsdato: 

15. februar 2018

• Tilbudsfrist: 
31. mai 2018 23:59

• Åpning av tilbud: 
1. juni 2018 12:00

• Foreløpig dato  
Beslutning om tildeling: 
31. august 2018

• Foreløpig dato for oppstart: 
17. september 2018

Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet presenterte planene for det 
nye prosjektet om utredning av ulvens genetikk på møte i Kontakt-
utvalget i april i år. Prosjektet er beregnet til å koste 5- 10 millioner 
kroner og ta 3-4 år.  F O T O :  Å S M U N D  Y S T A D

Prøver som må inngå i analyser. 
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Det er påvist 262 familiegrupper av gaupe  

i Skandinavia i år. Det er omtrent samme  

antall som i fjor.

1540 skandinaviske gauper
– I 2018 er det estimert at det er 262 familiegrupper av gaupe i 
 Skandinavia. Det er en økning på én familiegruppe sammenlignet 
med i 2017. Av disse ble 57,5 familiegrupper påvist i Norge og 204,5 
påvist i Sverige. Dette tilsvarer en bestand på cirka 1540 gauper, som 
også er omtrent det samme som i fjor, forteller Jonas Kindberg, leder 
i Rovdata.

Grunnen til at vi kan snakke om halve familiegrupper, skyldes at de 
deles mellom rovviltregioner i Norge og med Sverige.

Litt opp i Norge og ned i Sverige
I Norge har gaupebestanden økt med to familiegrupper siden i fjor, 
men den ligger under det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familie
grupper for sjette året på rad. I Sverige har antall familiegrupper gått 
ørlite ned med én familiegruppe sammenlignet med i fjor.

 

K I L D E :  R O V D A T A

En bjørn som drepte flere sauer og lam i Sul i Verdal ble påfølgende 
natt felt av det kommunale skadefellingslaget 5. juni.

Vi har aldri har sett bjørn rote så mye og grave ned kadaveret så 
mye som denne gangen.

Uka etter ble det satt i gang nytt fellingsforsøk på en annen bjørn 
som herjet lengre nord i kommunen, på grensa mellom Verdal 
og Steinkjer.

Stabilt med gaupe i Skandinavia
– økning i Norge, men fortsatt under målet

Det er påvist 262 familiegrupper av gaupe i Skandinavia i år.  
Det er omtrent samme antall som i fjor.

Bjørnen hadde lagt ned et grundig 
arbeid med å grave ned sauekadavrene.

F O T O :  M E T T E  K A R L G Å R D

Gravebjørn felt i Verdal
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 $ Åsmund Ystad

Vinterens mest populære tiltak i lokal
lagene var å kombinere årsmøte i lokallaget 
med foredrag av jaktleder Arne Sveen om 
vinterens lisensjakt på ulv i Østerdalen.

Ulvejakt minutt for minutt
Arne Sveen har deltatt på årsmøter i lokal
lagene Søndre Buskerud, Akershus, Lesja 
og Dovre, NordØsterdal lokallag og med 
foredrag om vinterens ulvejakt på årsmøte 
i FNR Hallingdal lokallag i Gol Bedehus.

Rovdyrkveld med Halvor Sveen
Folkeaksjonens lokallag i Trysil og Enger
dal inviterte til årsmøte og rovdyrkveld 
med Halvor Sveen i Heggeriset samfunns
hus i Engerdal i april.

FNR Søndre Buskerud arrangerte også 
rovdyrkveld med Halvor Sveen i en fullsatt 
Rustad kafe i Sokna i april.

Vestfold lokallag
På årsmøte i FNR Vestfold lokallag på 
Gavelstad i Lardal deltok som vanlig rov
viltnemndas leder Jørund A. Ruud som 
orienterte om arbeidet nemnda. I tillegg 
hadde lokallaget invitert John Odden fra 
Nina/Rovdata som fortalte om bestands
registrering og forskning, mest om gaupe.

Godt besøk  
på møter og arrangementer i lokallagene

Arne Sveen forteller om vinterens ulvejakt til interesserte medlemmer 
 i FNR Søndre Buskerud lokallag. F O T O :  Å S M U N D  Y S T A D

Fullt hus på årsmøte i FNR Søndre Buskerud i Hokksund. F O T O :  Å S M U N D  Y S T A D

Fullt hus på årsmøte i FNR Akershus lokallag med foredrag av Arne Sveen  
om vinterens ulvejakt. F O T O :  O D D  G R A N Å S

Her er en rapport med noen 

bilder fra vinterens mange 

møter og årsmøter i Folke-

aksjonens lokallag. Mange 

lokallag har også i år opplevd 

fulle hus og godt besøk på 

sine arrangementer.
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FNR Østfold lokallag samlet nærmere 300 tilhørere på 
Rovdyrkveld med Halvor Sveen og Jørn Stener i februar. 
På årsmøtet i april inviterte lokallaget i Østfold til fore
drag med naturfotograf Bjørn Brendbakken.

Stands og messer
Flere av lokallagene har drevet aktivt med medlems
verving på bygdedager og messer.

FNR Gauldal lokallag deltok på Villmarksmesse i 
 Melhus i mars, med mange nye medlemmer som resul
tat. I Buskerud har lokallaget deltatt på Lampelands
marken nå i juni og FNR Trysil og Engerdal har som 
vanlig stilt med stand på norsk elgfestival i Trysil.

Camp Villmark
Lokallagene i Akershus og Østfold var som vanlig sterkt 
engasjert på villmarksmessen på Lillestrøm. Tre dager 
på Folkeaksjonens stand på Camp Villmark rett etter 
påske ga 215 nye medlemmer til Folkeaksjonen ny 
rovdyrpolitikk.

Folkeaksjonens leder Nils Solberg (til venstre) sammen med representanter 
for FNR Vestfold lokallag. Til høyre lokallagets nye leder Frode Island 
Bergan.   F O T O :  O L A V  N O R D H E I M

Folkeaksjonens stand på Camp Villmark på Lillestrøm.   F O T O :  Å S M U N D  Y S T A D
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Landsstyrets 
medlemmer:

Per Bjarne 
Bonesvoll
1. vara 
Midtre Gauldal

Jan Snorre 
Landgraff
2. vara 
Biri

Mette 
Trøftmoen 
3. vara 
NordOdal

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

Arve Sætra
Delesjef
Aurskog
Tlf. 992 15 586

Tone Judith 
Marstein 
Benjaminsen 
Bonde
Skånland
Tlf. 941 47 249

Folkeaksjonens

ledelse  
politikk: 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en landsomfattende 

parti politisk nøytral organisasjon med formål å endre 

dagens rovdyrpolitikk. Økende bestander av store rovdyr 

gir ikke bare konfl ikt mellom nærings og verneinteresser. 

Det handler om mange folks livskvalitet i hverdagen.

Skogen og utmarka er viktig for vår livs
kvalitet. Dagens rovdyrpolitikk truer mye 
av det som gjør det meningsfullt å bo i 
DistriktsNorge.

Jegere og utmarksbrukere er kultur
bærere. Vår fantastiske natur med et rikt 
biologisk mangfold er et resultat av fl ere 
tusen år med allsidig utmarksbruk. Dette 
er faktisk grunnlaget for vår 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 

forvaltning i stedet for strengt vern av 
rovdyr i Norge.

Folkeaksjonen ny 
rovdyrpolitikk sier:

• Ja til lokal forvaltning

• Ja til effektivt uttak 
av skadedyr

•  Nei til kjerneområder 
og rovdyrsoner

•  Nei til fast ulvestamme
i Norge

og
Even Evensen
Skogsarbeider
Ringsaker
Tlf. 414 47 193

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

Lars Erik Brattås
Webmaster
web@rovdyr.org

Medlemskontingent 
er kr 285,– for 
hovedmedlem i 2018. 
Familiemeldemskap koster kr 400 
for hele familien.. Ungdom under 
25 år betaler kr 130 pr. person.
Nye hovedmedlemmer betaler 
kr 200 første året, og familiemedlem-
mer og ungdom kr. 100 første året.
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Fine premier 
til Folkeaksjonens 
gode ververe 
Verv 6 medlemmer og velg mellom:

Genser:
Norsk Natur 
er herlig 
– uten ulv

6 drammeglass 
med logo

Innmeldings skjema 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

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

  Jeg melder meg herved inn som medlem i 

 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Jeg har vervet 6 nye medlemmer og ønsker meg: 

 Folkeaksjonens genser   
 6 drammeglass med logo
 Sort våpenreim med logo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Familiemedlem:

Familiemedlem:

Familiemedlem:

Familiemedlem:

Familiemedlem:

Familiemedlem:

Våpenreim 
sort, med logo

– MEDLEMSSIDER –



Folkeaksjonens nettbutikk 
www.rovdyr.org

Caps

Våpenreim

Kaffekopp

Drammeglass

Klistremerker

T-skjorte
SMLXLXXL 

(Rosa tskjorte er små i størrelse)
MLXLXXL med logomed FNRlogo

Norsk natur er herlig uten ulvRosa           Signal           Grønn           Sort 44 x 8.5 cm

Genser

Jeg bestiller herved de varer og det antall som jeg har 
markert på bestillingsskjema. 
Frakt og omkostninger på kr. 70 pr. bestilling kommer i tillegg.

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

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

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

Epost: .........................................................................................

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

Varenavn Antall Farge Størrelse Pris pr. stk SUM
Tskjorte Norsk natur er herlig –uten ulv! 100,

Genser Norsk natur er herlig – uten ulv! 280,

Caps med logo 70,

Drammeglass med logo. 2 – pack. 110,

Drammeglass med logo. 6 – pack. 330,

Kaff ekopp Norsk natur er herlig – uten ulv! 75,

Våpenreim med løkke, sort 400,

Våpenreim enkel, brun 250,

Klistremerke  blå 20,

Klistremerker  grønn 20,           
Sum  kr  ____________

BESTILLINGSSKJEMA 
SENDES: 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Pb. 40, 7701 Steinkjer
aksjonen@rovdyr.org
Telefon: 975 95 119 
Bankkonto: 4464.09.33434



Den nye våpenloven – praktisk 
tilpasning i hverdagen for jegere

Det følgende er ikke ment å være dypsindig 
jus, kun stikkord for hvordan man håndtere 
praktiske situasjoner for trygt å være innen
for loven med forskrift er.  I skrivende stund 
er forskrift ene ikke klare, så det må tas et 
visst forbehold om endringer etter at disse 
kommer.  

Min personlige mening er at mye av reglene 
er «skrivebordsvirkelighet», men man gjør 
klokt i å forholde seg til det faktum at myn
dighetene kommer til å bruke reglene for alt 
hva den er verdt.

Ikke trådt i kraft enda. 
Den gamle loven med forskrifter 
gjelder pr. dags dato
Veldig mye av den gamle loven er det samme 
i den nye loven, men man har også innar
beidet en del forskrift er som lov. Dermed 
vil rettspraksis og forvaltningspraksis være 
svært relevant også i den nye lov.

Betingelser for erverv av våpen
Pistoler/revolvere holdes utenfor. Det 
jeg sier gjelder altså kun rifl er og hagler.                                                         
Jeg tar ikke inn noe om hvor mange våpen 
man kan erverve, det fi nner man fort ut hvis 
man søker om erverv av nye våpen. Erverv 
av våpen må begrunnes i jakt eller sportssky
ting, jfr. våpenlovens §§ 11 og 12. Man må 
være 18 år, jfr. våpenlovens § 15.

Kravene til vandel og personlige egenskaper 
står i våpenlovens § 16. Hva angår vandel må 
det ikke foreligge straffb  are forhold av betyd
ning. Man må ytterligere være edruelig. 
Notoriske rusmisbrukere får selvsagt ikke 
løyve, men her skal man passe seg litt. Hva 
som er edruskap kan jo være nokså avhengig 
av øynene som ser. Det skumleste kriteriet 
er likevel «av andre grunnar uskikka». Det 
kan jo være så mangt, men viktigst er at i 
forhold til nåværende lov er det foretatt en 
innstramming. I nåværende lov står det 
«særlige» grunner. Kravet til særlige grun
ner er fj ernet i den nye lov. Det betyr at det 

skal mindre til for å nekte løyve og inndra 
våpenkort etter den nye lov.

Oppbevaring av 
våpen og ammunisjon
Generelt gjelder at våpenet alltid skal være 
tømt for ammunisjon. Våpenet skal opp
bevares på fast bosted. Dog kan politiet gi 
dispensasjon for et år av gangen. Her skal 
man passe seg. Politiet har faktisk inndratt 
våpenkortet hvor dispensasjonstiden er 
overskredet. 

Hjemme er kravet godkjent våpenskap eller 
våpenrom. Her bør man likevel følge med på 
forskrift en når den kommer; det kan komme 
endringer. Ammunisjonen skal være ned
låst. Mitt praktiske tips er i den forbindelse 
å heller ha et våpenskap for mye enn for lite. 
Det er mye billigere enn å kjøpe nye våpen 
hvis våpenkortene skulle bli inndratt som 
følge av ulovlig lagring av ammunisjon og 
våpen, jfr. nedenfor. 

Under transport skal våpen og ammunisjon 
være adskilt (dette gjelder også midlertidig 
lagring). Våpen skal være i futteral/våpen
koff ert og være gjort mest mulig usynlig i 
bil. Det samme gjelder selvsagt ammuni
sjon. NB. Husk alltid å ha med våpenkort.  
Husk også alltid å låse bilen hvis du går 
fra denne, selv hvis du bare skal inn på en 
bensin stasjon. 

Ved overnatting for eksempel på hotell, er 
reglene som for transport. Personlig ville jeg 
vel også tatt ut sluttstykket og lagt dette et 
annet sted enn selve våpenet. På jakt er nok 
regelen at krav til oppbevaring i hytte er den 
samme som for hotell/annen overnatting. 
NB. Reiser du fra hytta og hjem må våpen 
og ammunisjon tas med selv om fraværet 
er kort. Overnatting i telt kan nok gi egne 
utfordringer, men man får etter beste evne 
tilpasse seg hva man vill gjort i en hytte. 

Politiets kontroll mht til korrekt 
oppbevaring av våpen og ammunisjon
I den nye lovens § 30 er 48 timersregelen om varsel 
fj ernet. Vi vet ikke om den kommer i forskrift en, 
og enkelte politikeres påstand om at grunnloven 
forhindrer at politiet kommer uvarslet på døren 
skal man ta med mer enn en klype salt. 

Grunnloven snakker om husransaking ved mistanke 
om straffb  are forhold, mens våpenlovens snakker om 
kontroll av at regler er fulgt selv om det ikke foreligger 
mistanke om straffb  are forhold. Det er en del juridiske 
detaljer i dette som jeg velger ikke å gå inn på. Rådet 
er at man alltid sørger for at våpen og ammunisjon er 
nedlåst i henhold til loven med forskrift er.

Inndragning av våpenkort, 
tilbakekall av løyve, jfr. våenlovens § 31
Forutsetningen for å ha løyve er at våpnene brukes 
aktivt. Politiets eneste praktiske mulighet pr. i dag er 
i den forbindelse å følge med på at jegeravgift en er 
betalt og sportsskyttere dokumenterer deltagelse på 
stevner. Uansett om du skal på jakt eller ikke så sørg 
hvert år for å betale jegeravgi� en.

Så kommer spørsmålet om betingelsene for inn
dragelse. Tilfredsstiller man ikke betingelsene for 
erverv, så ryker normalt løyvet. Det er likevel verre 
enn som så: Finner politiet ut at man «ikke har 
behov for våpnene eller annen rimelig grunn til å 
ha disse» kan løyvet trekkes tilbake. Her har politiet 
fått en «herlig hjemmel» for å inndra våpenen; hva 
er en rimelig grunn?                                                                                                                                

Erverv av våpen ved arv
Det er ingen automatisk rett til å erverve våpen i arv 
etter foreldrene. Likevel er det i teorien slik at i visse 
tilfelle kan løyve gis. Hvor lenge det varer gjenstår 
selvsagt å se.

Torvald Brinch, advokat og 
landsstyre medlem i 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
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«EIN FJELLGARD»
Den nye utgåva av Halvor Flodens bok om Kvanbekksetra 
i Trysil må for lesarar av «Rovdyr» vera den beste kjelda 
til å forstå bakgrunnen for dagens konflikt om bruken av 
utmarka. Boka er ikkje berre eit minnesmerke over det 
utrulege livsverket til foreldra hans, men òg eit vitnemål 
om den kulturen han sjølv vaks ut av og formidla vidare til 
nye generasjonar. 

Den nye utgåva har òg Halvor Flodens originale tekst på 
normalisert nynorsk med innslag av Trysil-dialekt og er 
i tillegg illustrert med samtidige fotografi og forklarande 
teikningar. Kunstnaren Finn Moen har måla ein serie akva-
rellar frå garden og skrive ein tekst med refleksjonar over 
livet på Kvanbekksetra sett frå vår tid.

Boka kostar 400 kr, fritt tilsend, og kan tingast direkte 
frå Fregn Forlag, Østlia 1, 2420 TRYSIL 
– eller ved e-post: f-forlag@fregn.no
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Jakt- og fi skedagene 
ved Skogmuseet

Årets jakt og fi skedager arrangeres 
9.–12.  august og du treff er som vanlig 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk foran stab
buret på Knivtorget.

Alle er hjertelig velkomne på besøk på vår 
stand. Vi minner alle våre medlemmer 
om våre knakende gode medlemstilbud 
for husets ungdommer og andre familie
medlemmer. 

Du møter som vanlig FNR 

på stand under jakt- og 

fi skedagene ved Skog-

museet på Elverum.

Folkeaksjonens stand på 
jakt- og fiskedagene i 
august i fjor.

Gode tilbud for nye FNR- 
medlemmer under jakt- og 
fiskedagene. Gratis t-skjorte 
eller FNR-caps  til nye med-
lemmer og de som gjør seg 
det minste vanskelig kan få 
begge deler.
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Tidligere utgaver 
av Rovdyr 
kan leses på 
www.rovdyr.org

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

Leder: Nils Solberg,  Halden  tlf. 479 11 542
Nestleder: Laila Hoff,  Hattfjelldal  tlf. 920 51 459
Styremedlem: Tone J. M Benjaminsen, Skånland  tlf. 941 47 249
 Arve Sætra, Aurskog   tlf. 992 15 586
 Even Evensen, Ringsaker  tlf. 414 47 193
Varamedlem: Per Bjarne Bonesvoll, Rognes tlf. 909 56 310
 Jan Snorre Landgraff, Biri tlf. 473 75 369
 Mette Trøftmoen, Nord-Odal
Daglig leder: Åsmund Ystad, Steinkjer  tlf. 975 95 119  
 e-post: aksjonen@rovdyr.org
Revisor: Revisorfirmaet BDO AS, Steinkjer 

Møteleder landsmøte:
 Leif Kåre Kvangraven, Os i Østerdalen

Valgkomité: Nina Skreslett, Helgeland
 Odd Granås, Akershus
 Johan Hokseggen, Gauldal 
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www.ROVDYR.org

F O L K E A K S J O N E N 
N Y  R O V D Y R P O L I T I K K 

N R .  1  –  F E B R U A R  2 0 1 7

Kraftfull aksjon 
i Oslo

Vidar Helgesens nei
Gammelulvenes revirkamp

F O L K E A K S J O N E N 
N Y  R O V D Y R P O L I T I K K N R .  2  –  J U L I  2 0 1 7

F O L K E A K S J O N E N 
N Y  R O V D Y R P O L I T I K K 

www.ROVDYR.org

Helvete løs på Hadeland
Uro i kalvingslandet

Alt om rovdyr 
i partienes valgprogram

F O L K E A K S J O N E N 
N Y  R O V D Y R P O L I T I K K 

N R .  3  –  D E S E M B E R  2 0 1 7

F O L K E A K S J O N E N 
N Y  R O V D Y R P O L I T I K K 

www.ROVDYR.org

 

Fester grepet på ulvereservatet

Døra på gløtt for ulvejakt

Bønder fordrives for å lage natur
Nye medlemmer strømmer til

F O L K E A K S J O N E N 
N Y  R O V D Y R P O L I T I K K 

N R .  1  –  F E B R U A R  2 0 1 8

F O L K E A K S J O N E N 
N Y  R O V D Y R P O L I T I K K 

www.ROVDYR.org

 

Ulvejaktminutt for minutt

Geværforvaltningfungerer

NY STATSRÅD: Ulven må vernes ikke skytes

F O L K E A K S J O N E N 
N Y  R O V D Y R P O L I T I K K N R .  2  –  J U L I  2 0 1 8

F O L K E A K S J O N E N 
N Y  R O V D Y R P O L I T I K K 
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Jervenpå full fart opp

Naturbruksalliansen stiftet

WWF tapte saken om felling av ulv

Lokallag Leder Telefon
Østfold Jon Stabekk, Halden tlf. 908 66 479 
Akershus Odd Granås, Aurskog tlf. 908 81 938  
Søndre Buskerud Tor Brandt, Drammen tlf. 926 34 730
Glåmdalen Kjell Eierholen, Åsnes tlf. 971 80 798
Vestfold Frode Island Bergan, Steinsholt tlf. 905 81 517
Telemark Trond Kvernstuen, Nordagutu tlf. 959 47 635
Hallingdal Knut Halvor Jordet, Nesbyen tlf. 958 88 416 
Trysil og Engerdal Cato Gustavsen, Trysil tlf. 930 34 148 
Åmot og Elverum  Vidar Helgesen, Rena tlf. 917 46 796
Ringsaker Geir Atle Aas, Brumunddal tlf. 907 27 902
NordØsterdal v Harald Enge, Os tlf. 950 88 892
Lillehammer Ottar Moe, Øyer tlf. 612 78 126
Valdres Arne Warberg, Fagernes tlf. 906 14 892
Lesja og Dovre Eirik Sæther, Lesjaskog tlf. 909 91 236
Oppdal og Rennebu Odd Roger Eggan, Oppdal tlf. 976 80 808  
Gauldal Johan Hokseggen, Kvål tlf. 959 91 873  
NordTrøndelag Lars Waade, Skogn tlf. 911 14 681
Helgeland Anders Svarstad, Leirfjord tlf. 959 02 607
Troms Karen Anette Anti, Målselv tlf. 900 69 944

Kontaktinformasjon 
for Folkeaksjonens lokallag
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Returadresse: Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

 Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk er en 
landsomfattende partipolitisk nøytral organisa sjon 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 geo
grafisk 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 utmarks
ressursene.

Lokal forvaltning
Rovdyrforvaltningen må underlegges lokal folkevalgt 
styring og kontroll. Dette er en grunnleggende forutset
ning 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 verdiopp
fatninger 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 situa
sjoner være direkte farlig for mennesker.

www.rovdyr.org

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

Folkeaksjonens 
nettbutikk 
fi nner du på 
www.rovdyr.org


