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Flere av de andre partiene på tinget ser ut
til å ha forstått mer av hvor dagens rovviltpolitikk bærer hen, og har mer edruelige program for de neste fire årene enn
de to forannevnte.
Men gled dere ikke for tidlig…
Det har ikke vært valg hos søta bror, men
han har likevel behandlet rovdyrpolitikken
på nytt. Svenskene har bestemt seg for å
ha maksimalt 210 ulver og for å redusere
bestandsmålet for antall gauper fra 1500
til 1250. Det svenske Naturvårdsverket
opererer med minimumstall på henholdsvis 230 og 1800 før yngling i 2009.
Vår påstand er at 330 ulver etter yngling
er et forsiktig anslag, sannsynligvis er tallet høyere.
Vi kjenner til at det i år er svært store
valpekull, 4-8 valper er normalstørrelsen
i flere av revirene vi kjenner til. På tross
av dette påstår genetikerne at kullstørrelsene er dramatisk lave, og at vi trenger
friskt blod utenfra. I min verden er en
ulvetispe som får slike store kull, og som
livnærer seg på å drepe voksen elg med
bare tennene, rimelig frisk og sunn.
Med et minimum av matematiske kunnskaper forstår man at de skal skyte 120 ulv og
øke avskytingen av gauper i vinter. Nå tror
jeg ikke Naturvårdsverket gir etter så lett,
men det er faktisk dette de er blitt pålagt.
Herregud for et bråk det skal bli, med eller
uten sporsnø! Vasaloppet vil fortone seg

som et barneskirenn, i forhold til antall
ulvejegere på startstreken 1. januar. Det
vil ganske sikkert være solid norsk deltagelse også.
Sporsnø hadde de også i Østerdalen
noen få dager under bjørnejakta, og
visst fantes det bjørn! Nok til alle og i
alle fall til kvoten på fire som ble skutt
i rekordfart og på et meget begrenset
område. Alle var selvfølgelig hannbjørner,
og det er nettopp poenget. Hvorfor kan
ikke myndighetene gi skikkelige kvoter
så antall skadegjørende hannbjørn blir
redusert? Det hadde vært et godt konfliktdempende tiltak og dessuten får ikke
hannbjørn unger.
De sørsamiske reineierne er på kanten
av stupet, de er presset opp i et hjørne
av vernere, politikere og rovdyr. Hvordan
kan vi la det skje? Hvordan vil historikerne
omtale dette overgrepet fra norske myndigheter hvis sørsamisk kultur og bosetting er en saga blott om noen få år? Norge
har i motsetning til svenskene undertegnet ILO konvensjonen der vi forplikter oss
til å ta vare på urfolks rettigheter til bla.
tradisjonell reindrift, men det ser ut til at
vi gir blaffen i denne forpliktelsen i dag.
Snart er det for seint!
FNR blir større og større, og flere nye
lokallag har blitt stiftet de siste månedene.
Rundt omkring i landet blir det gjort en
betydelig dugnad med medlemsverving.
Det er det viktigste arbeidet vi sammen
kan gjøre, nemlig å vise at vi er mange
og står sammen. Husk, om vi alle verver
naboen, blir vi dobbelt så mange! Start
i dag, det er utrolig mye enklere enn du
tror. Alt vi trenger er en telefon eller mail
fra dere med navn og adresse. Resten
ordner vi!
Nils Solberg

En halv ny stortingsmelding
om rovdyrpolitikken
Rovviltforliket fra 2004 er ikke lenger hellig. Regjeringen har i tiltredelseserklæringen vedtatt at de vil gjøre en ny vurdering av
bestandsmålene for bjørn og ulv innen utgangen av 2010.
Å smund Y stad
ak sjonen@rovdyr.org

Hvis regjeringen overlever ei stund til og
intensjonen i regjeringserklæringen blir
bestemmende, skal altså Stortinget inviteres til å diskutere reduksjon av ynglemålet
for ulv og bjørn i Norge. Regjeringen har
nemlig vedtatt at grenseflokkene av ulv
skal telles med i det norske bestandsmålet. Videre skal dagens totalt håpløse tellemåte for årlige bjørneynglinger kastes
på skraphaugen og erstattes med en ny
metodikk som bygger på dna-teknologi.

Bredt forlik i Stortinget
Dette skal skje ved at regjeringen inviterer med Stortinget til et bredt forlik
om saken. Det betyr selvfølgelig mye
mer åpenhet og påvirkningsmuligheter
i saken, enn hvis den kun skulle vært
behandlet innad i regjeringen.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er selvfølgelig klar til å være med på dette.
Vårt formål er nettopp at Stortinget skal
behandle rovdyrpolitikken på nytt. Det
gir Stortinget en ny mulighet til å sette
seg grundig inn i bjørnebiologien, ikke
minst om problematikken rundt hannbjørners enorme mobilitet.

Ikke lenger norske
rovdyrbestander
I følge Soria Moria II mener ikke denne
regjeringen lenger at Norge skal ha levedyktige bestander av store rovdyr. I et
brev til Stortinget, på spørsmål fra Tord
Lien ( FRP) så sent som i oktober 2009,
skriver Miljø- og utviklingsminister Erik

Solheim klart og greit at rovdyrbestandenes levedyktighet skal vurderes på
Skandinavisk nivå:
«…Bestandene av rovvilt i Norge er alle i
større eller mindre grad felles med Sverige. De
nasjonale bestandsmålene fastsatt i rovviltforliket våren 2004 er dermed utformet i forståelsen av at deler av rovviltbestandene har
en sammenhengende utbredelse på tvers av
grensene til våre naboland. I vurderingen av
rovviltbestandenes levedyktighet på lang sikt
er det i første rekke disse sammenhengende
bestandene som legges til grunn…»
Og videre skriver statsråden:
«…Dersom vi isolert sett skulle ivaretatt levedyktige bestander av store rovdyr på norsk
territorium måtte bestandene vært vesentlig
større enn det som er tilfelle i dag…»
Dette er interessant i forhold til partienes
formuleringer i sine stortingsvalgprogram. SV og Arbeiderpartiet var de to
eneste partiene som i 2009 gikk til valg
med lovnader om å arbeide for levedyktige bestander av rovdyr i Norge. Brevet
fra Statsråd Erik Solheim bekrefter at det
betyr vesentlig flere store rovdyr enn det
som ble vedtatt i rovviltforliket i 2004.

Faglig korrekt
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk registrerer med tilfredshet denne klargjøringen
fra Miljøverndepartementet, og ser fram
til å kunne diskutere nye bestandsmål på
bjørn og ulv i Norge, på et faglig korrekt
grunnlag.
Uansett vil det bety mye og hardt arbeid
for å få til en bedre rovdyrpolitikk, men
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er klar!

Sørsamisk reindrift:
Åtte av ti kalver borte
Karen Anette Anti-Oskal fra Namsskogan
i Nord-Trøndelag er ei ung jente som prøver å leve av reindrift. Det er ikke enkelt, nå
er hun redd for at 8 av 10 reinskalver har
blitt rovdyrmat i løpet av sommeren.
Aldri tidligere har de opplevd så store tap
som i år, etter at både ørn, gaupe og jerv
har herjet i flokken. Det sier seg selv ar
når det er slik, er det ingen ting igjen å
slakte og ingen ting å leve av.

Økte tap med rovdyrsikre gjerder
Nye rovdyrsikre gjerder i området øker
problemene for reindrifta.
-Når sau gjerdes inn så gjerdes beiteretten vår ut. Dermed er ikke det noe forebyggende tiltak for oss. Det er i stedet
katastrofalt. Problemene er overført fra
den sauen som er inngjerda, og over til
rein og sau som beiter utenfor disse gjerdene, sier Anti-Oskal, som håper noen
snart vil ta ansvar for å berge siste rest
av næringa.

Ingen vil telle
For å unngå tvil og mistillit er det ønskelig at myndighetene blir med og teller
reinflokken.
– For oss hadde det vært viktig å få fastslått
det store skadeomfanget. Jeg har snakket
med både fylkesmannen og reindriftssjefen, samt Statens naturoppsyn. Ingen
kommer, og det oppleves som en gedigen
ansvarsfraskrivelse, sier Anti-Oskal
K ilde : N amdalsavisa

IKKE MER Å SLAKTE: Når reintallet går ned så
drastisk som det vi opplever nå, har vi ikke
lenger noe å slakte, sier reineier Karen Anette
Anti-Oskal. B egge foto : B jørn T ore N ess

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på plass i statsbudsjettet
For første gang er Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på plass i regjeringens framlegg til statsbudsjett. Folkeaksjonen er bevilget kr. 900.000
kroner i organisasjonsstøtte i 2010.
I de tre foregående år har regjeringen avvist
støtte, men blitt overprøvd av Stortinget som
hvert år har plusset på 1 million kroner til FNR.

Tre år tok det med andre ord før regjeringen
tok Stortingsflertallets syn til etterretning. Men
i likhet med tidligere år er Folkeaksjonens organisasjonsstøtte fortsatt plassert i budsjettet til
Landsbruks- og matdepartementet.
Miljøverndepartementet (MD)har en pott på
over 40 millioner kroner som deles ut til frivillige

organisasjoner for å sikre et bredt demokratisk
engasjement i miljøsaker. Men disse midlene
er kun forbeholdt organisasjoner som vil ha et
mer ytterliggående vern enn MD til enhver tid
vedtar. Andre, som arbeider demokratisk for
alternative miljøvernløsninger får ikke en krone
fra MD.

Soria Moria II
om rovviltforvaltning
I Regjeringens «Politisk plattform 2009-2013» er
rovviltforvaltningen omtalt i kapittel 12: Norge som miljønasjon:

Regjeringen vil:
Rovviltforvaltning
Regjeringen vil at hovedtrekkene i stortingsforliket om rovviltpolitikken fra
2004 skal videreføres. Den todelte målsettingen skal sikre rovviltbestandenes
overlevelse, og næringsdrift basert på
beitebruk i utmark. Regjeringen mener
at det fortsatt skal være mulig med levedyktig næringsvirksomhet i landbruket
i områder med rovvilt. Dyr på utmarksbeite har mange positive kvaliteter, på
samme måte vil rovvilt i den norske
naturen også ha positive kvaliteter.
Utfordringen ligger i å ivareta begge
deler uten at konfliktene mellom dem
blir større enn nødvendig.

Regjeringen vil
• samarbeide med Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv.
Ulverevirer i grenseområdet skal regnes
inn i det norske måltallet. Regjeringens
utgangspunkt for forhandlingene med
svenske myndigheter er at grenseulv
skal regnes med en faktor på 0,5.
Måloppnåelsen (antallet ynglinger) skal
ses over flere år i sammenheng. Regjeringen vil på denne bakgrunn foreta en
ny vurdering av bestandsmålet for ulv
• fullføre ny bestandsregistering, og
utredningen av modell for beregning
av antall ynglinger av bjørn. Regjeringen vil på denne bakgrunn foreta en ny
vurdering av bestandsmålet for bjørn
• invitere Stortinget til et bredt forlik om
bestandsmål for ulv og bjørn. Dette skal
skje innen utgangen av 2010
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• gi omstillingsmidler i prioriterte rovdyrområder når dette anses hensiktsmessig
• at det skal være lav terskel for å ta ut
hannbjørner som har gjort skade eller
som representerer et skadepotensial
• at det skal være lav terskel for å felle ulv
som har gjort skade eller som representerer et skadepotensial utenfor
ulvesonen
• at rovviltforvaltningen skjer på en slik
måte at antallet ynglinger holdes så
nær bestandsmålet som mulig. Der
bestandsmålet ikke er nådd skal oppbyggingstakten ta hensyn til nødvendig tid til tilpasninger for beitebrukerne
og lokalsamfunnene generelt
• styrke overvåking og bestandsregistering av rovdyr betraktelig. Det skal
gjennomføres årlig DNA-registrering
av bjørn og jerv over hele landet, og
den lokale deltakelsen i bestandsregistreringen skal økes. En ny metodikk for
bestandsregistrering vil gi oss et bedre
anslag over antallet årlige ynglinger av
bjørn
• at all forvaltning av rovdyr skal bygge på
vitenskapelig- og erfaringsbasert kunnskap. Nasjonalt overvåkingsprogram for
store rovdyr skal ha overordnet ansvar
for bestandsregistreringen
• gjennomføre en evaluering av gjeldende arealdifferensiering i rovviltregionene, blant annet med sikte på bedre
geografisk samordning av områder som
er prioritert til henholdsvis rovvilt og
beitebruk i grenseområdene mellom

forvaltningsregionene. Det skal ikke
være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder
for husdyr og kalvingsområde for rein
• effektivisere skadefelling av rovvilt. Det
offentliges praktiske og økonomiske
ansvar for skadefelling skal forsterkes og
klargjøres, med sikte på at andelen vellykkede skadefellingsforsøk skal øke
• sikre at det ved gjennomføring av skadefellingsforsøk i regi av kommunale
fellingslag gis nødvendig bistand og
veiledning fra Statens naturoppsyn
(SNO). Deltakere i kommunale fellingslag skal få økonomisk kompensasjon fra
første dag
• endre erstatningsordningen for husdyr
med sikte på at faktisk rovdyrtap skal
erstattes
• foreta en gjennomgang og iverksette
nødvendige tiltak både innenfor rovviltforvaltninga og reindrifta med sikte
på å sikre situasjonen for sørsamisk
tamreindrift
• a rbeide videre med spørsmålet om en
generell innlemmelse av hund i nødvergebestemmelsen. Det vil blant annet
bli sett nærmere på svenske erfaringer
på området
• øke ressursene til forebyggende tiltak

F oto : L illian og L ena

Stortingsrepresentant Line
Henriette Holten Hjemdal

KrFs stortingsrepresentant Line
Henriette Hjemdal fra Østfold
er oppgitt over det hun kaller
regjeringens manglende rovdyrpolitikk.
– Nå har den brukt fire år på å
vurdere om det skal innføres
nødvergerett for hund. Det vil
si at dersom hunden blir angrepet av ulv, så kan jegeren skyte
den. Nå må regjeringen se å få
ut fingeren i denne saken, sier
Hjemdal til smaalenene.no.
Hun påpeker at svenske jegere
har en nødvergerett hvis ulven
angriper jakthunder.

F oto : V enstre

K ilde : smaalenene . no

Lars
Sponheim og
Venstre prøvde
å lokke velgerne med
rovdyr. Men
velgerne ville
ha alt annet
enn Venstre
på Stortinget..

Ingen
velgermagnet
Det er nok flere grunnet til Venstres havari ved høstens Stortingsvalg. På tross av toppscore
i valgkampen fra miljøorganisasjonene, gikk det galt.
Partiets rovdyrpolitikk var nok
heller ingen velgermagnet. I
forrige Rovdyrblad gav vi en
oversikt over partienes rovdyrpolitiske formuleringer. Om
rovdyr sa Venstre dette:
«…I den grad rovdyr og dyrehold ikke lar seg forene, må
Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran…»

foto : N ils S olberg

Når ulven har
fått smaken av hund
N ils S olberg
For andre gang under årets jakt drepte
ulven en jakthund i Halden. Hunden ble
lørdag 31.oktober revet i filler av ulven
700 meter fra Ertehytta, som ligger i et
populært turterreng.
I løpet av det siste året har mange
hunder blitt skadet eller drept av ulv i
Haldenområdet. Ulvene i dette området
er ikke redde for mennesker. De kommer også tett opp til hundeeiere med
hunden i band.
Når ulvene ikke er redde for mennesker
og har fått smaken på hund, blir det
verre og verre å holde dem fra livet.

Har flyttet svenskegrensen
Folk i Haldenområdet har holdt svenskene fra livet gjennom historien og vi
kan takke dem for vi alle ikke snakker
svensk i dag. Men med dagens rovdyrpolitikk er svenskegrensen flyttet vest
for Glomma. Vi er nå tvunget til å leve

med at det finnes ulv «overalt», også der
det er husdyrhold, populære turterreng
og jakt.
Jeg synes disse angrepene på hund er
et tankekors. Folk må hele tiden tenke
sikkerhet for barn, voksne og dyr i disse
områdene. Vi har funnet fram til kirkebøker i området der vi kan lese om barn
ned i tre års alder som tidligere ble drept
av ulv. Må det igjen ofres barn før folk ser
virkeligheten.
Slike hendelser fører alltid til mye debatt.
Mange har meninger om dette, ikke
minst de som sitter langt unna med
forestillinger om at utmarka er uberørt
villmark og at den tilhører ulven.
En ting er at folk blir påtvunget noe de
overhodet ikke ønsker. Enda mer arrogant er det når vi jegere og utmarksbrukere uten spørsmål må finne oss i å kutte
ut tradisjonell jakt og friluftsliv, som for
mange framstår både som favorittaktivitet og selve meningen med livet.

Canadisk jente drept av coyoter
En 19 år gammel kvinne døde etter å ha blitt angrepet av to prærieulver i den
canadiske provinsen Nova Scotia. Taylor Mitchell, som var en lovende folkesanger,
døde på et sykehus i provinshovedstaden Halifax onsdag 28. oktober. Dette meldte
BBC. Hun var på fottur alene i en nasjonalpark da hun ble angrepet og påført store
skader av to prærieulver i provinsen Nova Scotia ved atlanterhavskysten. En av
prærieulvene ble senere skutt, mens man fortsatt leter etter den andre. Det er svært
sjelden at prærieulver, også kalt coyoter, angriper mennesker.
K ilde : N T B

F oto : S canpi x

KRF vil ha
nødverge for hund

Elghunden Tussa legges inn i bilen for siste gang. Ingen hyggelig dag på jobben for Arild Hansen fra SNO,
Statens naturoppsyn, men dette er virkeligheten. Til venstre Svend Gnegterød.

Taylor Mitchell døde av
skadene hun fikk da to
prærieulver angrep henne.
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Verneorganisasjonene krever
at Direktoratet for
naturforvaltning avslutter
samarbeidet med
Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk om
rovdyrnyheter på internett.
Å smund Y stad
ak sjonen@rovdyr.org

I snart tre år har Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk samarbeidet med Direktoratet
for naturforvaltning (DN) om nyhetsoppdatering på Rovviltportalen.no. Dette
skjer ved at DN klipper nyhetssakene fra
Folkeaksjonens nettside www.rovdyr.
org, over til rovviltportalen.

Tilbakemeldningene til oss i Folkeaksjonen har vært udelt positive fra brukerne
– helt til i høst. Nå viser det seg at det
koker under overflaten i enkelte miljøer.
Plutselig står verneorganisasjonene i kø
med klager over at myndighetene samarbeider med en organisasjon som ikke
vil ha ulv i Norge.

Staten bør ikke samarbeide
med ulvekritikere
Norges Naturvernforbund og Foreningen
våre rovdyr har sett seg lei på at DN kjøper
nyhetsoppdatering fra Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk. I en artikkel i Naturvernforbundets medlemsblad ”Natur og Miljø” i
høst reagerer de sterkt på at Staten kjøper
informasjonstjenester fra en organisasjon
som er kritisk til norsk ulvepolitikk.
— Nyhetstjenesten har et veldig tendensiøst utvalg av saker, særlig når det gjelder
sakene som er klippet fra utenlandske kilder. Det er presentert på en statlig nettside,
med direktoratets logo, men utvalget av
nyhetssaker er tatt av en organisasjon som
vil utrydde norske dyrearter, sier Arnodd
Håpnes i Norges Naturvernforbund.
Foreningen våre rovdyr henger seg på:
— Vi har påpekt flere ganger overfor DN at

Osdalsulvene forsyner seg
godt av rendalsrenen
Jaktkvoten redusert fra
663 til 133 dyr i 2009. Av
disse ble 125 felt, derav
en av statsminister Jens
Stoltenberg.

Måtte avvise mange
Til avisa Østlendingen forteller lederen
i Rendalen Renselskap, Sigvald Akre at
rovdyrsituasjonen har ødelagt i år. Kun
133 jegere fikk tildelt kort, mens det var
890 søkere. Men med en hel ulveflokk
med 8 valper i området i tillegg til den
store rovdyrbelastingen i området fra før,
merkes det godt på bestanden.
Normalt pleier det å være 500 kalver i
flokken, men ved tellingen sommeren
2009 fant man kun 201 kalver.
K ilde : Ø stlendingen
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FNRs utvelgelse av saker heller mot propaganda. Det er helt uakseptabelt at nyhetstjenesten blir presentert slik den gjør. Folk tror
dette er et nøytralt, statlig utvalg av saker,
mens det egentlig er FNR som styrer inntrykket, sier leder Birger Westergren i FVR.

Daglig siden august 2000
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har
daglig siden august 2000, produsert en
nyhetsoversikt om temaet rovdyr. Da vi
startet dette arbeidet var målet å sette
en ny standard for informasjon om alle
sider ved rovdyrforvaltning. En viktig del
av vårt prosjekt var faktisk å gjøre noe
som myndigheter og miljøvernorganisasjonene aldri hadde gjort i rovdyrsaken,
nemlig samle og legge ut objektiv og
balansert informasjon.

Legger ut alt, uansett
I ni år har våre lesere på www.rovdyr.
org kunnet følge med i norsk og svensk
rovdyrpolitikk og fått servert nyheter
uansett innhold. Vi har lagt ut alt relevant stoff. Enten det var lovprisinger av
rovdyr eller kritikk av rovdyrpolitikken, på
www.rovdyr.org kommer det uansett.
Men når man har som mål å legge ut

Svenskene
fryser ulvestammen

nyheter uavhengig av innhold, har vi
selvfølgelig ikke kontroll på at det blir
balanse i antall nyheter. Det ligger utenfor
vår kontroll og det trodde vi alle forsto.
Tilbakemeldingene fra brukerne har tidligere i mange år vært entydig positive.
Det gjelder ikke bare våre egne. Vi har
fått mange hilsener både fra rovdyrvernere og rovdyrforskere der de gir uttrykk
for at www.rovdyr.org er et genialt verktøy for de som har behov for effektiv
informasjon.

Riksdagen har vedtatt å fryse antall ulv
til maks 210 dyr, redusere bestandsmålet for gaupe,
og flytte beslutninger til regionene.

Andre motiver
Sannsynligvis ligger det andre motiver
bak kritikken. Vi har en mistanke om at
både Naturvernforbundet og Foreningen våre rovdyr egentlig ikke er så misfornøyd med rovdyr.org. De er bare så
vanvittig misfornøyd med at det skrives
så mye rovdyrstoff i nordiske media som
ikke støtter deres eget syn.

Å smund Y stad
ak sjonen@rovdyr.org

Riksdagen i Sverige vedtok 21. oktober i høst nye regler for rovdyrforvaltningen. Regjeringens framlagte
forslag bygger i stor grad på Åke Pettersons rovdjursutredning fra 2007.

Fellesaksjonen vil ha jobben selv
Da er kritikken fra ulvevennene i Fellesaksjonen for ulv mer ærlig. I brev til
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
krever Stein Arnesen i Fellesaksjonen for
ulv at DN snarest bryter samarbeidet med
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Når det
er gjort, foreslår de at DN inngår en lignende avtale med Fellesaksjonen for ulv,
eller med Stein Arnesen personlig, slik at
de heretter kan bestemme hvilke nyheter
som skal med på DNs rovviltportal.

Bestandsmålet for gaupe reduseres
fra dagens minimumsmål på 300
familiegrupper ned til 250. Vedtaket
innebærer også at Sverige i en overgangsperiode skal fryse ulvestammen
på maks 210 dyr i en 5-årsperiode.

Gjelder fra januar 2010
De nye reglene skal gjelde allerede fra
januar 2010. Tiden er med andre ord
knapp. Naturvårdsverket forbereder
derfor nå beslutning om lisensjakt på
ulv i vinter.

Rendalsren

F oto : K arl H . B rinch

Svenske myndigheter ønsker økt
regional og lokal deltagelse i rovdyrforvaltningen. Derfor skal beslutningsmyndighet flyttes til lensstyrelsene
som skal opprette nye vilforvaltningsdelegasjoner med politikere og interesseorganisasjoner.

Vedtak om skadefellinger og lisensjakt
skal Naturvårdsverket delegere til
lenene. Forutsetningen for slik delegering er imidlertid at rovdyrforekomsten ikke reduseres under visse
regionale nivåer.

Import av ulv
Riksdagens vedtak innebærer omfattende planer for reduksjon av innavl
i ulvebestanden. Det skal i første
rekke skje ved å legge til rette for økt
naturlig innvandring fra Finland. Men
det kan også bli snakk om å flytte
ulv innen landets grenser og også
importere ulver fra utlandet, etter
nærmere utredning.

Panikktiltak
De fleste endringene ble vedtatt
i Riksdagen med bredt flertall fra
de borgelige regjeringspartiene
sammen med Socialdemokratene,
mot stemmene til Venstrepartiet og
Miljøpartiet. Unntaket er de omfattende planene om import av ulv fra
utlandet som i følge talspersoner
fra Sosialdemokratene er umotiverte panikktiltak uten vitenskapelig
grunnlag.

Lenene skal også samarbeide seg i
mellom i tre ulike forvaltningsområder som deler inn Sverige, Nord-,
Mellom- og Sydsverige.

Rovdyr 3–2009
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Fulle hus på Folkeaksjonens møter
Meget godt oppmøte, lydhøre
politikere, engasjerte medlemmer og god pressedekning
er fellestrekk for folkeaksjonens møter denne høsten.

Å smund Y stad
ak sjonen@rovdyr.org

Lesjamøtet

150 møtte opp i Tunstuggu i Lesja og fikk
høre at politikerne fra alle partiene stort
sett var enige om at dagens rovdyrpolitikk
hadde et stort forbedringspotensiale.

F oto : L eif Ø verland

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk arrangerte to folkemøter om rovdyrpolitikk i
forbindelse med Stortingsvalget. Først
ute var Folkeaksjonens lokallag i Lesja.
Det årlige Lesjamøtet, som er et samarbeid med Lesja kommune, var denne
gangen et debattmøte med stortingskandidater fra Oppland fylke sammen
med statsråd Lars Peder Brekk og Folkeaksjonens leder Nils Solberg.

Folkeaksjonens styreleder Nils Solberg innleder for politikere og en fullsatt sal på Lesjamøtet.

Politikerpanelet, Lesjamøtet 2009 F.v: Torstein Rudihagen, Ap, Morten Ørsahl Johansen Frp, Olemic
Thommesen, H, Anne Tingelstad Wøien, Sp og Inga Norderhus, SV .

Rovdyrpolitikk
på Hell

Politikerpanelet på Hell. Fra Venstre: Bjørg Tørresdal KRF, Ola Borten Moe SP, Tord Lien FRP, Andre Skjelstad V,
Susanne Bratli AP, Trond Martin Sæterhaug SV og Lars Tvete, Høyre.
F oto : P ål - K rister V . L anglid	
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8. september inviterte Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk , i samarbeid med lokallaget i Nord-Trøndelag, sentrale stortingskandidater fra Nord- og Sør-Trøndelag til
folkemøte om rovdyrpolitikken.
Alle partiene stilte med sentrale politikere og publikum møtte opp i stort
antall og fylte opp den store salen på
Rica Hell Hotel i Stjørdal.
Stortingskandidatene fikk mange utfordringer, ikke minst fra reineier Karen Anette
Anti-Oskal fra Namsskogan. Hun innledet

at hensynet til sørsamene går foran hensynet til rovdyrene. Like samstemte var
politikerne fra FRP til Venstre og SV, i at
hovedproblemet i norsk rovdyrforvaltning
generelt er at det skytes for få rovdyr.

F oto : B jørn I var H augen

om situasjonen for sørsamisk reindrift som
de siste årene har opplevd så store tap til
rovdyr at det truer hele næringa og den
sårbare sørsamiske kulturen. Politikerpanelet viste en rørende samstemmighet i

John Frøseth, Støren tok initiativet til å stifte lokallag i Gauldalen. Han kunne førnøyd konstatere fullt hus på møtet.

Nytt lokallag
i Gauldal
Folkeaksjonens nyeste lokallag heter
Gauldal og dekker alle kommune i Gauldalen mellom Trondheim og Røros. Takket være et godt forarbeid i ekspressfart
av lokale ildsjeler i august, var det klart for
stiftelsesmøte 17. september med godt
oppmøte og mange nye medlemmer.
60 personer møtte opp på Kotsøy Samfunnshus i Midtre Gauldal , diskuterte
rovdyrpolitikk, stiftet lokallaget og valgte
et interimstyre til å lede laget. Dette styret består av Ole Johan Sætre, Ler (leder),
Per Bjarne Bonesvoll, Rognes, Unni Anshus, Soknedal, Thor Stuedal, Haltdalen
og Jøran Bakås Gjersvold, Ålen.

F oto : B jørn I var H augen

Økofilosof for ny
rovdyrpolitikk
Den kjente økofilosofen og nyinnmeldte
Folkeaksjonisten Sigmund Setreng fra
Budal møtte opp på stiftelsesmøtet og
holdt et engasjert innlegg for nødvendigheten av en ny rovdyrpolitikk.
Økofilosofen spår fremtidig matvaremangel og mener at en stor rovdyrstamme
kan gjøre stor skade. Verdien av norsk
landbruk kommer til å øke langt utover
dagens nivå i framtida og Norge vil få
en kolossal etterspørsel etter kjøtt når

matjorda i EU og USA i økende grad går
med til produksjon av biobrensel. Derfor
blir det viktig å holde rovdyrbestanden
på et veldig lavt nivå.

Økofilosof Sigmund Setreng kaster seg inn i kampen for en ny rovdyrpolitikk. Til høyre: Ole Johan
Sætre, nyvalgt lokallagsleder i Gauldal.

17. september inviterte Ringsaker lokallag
til Rovdyrkveld med jeger og naturfotograf Halvor Sveen på Rudshøgda kro
i Ringsaker. Halvor Sveen fra Rendalen
viste film og fortalte fra sine mange
møter med bjørn, spesielt i forbindelse
med trening av hunder.
Det nystartete lokallaget i Ringsaker
har med stor verveinnsats passert 250
medlemmer på kort tid. Mange av disse
var blant de over 100 tilhørerne som fikk
et fascinerende innblikk i bjørneadferd
og utfordringer med bjørneforvaltning
gjennom Halvors filmer og fortellinger.

B egge foto : Å smund Y stad

Rovdyrkveld i Ringsaker

Over: Halvor Sveen
har et fantastisk filmateriale fra egne
bjørnemøter.
T.h: Kun få ledige
plasser på rovdyrkveld
i Ringsaker.

Rovdyr 3–2009
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Revens predasjon på skogsfugl er betydelig

Skogsfuglprosjektet i Østfold
P er K ristiansen
og O la L und
Sentralt i Østfold ligger et samlet skogområde på over 300.000 daa som kalles
”Fjellaområdet”. Det er delt mellom kommunene Eidsberg, Marker og Rakkestad
og strekker seg fra E18 og sydover i en
lengde på ca 20 km. Terrenget er småkupert og kledd med en blanding av furu
og gran der furu dominerer de sentrale
deler av området. I hovedsak er skogeiendommene små og dette har ført til
hyppige endringer i skogbildet, noe et
stort antall små innsjøer og myrområder
også bidrar til. Området er rikt på vilt og
har i alle år bidratt til å opprettholde
skogsfuglbestanden i Østfold.
De siste 25 årene er det foretatt registreringer av hvordan bestandene av skogsfugl har utviklet seg i ”Fjellaområdet”.
Registreringene har foregått i august og
delvis ved taksering av faste takseringsruter og delvis ved mer tilfeldig valgte
takseringslinjer. Det er i begge tilfeller
benyttet godt trente fuglehunder, og
under praktisk ledelse av Per Kristiansen
som har deltatt i hele perioden. I tillegg
er det foretatt årlige registreringer på ca
20 tiurleiker om våren.
Prosjektet startet i 1985 som en del av
”Varaldskogprosjektet”, under ledelse
av Per Wegge og har fra 2002 blitt
videreført av de 3 kommunene med
økonomisk støtte fra fylkesmannens
miljøvernavdeling.
Prosjektet startet med en periode da
reveskabben, sarcopteskabb, desimerte
revebestanden, og dette medførte noen
år med mye skogsfugl. I 1988 var summen av orrfugl, storfugl og jerpe nesten
10
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40 pr km2. Deretter fikk vi en relativt jevn
nedgang fram til 1997 da tilsvarende tall
viste en bestand på ca 12 pr km2. Etter
1997 har bestanden av skogsfugl vært
økende, men den har ikke nådd nivået
fra 1988.
Telling av spillende tiurer på leikene om
våren viste en topp i 1988 med 116 tiurer, og deretter en jevn reduksjon til 34
i 1997. Deretter har antallet igjen økt, og
i 2008 var det 108 spillende tiurer i det
samme området.
Tellingene viste også at fram til 1997 var
det i august mange hunnfugler uten
kyllinger, og de registrerte kullene var
små. Skogsfuglen er spesielt sårbar for
predasjon i perioden fra egglegging til
kyllingene er flygedyktige, og fra og med
1995 ble det som en del av prosjektet
foretatt fôring av predatorer i et område
i Eidsberg. Det ligger langt nord i Fjella,
og disponeres av Svarverud Jeger- og
Fiskerforening. Til fôr ble det benyttet
trafikkdrepte rådyr og slakterester etter
elgjakten, og fôringen pågikk fra starten
av mai og til ca midten av juli.
Samtidig foregikk det relativt sterk revejakt i området på nordsiden, og fangsten
av mår ble også intensivert. Det blir også
skutt rev på fôringsplassene etter at revejakten starter 15. juli.
Utsetting av overvåkingskameraer på fôringsplasser viser at rev, mår, grevling, ravn,
musvåk, hønsehauk og nøtteskrike benytter fôret. Kameraovervåkingen av fôrplassene vil bli utvidet i kommende år.
Tallene viser nå at i Svarverud Jeger- og
Fiskerforenings område er det i perioden
på 14 år med fôring registrert 54 % flere

kyllinger pr orrhøne og 48 % flere kyllinger pr røy sammenlignet med de 11
årene uten fôring. Dette til tross for at
perioden uten fôring omfatter tiden da
reveskabben var på sitt sterkeste.
I 2003 - 2005 ble dette prosjektet utvidet
med fôring i Marker mens Rakkestad ble
et referanseområde uten fôring. I 2006 –
2009 ble opplegget endret slik at det ble
fôret i Rakkestad mens Marker ble avsatt
som referanseområde. I Eidsberg ble det
fôret i hele perioden. Før fôringsprosjektet ble utvidet viste tellingene at det var
flest kyllinger pr kull i Eidsberg, noe færre
i Marker og dårligst kyllingproduksjon i
Rakkestad.
I Eidsberg (fôring i begge perioder) økte
antall kyllinger pr kull med ca 30 % fra 1.
til andre periode. I perioden med fôring
både i Eidsberg og Marker var kyllingproduksjonen i Marker ca 10 % større
enn i Eidsberg og ca 70 % større enn i
Rakkestad, der det ikke ble fôret. I andre
periode, da det ikke ble fôret i Marker
ble kyllingproduksjonen der redusert
med ca 17 %, den var ca 35 % lavere
enn i Eidsberg og ca 25 % lavere enn i
Rakkestad, der det ble fôret i 2. periode.
Kyllingproduksjonen i Rakkestad økte for
øvrig med ca 90 % fra perioden uten fôring til perioden med fôring.
Skogsfuglbestandene varierer som regel
syklisk i takt med smågnagerpopulasjonen, og prosjektet viser at dette til en
viss grad var tilfelle i perioden med mye
reveskabb. Fra 1992/93 synes det å være
liten sammenheng.
Det normale er også at god kyllingproduksjon ett år fører til økt hekkebestand

F oto : E ivind D ramstad

året etter. Dette synes heller ikke å være
situasjonen i Fjellaområdet i Østfold.
Antall voksne skogshøns pr km2 har
økt fra 1997, men utviklingen viser ingen
sykliske tendenser. Kyllingproduksjonen
pr hunnfugl har vært større de siste årene
enn den var på slutten av 1980-tallet,
men hekkebestanden er fortsatt betydelig lavere. Antall orrhøner ligger ca 20
% lavere, mens antall røyer er redusert til
mindre enn det halve.

utenfra. Det er det i dag nesten slutt på,
og det er antagelig forklaringen på at
god kyllingproduksjon gir mindre økning
i hekkebestandene.

I grove trekk regner vi med at en kyllingproduksjon på mer enn 1,1 kylling pr røy
og mer enn ca 2,0 kyllinger pr orrhøne
skal føre til økt bestand. Etter 1995 har vi
hele tiden ligget over denne grensen i
Fjellaområdet. Røy- og orrhønekyllinger
trekker imidlertid ofte ut fra oppvekstområdene, og resultatet blir derfor at
gode produksjonsområder eksporterer
hunnfugl til omliggende områder med
dårligere produksjon. Da reveskabben
herjet i Østfold økte produksjonen også
i de marginale områdene, og Fjellaområdet mottok i denne perioden hunnfugl

Det er en viss fare for at overdrevet fôring
kan føre til sterkere stammer av predatorer, og det anbefales derfor å følge
opp med jakt, spesielt på rev og mår.
Vi har imidlertid ikke sett noen økning
av revebestanden i fôringsområdene i
Fjella i Østfold.

forlatte spillplasser når den nye skogen
kommer opp i hogstklasse III-IV. Betydningen av gammel skog synes å være
overdrevet, mens tetthet i buskskiktet
er viktig.

Selv om tallmaterialet fortsatt er relativt beskjedent, så er tendensene så
klare, at vi mener å kunne konkludere
med at predatorfôring i skogsfuglenes
yngleperiode har positiv effekt på kyllingproduksjonen.

En annen erfaring er at i august finnes
nesten alle storfuglkull i eldre hogstklasse II og i hogstklasse III, altså yngre
skog. Orrfuglkullene finnes som regel i
eldre hogstklasse II.
Samtidig ser vi at tiuren tar i bruk gamle,

Vi må velge mellom rovdyr om våren eller storfugl
om høsten.
F oto : G ro H auge

Russisk ulv dukker stadig opp på nye steder
5 ulvevalper som ble født i
Kynnareviret i Elverum i 2008
har russisk far. Dette brekreftes
nå av dna-analyser.
Dermed er ikke Galventispa, som
rovdyrforvaltningen har jaget
fra sauekadaver til sauekadaver
på hedemarken i sommer, like
unik lenger. Det har den forøvrig
aldri vært. I alt oppstyret om de
russiske genene til Galventispa,
har det vært merkelig lite fokus
at tispa faktisk har hatt 11 søsken fra to kull springende rundt
i Sør-skandinaviske skoger.
Nå er det dokumentert 5 nye
ulver med russisk far og dermed
er det til sammen 16 ungulver
klare til å spre sitt med friske
arvestoff.
På tross av mange forsøk har man enda ikke klart å flytte Galventispa . Glomma er lang, men ikke bredere enn
at det skulle være mulig å få dyret over på riktig side.

Rovdyr 3–2009
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F oto : H ans B årdsgård

Folkeaksjonens
superververe

Hannbjørn skutt i Selbu 8 oktober 2009.11.09

Med sporsnø ble det fart
på bjørnejakta i Sør-Norge
9 hannbjørner ble felt under høstens lisensjakt på bjørn. 4 i Hedmark,
1 i Oppland, 3 i Midt-Norge og 1 i
Nord-Norge. I Sør-Norge opplevde
bjørnejegerne til dels god og stabil
sporsnø og datt bjørnene raskt. 3 av
bjørnene i Hedmark ble felt innenfor
et begrenset område i Stor-Elvdal.

Den fjerde fellingen i Hedmark og
fellingen i Oppland var heller ikke
langt unna.
I Sør-Trøndelag opplevde jegerne
noe som vanligvis bare skjer innen
gaupejakta, overskyting av kvoten.
To bjørner av en kvote på 1 ble felt
samme dag.

Tabell over avgang av bjørn i Norge de siste år:
År

Felt på skadefelling Felt på lisensfelling

Total avgang*

2006

1

0

5

2007

6

4

12

2008

7

2

12

2009

5

9

18

Arnulf Skreslett

2009 har vært et svært godt år for Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk når det gjelder
medlemsvekst. Mange lokallag har arbeidet
godt, både på stands og i hverdagen, og
svært mange enkeltmedlemmer har gitt
gode bidrag.
Hallingdal lokallag vervet over 40 nye under
Ål-dagene i juni. Folkeaksjonens stand på
Jakt og fiskedagene på Elverum ble en
kjempesuksess med 150 nye medlemmer. En
4-dagers stand krever mye arbeid, men med
god innsats fra lokallagene i Ringsaker, Åmot
og Elverum, Trysil og ikke minst solid innsats
frå Glåmdalen lokallag, gikk det greit.
Styret og medlemmer i Ringsaker lokallag
har levert nye medlemmer jevnlig etter
oppstarten i april. Laget teller nå over 250
medlemmer.
Det nye lokallaget i Sør-Trøndelag, Gauldal
lokallag, har også fått en god start. Det skyldes ikke minst Iver Schjegstad frå Korsvegen
i Melhus. Iver har i løpet av høsten vervet
over 70 nye medlemmer til Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk.
Dette er imponerende innsats, men kommer
likevel i skyggen av innsatsen til Arnulf Skreslett fra Korgen i Nordland. Arnulf var med
og dro i gang Folkeaksjonens ny lokallag i
Helgeland i juni. Før og etter det har Arnulf
Skreslett vervet 172 nye medlemmer til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
- og det er bare starten, sier Arnulf Skreslett i
en kommentar.

* Inkluderer skadefelling, lisensfelling, og annen avgang som påberopt nødverge,
påkjørsel, dokumentert naturlig avgang m.m. Kilde: Direktoratet for naturforvaltning

Iver Schjegstad
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Fine premier til Folkeaksjonens gode ververe
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Medlemskontingenten er kr 200 for hovedmedlemmer, kr. 100 for øvrige familiemedlemmer (skriv navn på hovedmedlem)
og kr. 100 for ungdom under 25 år (skriv fødselsdato).
Jeg melder meg herved inn som medlem i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nye medlemmer betaler nå for 2010!

Postnr./Sted:................................................................................................................
Innmeldingsskjema sendes:

Jeg har vervet 5 .nye medlemmer og ønsker meg:
Et årsabonnement av bladet Jakt

En trekopp med logo

6 små glass med logo

Navn:.........................................................................................................................................................................................................
Adresse:.................................................................................................................... Dato:..................................................................
Postnr./Sted:......................................................................................................... Telefon:.............................................................
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Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk,
Pb. 40, 7701 Steinkjer
aksjonen@rovdyr.org
Telefon: 975 95 119
Telefax: 74 12 65 01
Bankkonto: 4464.09.33434

Varer med Folkeaksjonens logo
T-skjorte:
Norsk Natur er herlig – uten ulv

Genser:
Norsk Natur er herlig – uten ulv

Caps.
Farge rød eller blå

Norsk natur er herlig
- uten ulv!
www.rovdyr.org

Trekopp kr 275,- pr. stk

- uten ulv!
Norsk natur er herlig
www.rovdyr.org

Lommelykt

Lommelykt kr 75,- pr. stk

Kortholder

F oto : L illian G rimsgård

Drammeglass

Caps. Regulerbar størrelse kr 50,- pr. stk

F oto : L illian G rimsgård

Størrelser: M – L – XL – XXL kr 200,- pr. stk
F oto : L illian G rimsgård

Trekopp

F oto : L illian G rimsgård

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

2 glass kr 100,-. 6 glass kr 300,Kortholder kr 275,- pr. stk

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

Antall

Størrelse

Pris pr. stk

T-skjorte Norsk natur er herlig –uten ulv!

100,-

Genser Norsk natur er herlig – uten ulv!

200,-

Caps med logo. Sort farge

50,-

Caps med logo. Rød farge

50,-

Trekopp med logo

275,-

Drammeglass med logo. 2 -pack.

110,-

Drammeglass med logo. 6 - pack.

300,-

Lommelykt med logo

75,-

Kortholder med logo

275,-

											

SUM

Sum kr ____________

Jeg bestiller herved de varer og det antall som jeg har markert på bestillingsskjema.
Frakt og omkostninger på kr. 30 pr. sending kommer i tillegg.
Navn:.........................................................................................................................
Adresse:.................................................................................................................... Dato:............................................................
Postnr./Sted:......................................................................................................... Telefon:.......................................................
E-post:......................................................................................................................

Bestillingsskjema sendes:
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk,
Pb. 40, 7701 Steinkjer
aksjonen@rovdyr.org
Telefon: 975 95 119 • Telefax: 74 12 65 01
Bankkonto: 4464.09.33434

Kontaktinformasjon for
Folkeaksjonens lokallag
Lokallag
Akershus
Østfold
Vestfold
Telemark
Hallingdal
Glåmdalen
Trysil
Åmot og Elverum
Ringsaker
Rendalen og Stor-Elvdal
Nord-Østerdal
Lillehammer
Gausdal
Nordre Land
Valdres
Skjåk
Lesja
Oppdal og Rennebu
Gauldal
Nord-Trøndelag
Nordland

Nye lokallag i

Leder

Telefon

Kåre Holmen, Aurskog
Nils Solberg, Halden
Helge Røsholt, Steinsholt
Trond Kvernstuen, Nordagutu
Oddvar Berg, Hol
Torstein A. Opdahl, Namnå
Ola Sjøli, Trysil
Vidar Helgesen, Rena
Geir Atle Aas, Brumunddal
Roy Tovsrud, Hanestad
Ola Tronsmoen, Alvdal
Ottar Moe, Øyer
John Birger Skansen, Østre Gausdal
Håkon Bratrud, Dokka
Arne Myrvang, Rogne
Else Mona Bjørnstad, Skjåk
Kåre Ljosbakken, Lesja
Stein M. Lauritzen, Oppdal
Ole Johan Sætre, Ler,
Håvard Furulund, Nordli
Laila Hoff, Hattfjelldal

tlf. 63 86 42 08
tlf. 901 75 120
tlf. 33 12 95 17
tlf. 959 47 635
tlf. 913 42 213
tlf. 62 94 45 42
tlf. 62 45 75 27
tlf. 91 74 67 96
tlf. 907 27 902
tlf. 62 46 92 28
tlf. 62 48 96 36
tlf. 61 27 81 26
tlf. 416 44 713
tlf. 951 57 970
tlf. 61 34 04 63
tlf. 915 39 565
tlf. 61 24 37 19
tlf. 72 42 41 27
tlf. 72 85 18 21 NY
tlf. 976 80 570
tlf. 920 51 459 NY

Grasrotandelen
– tippemidler til frivillige organisasjoner
Folkeaksjonens lokallag i Ringsaker er
første og hittil eneste av våre lokallag
som har meldt seg på grasrotandelen fra
Norsk tipping. Ved å registrere laget som
mottaker av grasrotandelen går 5 % av
spilleinnsatsen fra Norsk tipping til laget.
Ringsaker lokallag har allerede mottatt

over 5000 kroner fra Norsk tipping hittil
i 2009.
Lokallag som vil være med må registreres i frivillighetsregisteret. Folkeaksjonens
sekretariat er behjelpelig med tips og
praktiske råd for de lokallagene som er
interessert i å bli med i grasrotandelen.

Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk
Helgeland lokallag

Laget dekker alle kommuner i Helgeland i Nordland og ble stiftet 26.
juni 2009 i Hattfjelldal. Lokallaget
ledes av et styre bestående av
Laila Hoff, Hattfjelldal (leder) , Lillian Sæterstad, Hattfjelldal og Arnulf
Skreslett, Korgen.

Ole Johan Sætre,
lokallagsleder i
Gauldal lokallag

Gauldal lokallag
Folkeaksjonens lokallag nummer 21
dekker alle kommuner i Gauldalen
mellom Trondheim og Røros.
Det nyvalgte styret betår av Ole
Johan Sætre, Ler ( leder), Per Bjarne
Bonesvoll, Rognes, Unni Anshus,
Soknedal, Thor Stuedal, Haltdalen
og Jøran Bakås Gjersvold, Ålen. Varamedlemmer er Torbjørn Tranmæl,
Melhus og Eirik Kosberg, Singsås

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Leder
Styremedlem

Nils Solberg
Sara Kveli
Torvald M. Brinch
Laila Hoff
Vidar Helgesen
Vara
Ola Arne Aune
Håkon Furuhovde
Eli Bjorvatten
Daglig leder
Åsmund Ystad
		

Halden
Lierne
Oslo
Hattfjelldal
Rena
Oppdal
Folldal
Vegårshei
Steinkjer
e-post:

tlf. 901 75 120
tlf. 917 90 265
tlf. 950 48 909
tlf. 920 51 459
tlf. 917 46 796
tlf. 970 79 868
tlf. 959 38 213
tlf. 907 50 423
tlf. 975 95 119
aksjonen@rovdyr.org

Adresseendring?
Flyttet eller fått ny adresse?
Vær vennlig og gi oss beskjed,
slik at du fortsatt får tidsskriftet
Rovdyr i posten.

Rovdyr 3–2009
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Returadresse:
Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en
landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon som har
til formål å endre dagens rovdyrpolitikk med følgende hovedkrav:
•F
 orvaltningsmodellen med
kjerneområder og soner må bort
Kjerneområder og soner for rovdyr er en kunstig geografisk inndeling
som gir en urimelig belastning for enkeltpersoner og lokalsamfunn i
rovdyrområdene. Rovdyrbestandenes levedyktighet må vurderes over
større områder også gjennom samarbeid med naboland. Bestandene må
balanseres mot en aktiv bruk av utmarksressursene.

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

• Lokal forvaltning

• Nei til fast ulvestamme i Norge

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

Ulven i Skandinavia tilhører den russiske ulvestammen og er ingen truet
art. En ulvestamme gir store negative konsekvenser for allsidig bruk av
utmarksressursene og i neste omgang bosetting og næringsliv. Folk føler
frykt for ulven der den etablerer seg. Ulven kan i spesielle situasjoner være
direkte farlig for mennesker.

L eif S kiaker

Glem ikke flatlusa!

I disse tider der mangfoldet av arter er i sterk fokus er jeg redd
vi er i ferd med å glemme de aller minste, som selvfølgelig også bør tas vare på. Jeg tenker blant annet
på flatlusa (Phtirus pubis). Etter det jeg
har brakt på det rene, er utbredelsen
av disse små innsektene på sterk tilbakegang i hele Skandinavia. Bare
for noen få tiår siden var det langt
ifra uvanlig å få besøk av dette
lille insektet. Selv om det den
gang stort sett bare var de mest
utadvendte og sosialt anlagte personene i vår bekjentskapskrets som
tok på seg å være vertskap for Phtirus
pubis, så tror jeg ikke at en kaldere og
mer likegyldig befolkning er årsaken til den
kraftige tilbakegangen. Dagens mote, der blant
annet kroppsbehåringen stadig reduseres med både
mekaniske og kjemiske midler, bidrar neppe til å trygge utbredelsen og bedre levevilkårene for dette lille insektet. Mange
synes nok sikkert at det er unødvendig med et slikt engasjement, men alle arter har jo sin berettigelse, ikke sant? Noen vil

kanskje også mene at det å være vertskap for Phtirus pubis kan
gå ut over den enkeltes livskvalitet, men noen ulemper
må man vel tåle for å ta vare på mangfoldet?
Det finnes store forekomster andre steder
i Verden, sier du? Det fritar oss ikke fra å
ta vår del av ansvaret for denne arten.
For øvrig kjennes det ikke til tilfeller
der mennesker har omkommet,
direkte eller indirekte som en følge
av Phtrius pubis, så det skulle derfor ikke være nødvendig å benytte
dette som et eventuelt argument
når det gjelder eksistensen av dette
lille utrydningstruete insektet.
Vil derfor rette en spesiell henstilling
til alle ulveforkjempere i urbane strøk
om å stå sammen om denne lille arten også!
Kanskje nettopp dere kan være vertskap for hver deres
lille bestand? Muligens blir det da lettere å få aksept for deres
meninger hos oss i utkant-Norge som sterkt får redusert vår
livskvalitet av den voksende bestanden av rovdyr. Men jeg tror
det neppe!

