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erUlvesonen og andre 
politiske overgrep
Nå skal ulvesonen opp til politisk vurdering. I 
alle år siden den ble lansert, har den blitt utsatt 
for konstant kritikk. Kritikken har kommet fra 
samtlige kommuner, ordfører og menneskene 
som faktisk bor og lever i sona. Kritikken har 
dessuten kommet på tvers av de etablerte poli-
tiske blokkene. Uavhengig av partitilhørighet 
synes ikke folk det er noen god ide å få tredd 
et reservat over seg. De opplever det som et 
politisk maktovergrep fra storsamfunnet.

De etablerte forskerne som arbeider med rov-
dyr har også lenge advart mot det åpenbart 
urettferdige som ulvesonen representerer og 
effektene dette har fått. For ikke lenge siden 
gikk ni sentrale rovdyrforskere fra NINA, 
UMB og Høyskolen i Hedmark på ny til 
angrep på ulvesonen. Beskjeden var klarere 
enn noen gang: Ulvesonen har aldri fungert 
slik det var tenkt. Folk som lever innenfor 
opplever det som dypt urettferdig og kon-
fliktene har aldri vært større. Noen tegn til 
konfliktdemping og aksept eksisterer ikke og 
kommer heller aldri til å gjøre det.

Vi i FNR har fra dag EN argumentert mot 
ulvesonen og slik vil det fortsette. Det er dess-

uten totalt meningsløst at det skal eksistere to 
rettsregimer innenfor et avgrenset område. De 
mest ekstreme eksemplene på dette vil vi få se 
i rettsaken mot de siktede i Elverum i mars. 
Her blir noen siktet etter mafiaparagrafen for 
påstått ulovlig ulvejakt. Fortsetter den samme 
ulven en halvtimes gange videre vestover er 
den jaktbar året rundt. En slik forvaltning av et 
av de vanligste pattedyrartene på den nordlige 
halvkule vil ALDRI få aksept i befolkningen 
innenfor dagens ulvesone, uansett hva Stor-
tinget måtte mene. Et slikt prosjekt har hele 
tiden verdt dømt til å mislykkes. Årsaken er 
innlysende, strider mot det folks grunnleg-
gende rettsforståelse.

Om nå våre folkevalgte, i sin iver etter å huse 
ulv der de selv og deres velgere ikke bor, 
viderefører ulvesonen, bør de vite følgende. 
De trykker et politikerskapt misfoster av en 
forvaltningsmodell over hodet på en gruppe 
mennesker som ALDRI vil godta det. De 
godtar ALDRI å bli pådyttet en valpekasse 
for ulv langs svenskegrensen og godtar aldri 
å måtte finne seg i svenskenes forgodtbe-
finnende på grunn av en ikkefungerende  
rovdyrpolitikk.  

Nå skal svenskene skyte noen få ulver i vin-
ter. Som om det vil hjelpe i noen særlig grad. 
Ulvejakt i Sverige har de jo dessuten annonsert 
de siste to vintrene og resultatet av det kjenner 
vi altfor godt.  Med svensk nyvalg i mars er 
det dessuten duket for enda større kaos i den 
svenske rovdyrpolitikken.  Dette kaoset ønsker 
ikke folk innenfor dagens norsk ulvesone å 
være en del av. De ønsker en felles forvaltning 
og et felles rettsregime for hele Norge.  

Nils Solberg

Nils Solberg

En hund etter jerv
Jan Erik Vik fra Namsskogan i 
Nord-Trøndelag har trent opp 
hunden Orix (2) til rovdyrjakt.  
En søndag i november i år fikk 
hunden vist hva den er god for.

Orix ble sluppet på 7 timer 
gamle jervespor i Grong. Og 
etter en stund kunne eieren se 
på gps-signalet at hunden hadde 
stoppet opp. Vel framme fant 
jegeren at hunden hadde jaget 
byttet opp i et tre og dermed 
kunne jerven enkelt felles. 

Jan Erik Vik har tidligere i flere 
år prøvd seg på å jakte jerv uten 
å lykkes. Vanligvis er det en 
krevende og svært tidkrevende 
jaktform og det har vært vanske-
lig å fylle kvotene. Han har lenge 
ønsket seg en god hund som tar 
gamle spor og følger dem. 

Med Orix har han fått en slik 
hund. Orix er helt stille når han 
løper opp sporet og da får du 
også overraskelsesmoment sier 
Jan Erik Vik.

Kilde: t-a.no

Gårdsplassen som ulverevir
Like ved huset, på et åpent jorde, ble den 
ene hunden til Øyvind Nyhuus i Trysil 
angrepet av fire ulver.

Han skulle bare slippe hundene inn fra 
hundegården for å mate dem. Da tok 
hundene seg en tur på egen hånd rundt 
huset. Det var nok.

En flokk på seks ulver angrep den 
ene, den to år gamle terrierlignende 
blandings hunden Kompass, 200 meter fra 
huset. Den unge elghunden Arrok stakk 
hjem og kom seg i sikkerhet.

Hendelsen skjedde torsdag 4. desember. 
Det var det ikke noe pent syn som møtte 
Øyvind Nyhuus. Bare deler av et bakbein 

og med en masse blod i snøen. Det som 
hadde vært en flott hund, en lekeka merat 
og et familiemedlem var det ikke mye 
igjen av.

Han synes ikke det er greit at gårds plassen 
hans skal være ulvens revir. Tidligere ville 
de passert lenger inne i skogen. Så nær-
gående som dette har jeg ikke opplevd 
dem før, og det er skremmende, sier han.

Kilde: NRK/ Lokalavisa

Den to år gamle terrier
lignende blandingshunden 

Kompass var familiehund og 
lekekamerat. Foto Privat

Jan Erik Vik og Orix med  
resultatet av en effektiv  

jakttur etter jerven.  
Foto: Kristin Smestad

Bare rester var igjen  
av hunden etter ulveangrepet.
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FNR i Klima og miljødepartementet:

Nytt bestandsmål 
for ulv og ulvesonen 
Startskuddet har gått for oppfølgingen av rovviltforli

kets vedtak om at Stortinget skal vedta et nytt norsk 

bestandsmål for ulv, inkludert Norges andel av 

grensefl okkene vi deler med Sverige. 

 $ Åsmund Ystad

Regjeringen skal i 2015 legge fram en sak 
for Stortinget om bestandsmål for ulv og 
ulvesonen. I den forbindelse har Klima og 
miljødepartementet (KLD) utarbeidet et 
faggrunnlag som skal ligge til grunn for 
behandling. Fram til 15. desember kan 
alle sende skrift lige innspill til KLD, inn-
spill som regjeringen vil ta med seg videre 
i arbeidet.

Departementets framlegg 
består av tre dokumenter:
1. Faggrunnlag om bestandsmål for ulv 

og ulvesone.
2. Den Skandinaviska vargen – en sam-

menställing av kunskapsläget från det 
skandinaviska vargforskningsprosjek-
tet Skandulv 1998-2014. 

3. Rapport til Miljøverndepartmentet 
– « Evaluering av ulvesona»

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk møtte 
på orienteringsmøte om faggrunnlaget i 
Klima og miljødepartementet 10. novem-
ber. Blant annet presenterte departementet 
skisser over ulike måter å utforme er nytt 
bestandsmål og også ulike skisser til ulve-
sone/ ikke ulvesone.

Noen stikkord 
fra presentasjonen:
Overordnet om bestandsmål:
• Ivareta internasjonale forpliktelser og 

i samsvar med naturmangfoldloven
• Målet er en levedyktig skandinavisk 

ulvebestand.
• Den må være metodisk hensiktsmessig 

å overvåke.
• Bestandsmålets defi nisjon bør være så 

klar at man unngår konfl ikter om hvor-
dan målet er å forstå.

Fra Økokrim 
og Bygdefolk 
for rovdyr, 
til forsker stilling 
på Evenstad

Antonio Poleo er fra 1. januar 2015 
ansatt som 1. amanuensis i anvendt 
økologi på Høgskolen i Hedmark, 
avdeling Evenstad.

Poleo var tidligere biolog og spesia-
letterforsker i Økokrim, med illegal 
ulvejakt som ett av områdene. Etter 
at han forlot Økokrim har han vært 
styremedlem i Bygdefolk for rovdyr 
avd. Hedmark lokallag. 

I debattinnlegg har han argumen-
tert ivrig for at ulven  i Norge og 
Sverige på grunn av isolasjon har 
utviklet særegne gener som gjør 
den enda viktigere å bevare.

Ved siste Stortingsvalg var Anto-
nio Poleo kandidat på valglisten for 
Miljøpartiet de grønne i Hedmark.

Antonio Poleo Foto: Scanpix

Klima- og miljøverndepartementet Klima- og miljødepartementet 

Modell 1  
 

Videreføre dagens 
ulvesone uendret 
 

Helnorske 
ulverevir 

11. november 2014 24 Faggrunnlaget og mulige alternative modeller for 
nytt bestandsmål for ulv og ulvesonen n 

Klima- og miljøverndepartementet 

Modell 4 a 
 
Ingen sone, jf. 
Ulvesoneutvalg
et (mindretall) 

Nasjonalt mål for hele 
Norge 

Kart: Google 
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Modell 1  
 

Videreføre dagens 
ulvesone uendret 
 

Helnorske 
ulverevir 

11. november 2014 24 Faggrunnlaget og mulige alternative modeller for 
nytt bestandsmål for ulv og ulvesonen n 

Klima- og miljøverndepartementet 

Nasjonalt mål øst 
for E6, sør for 
Trøndelag. 
Bestandsmål for 
ulv: 
• Region 3 (Oppland)  
• Region 4 (Østfold og 

Akershus) 
• Region 5 (Hedmark) 

 

Modell 4 b  
 

Ingen nasjonalt 
fastsatt sone. 
Samiske 
tamreinområder 
er unntatt. 

11. november 2014 28 Faggrunnlaget og mulige alternative modeller for 
nytt bestandsmål for ulv og ulvesonen n Klima- og miljødepartementet 

Venstre gir seg ikke

Vil fjerne all økonomisk støtte til Folkeaksjonen 
Venstre vil gi mere penger til alle frivillige organisasjo-
ner, unntatt en. Partiet krevde i forbindelse forhand-
lingene om statsbudsjettet nok en gang at all off entlig 
støtte til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk må fj ernes.

Som begrunnelse bruker Venstre at Folkeaksjonens 
eneste formål er å undergrave Stortingets rovviltforlik.

En ting er at de serverer en begrunnelse som er totalt 
usann,  jfr . Folkeaksjonens formålsparagraf. Verre er 
det nok at dette blottstiller det tradisjonsrike demo-
krati - og liberale folkepartiet Venstre, som kunn-
skapsløs, prinsippløs og grunnleggende udemokratisk.

FNR på høringsmøte i Klima og miljødepartementet 
10. november. Til høyre landsstyremedlem Torvald 

H. Brinch og landsstyrets leder Nils Solberg. 
Foto: Åsmund Ystad

Avdelingsdirektør Torbjørn Lange i Klima og miljødepartementet og 
avdelings leder Terje Bø i Miljødirektoratet orienterte om faggrunnlaget for ulv.

Foto: Viggo Ree/ Foreningen våre rovdyr

Modell 4 a
Ingen sone, jf. Ulvesoneutvalg et (mindretall)

Nasjonalt mål for hele norge.

Modell 1
Vidreføre dagens ulvesone uendret

Les Folkeaksjonens innspill til faggrunnlaget på www.rovdyr.org

Modell 4 b
Ingen  nasjonalt fastsatt sone. 
Samiske tamreinområder er untatt.

Nasjonalt mål øst for E6, sør for 
Trønderlag. 
Bestandmål for ulv:

 Region 3 (Oppland)
 Region 4 ( Østfold og Akershus)
 Region 5 (Hedmark)

Fra informasjonsmøte i Klima og miljø
departmentet. På benken fra venstre: 
Nils Solberg, Torvald H. Brinch og 
Åsmund Ystad fra Folkeaksjonen ny 
rovdyrpolitikk. 

Foto: Viggo Ree/ Foreningen våre rovdyr

Hva skal telles?
• Antall individer? 
• Familiegrupper? 
• Årlig yngling?

Grense� okkene.
I dag er ikke grensefl okkene inkludert i det norske 
bestandsmålet. Skal et nytt bestandsmål for ulv i 
Norge inkludere grensefl okkene (0,5) eller skal det nye 
bestandsmålet ha krav om helnorske ynglinger?

Hvilken type bestandsmål?
Eksakt eller som et intervall med nedre og øvre grense 
for hvor stor bestanden skal være? Eller Minimum, dvs. 
en nedre grense for hvor stor bestanden skal være.

Skisser med og uten ulvesone
Faggrunnlaget inneholder også en rekke ulike kartskisser 
med ulike alternativer til ulike forvaltningsmåter, med 
og uten ulvesone. Her gjengir vi tre eksempler fra det 
framlagte faggrunnlaget.
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Rovdyrsonene  
fungerer ikke
Sentrale forskere med bredside mot norsk rovdyrforvaltning

 $ Åsmund Ystad

Lappeteppet av små rovdyrsoner 
bør erstattes av større, med plass 
for flere arter. Og hvis tyvjakt og 
skadefelling reduseres, kan det 
kanskje bli jakt på ulv.

Dette er hovedbudskapet i en 
nylig publisert kronikk av ni 
sentrale rovdyrforskere i Norge, 
ansatt i NINA, UMB og på Høg-
skolen i Hedmark.

Det er mange gjengangere i 
norsk rovdyrdebatt, og sone-
forvaltning er en av de mest 
seiglivede. Aller hardest kriti-
sert er forvaltningssonen for 
ulv. Det er sjelden noen uttaler 
seg offentlig om ulven uten å gi 
ulvesonen det glatte lag, uan-
sett hva man ellers mener om 
rovdyr, skriver forskerne Ketil 
Skogen, John Odden, John 
Linnell, Olve Krange og Bjørn 
Kaltenborn fra Norsk institutt 
for naturforskning, Ole-Gunnar 
Støen fra Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet 
og Petter Wabakken, Barbara 
Zimmermann og  Kristin Gan-
gås fra Høgskolen i Hedmark.

Samtlige er forskere; biologer 
som har studert rovdyrøkologi 
og samfunnsforskere som har 
studert rovdyrkonfliktene.

I tillegg til å gi den norske 
ulvesonen det glatte lag som 
konfliktdempende tiltak stiller 
forskerne også grunnleggende 

spørsmål ved hele den regionale 
forvaltningen.

Forskerne sier seg enige med de 
som hevder at soneforvaltnin-
gen ikke fungerer etter hensik-
ten. Den reduserer sjelden tapet 
av beitedyr, fungerer ikke bra 
for rovdyra og øker ikke tilliten 
til forvaltnignen.

Flere av oss advarte Stortinget 
mot å opprette ulvesonen i 
2004, fordi vi så at den ville bli 
mer konfliktskapende enn kon-
fliktdempende. Det er nå grunn 
til å se med kritiske øyne på en 
modell som har ført lite godt 
med seg, skriver forskerene i 
kronikken.

De mener videre at rovvilt-
nemndene har en tilnærmet 
umulig oppgave med å forvalte 
små bestander av lite samar-
beidsvillige rovdyr som krever 
store leveområder på tvers av 
både kommuner, fylker og lan-
degrenser. Rovviltnemndenes 
soner for jerv, gaupe og bjørn er 
et lappeteppe av små områder. 
Dette vil aldri kunne dempe 
konfliktene, skriver forskerne.

Ulvesonen  
minst populært
Forskerne viser til at ulveso-
nene kritiseres fra begge sider i 
debatten, enten man er positiv 
eller negativ til ulv. Sonen øker 
konflikten for den er for liten 
for store ulverevir og oppfattes 
samtidig som provoserende 

og urettferdig at de som bor i 
sonen må ta hele belastingen 
med ulv. Begge sidene i debat-
ten er frustrerte over ulvesonen. 
Altså det motsatte av konflikt-
demping.

De øvrige rovdyr sonene om -
kring i landet får mindre kritikk 
mener forskerne, men oppfattes 
heller ikke som effektive bidrag 
til konflikthåndtering. Med 
kri tik ere på begge sider står 
forvaltningen igjen alene, uten 
støttespillere på grasrota.

Beitedyra må vekk
En effektiv soneforvaltning kre-
ver forebyggende tiltak og oms-
tilling av saueholdet. Forskerne 
kan ikke se at det har skjedd i 
særlig grad. Men forskerne kan 
ikke, med noen unntak, se at det 
er blitt gjort store strukturelle 
endringer i saueholdet innenfor 
rovviltsonene.

Forskernes konklusjon er at 
lappeteppet av små soner bør 
fjernes. Rovviltsonene må bli 
større, de må samordnes over 
store arealer og omfatte flere 
rovdyrarter parallelt med at 
beitedyra fjernes fra rovdyrom-
rådene. Med større rovdyrsoner 
uten beitedyr ser forskerne for 
seg færre skadefellinger. Og 
hvis man får redusert tyvjakt 
og skadefelling mener de at 
ulven kommer bedre ut med 
jakt, samtidig som trykket på 
dem som bor i ulvesonen lettes.

Krever forvaltning av ørn
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har skrevet brev til regjeringen og Stortinget med krav om 

forvaltning og mer effektiv skadefelling av kongeørn.

 $ Karen Anette Anti

Tall fra Rovbasen viser et stort og økende 
antall registrerte kadaver av tamrein og 
sau drept av ørn, til sammen 2150 siste 5 
år.  Tallene fra Rovbasen utgjør erfarings-
messig bare en brøkdel av de faktiske 
tapene ettersom slike hendelser er svært 
vanskelig å dokumentere.

Dette er stort og økende problem for sau-
enæringa og spesielt for reindrifta. Økende 

bestand utover vedtatt bestandsmål og et 
rigid og i praksis nesten umulig regelverk 
for skadefelling betyr, store frustrasjoner i 
beitebrukerne som blir fortvilte vitner til 
store tap.

Stortingets vedtatte bestandsmål fra 2004 
er på 850-1200 hekkende par som tilsva-
rer daværende bestand. Siste oppdaterte 
anslag er fra 2008 med mellom 1176 og 
1454 kongeørnpar. 

Dagens regelverk åpner ikke for bestands-
regulering. Skadefelling kan bare fattes i 
akutte tilfeller der det voldes vesentlig 
skade på bufe og tamrein. Tillatelse kan 
kun gis for å stoppe en pågående ska-
desituasjon og det tillates ikke felling for 
å forhindre fremtidige skader. Når man i 
tillegg må sannsynliggjøre at det er riktig 
ørneindivid som felles, fører det til at ska-
defelling bare blir av teoretisk interesse og 
ikke er virkemiddel som kan redusere det 
høye skadenivået.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk krever 
at myndighetene snarest utarbeider et 
regelverk for en forvaltning av kongeørn 
som gir mulighet til å regulere en økende 
bestand, og som gir beitenæringen en reell 
mulighet til effektivt å redusere akutte ska-
der og forhindre fremtidige.

Fem av de ni forskerne bak 
kronikken: John Odden, NINA 

(øverst), Kristin Gangås, HIH 
Evenstad, Kjetil Skogen, NINA, 

Petter Wabakken HiH Evenstad 
og Olve Krange, NINA. Foto: 

Bjørn Skåret og Åsmund Ystad

Karen Anette Anti

Ingen tvil om hvem som har vært på 
ferde.  Foto: Lars Ante Oskal

Flere ulv enn elg i mange terreng
 $ Werner Lundgrenn Med henvisning til de forhold vi har sett 

under elgjakta nord i Värmland, rundt 
Torsby, erfarer vi nå at de samme forhold 
gjør seg gjeldende øst i Hedmark og sør-
over i Akershus og Østfold.

Mange av elglagene melder om at det 
nesten ikke finnes kalv, og at det også 
observeres færre ungdyr. 

I Torsby i Sverige ble det i enkelte vald 
ingen elgjakt motivert med at «de inte ville 
jakta på kapitalet».  Ellers kan det sies at 
det både på svensk og norsk side i høst 

har gått med en rekke hunder drept eller 
kvestet av ulv.

På jaktvaldet Losby i Østmarka ved Oslo er 
kun en brøkdel av årets kvote på 19 elger 
felt. Lignende rapporter foreligger fra mange 
andre steder i ulvesonen.

Noe er helt galt når elgjegere melder tilbake 
at de ser flere ulver enn elg på post.  

Man kan levende tenke seg hvordan livs-
kvaliteten forringes for befolkningen i disse 
områdene hvis denne utviklingen fortsetter. 
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Forskning dokumenterer 
store lammetap til kongeørn
Sauebønder i Rissa i SørTrøndelag har lenge mistenkt at kongeørna står bak en svært stor 

andel av lammetapene. Nå får de vitenskapelig dokumentasjon på at de har hatt rett.

 $ Tekst og foto: Åsmund Ystad

Etter påtrykk fra beitebrukerne ble Midt- 
Norge-prosjektet startet våren 2014, et 
samarbeid mellom Norsk institutt for 
naturforskning (NINA), Bioforsk, Miljø-
direktoratet, fylkesmannen og sauebønder 
i Rødsjøseter beitelag på Fosen. Prosjektet 
skulle gi en bedre forståelse av årsakene til 
de store tapene i området.

Sendere ble montert på cirka en tredjedel 
av lam og søyer.  Signaler aktiveres når lam-
mene ligger urørlig i 3 timer. Da rykker 
feltarbeidere ut i området for å dokumen-
tere dødsårsak.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk fi kk en 
orientering om prosjektet siste høst, sam-
m en med hele Kontaktutvalget for rovvilt-
forvaltning besøkte Rissa, på en utfl ukt i 
forbindelse med kontaktutvalgets møte 
med Miljøverndepartementet og Miljø-
direktoratet i Trondheim.

15 ørnedrepte lam dokumentert
Prosjektleder Audun Stien i Norsk institutt 
for naturforskning kunne fortelle at de var 

overrasket over hva de hadde avdekket ved 
hjelp av ny teknologi. 15 lam dokumentert 
tatt av kongeørn er mye. Prosjektlederen 
fortalte at det aldri før har blitt dokumentert 
så mange tap til kongeørn i et beiteområde.

To andre lam er dokumentert tatt av andre 
rovdyr, 3 lam er døde som følge av ulykke. 

I tillegg er over 30 av de radiomerkede 
lammene funnet med ukjent dødsårsak.  
Flere av disse ble sendt til obduksjon på 
Veterinærinstituttet. Resultatene antyder 
spor av sjukdom i en del av kadavrene, men 
uten at det kan fastslås sikkert.

Svakheter ved teknologien
Eivind Myklebust i beitelaget mener at i 
tillegg til de dokumenterte bør halvparten 
av dyrene med ukjent dødsårsak bør bli 
tilskrevet kongeørna. Ved mange tilfeller 
varslet senderen dødsfallet for seint slik at 
kun beinrester ble funnet, noe som gjør 
dokumentasjon mye vanskeligere. Når kon-
geørna spiser, kan det skje at kadaveret med 
senderen er så mye i bevegelse at signaler 
ikke aktiveres tidlig nok. Dette kan være 
en svakhet med teknologien.

Eivind Myklebust sier likevel at prosjektet 
så langt har bekreft et beitebrukerens teori 
om at kongeørna tar en svært høy andel 
lam. Prosjektet fortsetter i 2015.

Sverige prøver seg 
med lisensjakt igjen
– til protester fra egen miljøminister

 $ Åsmund Ystad

I januar er det duket for lisensjakt på ulv i 
Sverige, med en kvote på minst 45 ulver. Det 
er klart etter at länsstyrelsene i Värmland, 
Dalarna og Ørebro for første gang har gjort 
slike vedtak, etter at Riksdagens i desember 
2013 vedtok å delegere beslutningsmyndig-
heten regionalt. Jakta er ment gjennomført 
ved at alle ulver i utvalgte revir kan skytes.

Både i 2013 og 2013 forsøkte svenskene seg 
med lisensjakt, da etter vedtak av Naturvårds-
verket. Men med et manglende klageorgan i 
forvaltningen, havnet slike saker i rettsvesenet 
som klarte å trenere jakta og stanse den med 
henvisning til EUs art- og habitatdirektiv.

Etter riksdagens nyorganiserte rov-
dyrforvaltning er det nå de ulike 
länene som vedtar jaktkvote for ulv, 
riktignok etter overordnede ram-
mer og begrensninger fra Natur-
vårdsverket. Miljøorganisasjonens 
klager, som kommer på refl eks hver 
gang, skal nå behandles av Natur-
vårdsverket igjen.

Dermed er lisensjakt på ulv i Sverige 
nærmere realiteten enn på mange 
år. Men det fi nnes skjær i sjøen, og 
den største trusselen er selvfølgelig 
igjen EU. Spørsmålet er hva som 
skjer når miljøorganisasjonene får 
avslag på klagene i Naturvårdsverket og anker 
videre til Rettsvesenet. EU-kommisjonen har 
signal isert til Sverige om at EU-retten ikke til-
later at organisasjoner ikke kan anke avslag på 
klager i Naturvårdsverket inn for rettsvesenet.

Hvis det skjer kan lisensjakta nok en gang 
ende på rettsvesenets bord, der den erfarings-
messig kan bli liggende med stans i all jakt 
i påvente av rettens behandling som kan ta 
både vinter og vår.

 “ «og håper at EU skal 

sette foten ned og redde både 

ulvens og Miljøpartiets skinn.»

Men det er også fl ere som vil være skjær 
i sjøen selv om det kan diskuteres om de 
utgjør noen trussel annet enn mot seg selv. 
Det gjelder Miljøpartiet og Sveriges miljø-
minister og visestatsminister Åsa Romson 
som er i ferd med å gi regjeringsansvar et 
nytt innhold. I opposisjon var Miljøpartiet 
en forutsigbar motstander mot ethvert for-
slag om å skyte ulv. Nå er partiet en del av 
regjeringen, men miljøminister Åsa Rom-
son fortsetter utrolig nok å argumentere 
mot egen regjering og forvaltning og håper 
at EU skal sette foten ned og redde både 
ulvens og Miljøpartiets skinn.

Skikonge mot ulv
Th omas Wassberg reagerte på rettsaken 
mot fem jegere i Mora Tingsrett i novem-
ber. De sto tiltalt for planlagt tjuvjakt på 
ulv, over to og et halvt år etter at jegerne 
ble arrestert i stor politikaksjon i skogen 
i Lillhärrdal.

Det kunne like gjerne vært meg sa Th omas 
Wassberg, om jeg hadde vært i skogen og 
politiet hadde kommet dit og fått det for 
seg at de ville ta meg. - Om jeg er i skogen 
og jakter fugl og har med meg våpen og 

ammunisjon i sjølforsvar om det kommer 
en bjørn. Er det nok til å bli mistenkt?

Th omas Wassberg mener det er feil å verne 
ulven i Sverige. De mange som rammes av 
rovdyrpolitikken overkjøres av  verneinte-
ressene. Og han er redd for at det bare er et 
tidsspørsmål for ulven tar et lite barn. Når 
det blir mye ulv og lite mat, kan det skje.

Rettsaken i Mora Tingsrett mot de fem 
jegerne fra Lillhärdal endte med full frifi n-

nelse for beskyldningene for å ha planlagt 
tjuvjakt på ulv.

Kilde: Aft onbladet

Aamäck

Rotna

Jangen

Slettås

Gåsborn

Glaskogen
Loka

Brattfors

Skugghöjden

Gårdsjö

Höljes

Trång

Juberget

Haersjö

Nordmark

Kungsskogen

Djurskog

Sandsjön

Rackstad

Kerto

Gräsmark

Acksjön

Kläggen Musån

Värnäs

Forshaga

Fänstjärn

Medskogen

Vismen

Teckenförklaring

Vargrevir
med föryngring enl kriterier

Uppdaterad 2014-07-01

Copyright Lantmäteriet 

Preliminär karta över vargläget
vintern 2013-2014 i Värmlands län

1:753 368

Kontaktutvalget kom seg også til fjells og fikk se deler av det beiteområdet på Fosen. 
Avstander og krevende terreng setter både teknologi og feltpersonell på store prøver.

Eivind Myklebust i beitelaget og prosjektleder Audun Stien fra Norsk institutt for natur
forskning orienterte om prosjektet til medlemmene fra organisasjoner og forvaltningen i 

Kontaktutvalget for rovviltforvaltning.

Kart over ulverevir i Värmland. 
I Värmland skal 4 familiegrupper skytes ut, 

i revirene Medskogen, Kläggen, 
Gårdsjø og Forshaga 

Thomas Wassberg   Foto: TT Nyhetsbyrån

Sveiges miljøminister Åsa Romson fra 
Miljøpartiet er øverste ansvarlige for at det 

blir ulvejakt, men like fullt motstander av 
at det skjer.

XXXTXTrXrTrTXTrTXkXkXKXKlXläXägXggXgeXenXn

XXXGXGåXårXrdXdsXsjXjöXöX
XXXKXK

XXMXMeXedXdsXskXkoXogXgeXenXn
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Skandinavisk 
gaupe og jervkart

Nødverge: Gir seg ikke 
om skremmeskudd
Økokrim tapte nødvergesak i høyesterett. Det likte Klima og 

miljødepartmentet så dårlig at de nå foreslår å endre loven.

 $ Åsmund Ystad

Departementet sendte nylig ut på høring 
en rekke forslag til det de hevder er 
mindre justeringer og retting av mis-
forståelser under naturmangfoldlovens 
utforming.

En av sakene departementet vil ha ryd-
det opp i skyldes Høyesteretts tolkning 
av nødvergebestemmelsene fra mars 
tidligere i år, da Joar Kløvjan fra Lierne 
ble enstemmig frikjent for ulovlig felling 
av hønsehauk som angrep en frittgående 
høne. (Se Rovdyr nr. 2 - juli 2014)

 “  «Med høyesteretts 

tolkning fi kk loven en klar 

dreining, bort fra skrive-

bordsjuss,»

Høyesterett slo tydelig fast at dagens lov-
verk ikke hjemler krav om f.eks. forsøk 
på jaging eller skremmeskudd før felling 

av rovvilt under direkte angrep på hus-
dyr. Med høyesteretts tolkning fi kk loven 
en klar dreining, bort fra skrivebordsjuss, 
i retning av virkelighetens verden.

Men dette vil ikke Klima og miljøvern-
departementet vite noe av og vil ha loven 
endret slik at den tydelig stiller krav om 
tilleggs vilkår ved slik felling. 

Dermed er det duket for en ny runde i 
Stortinget om nødvergebestemmelsen. 
Klima og miljødepartementet tar det for 
gitt at det nye endringsforslaget er i tråd 
med det Stortinget egentlig mente da de 
vedtok loven i 2010. 

Det vil vise seg når saken kommer opp. 
Men det trenger ikke være så enkelt. Ved 
Stortingets behandling av naturmang-
foldloven i 2009 sto dagens regjerings-
partier, Høyre og FRP, sammen om et 
felles forslag om nødvergebestemmelser 
som var betydelig mer liberalt enn det 
som ble vedtatt.  

Jerv i Skandinavia 
2014: 138 kull og 

990 jerver. 

Kartgrunnlaget er noe av det som har 
blitt oppgradert i seneste versjon av 

appen. Her et kartutsnitt med 
rovdyrobservasjoner fra Trøndelag. 

Kart: Rovdata

Ny og 
bedre 
rovdyr-app 
Nytt og bedre kart og 

enkel visning av de nær

meste rovdyrobservasjo

nene er blant endringene i 

en ny og forbedret versjon 
av Skandobsappen.

Nå er det blitt enda enklere å bruke mobil-
telefonen til å delta i overvåkingen av de 
store rovdyrene i Norge og Sverige. Norske 
Rovdata og svenske Naturvårdsverket har 
i fellesskap oppgradert og justert Skan-
dobs-appen for smarttelefoner. Målet er å 
gjøre begge deler mest mulig brukervenn-
lig for folk fl est i både Norge og Sverige. 

Blant de siste forbedringene er en ny 
kartmotor som gir en raskere og bedre 
lasting av kartgrunnlaget i Skandobs-ap-
pen. På kartet er det nå også mulig å se 
de nærmeste 100 rovdyrobservasjonene 
fra der hvor man befi nner seg, eller de 
siste 20 eller alle fra siste år som er lagt 
inn i systemet.

Kilde: Rovdata

Gaupe i Skandinavia 
2014: 195,5 familie
grupper og 1150 
gauper.

Fra Rovdyr nr. 2 – Juli 2014.

Gaupe i 
Skandinavia

Jerv i 
Skandinavia

Virkeligheten banker på døra til de som mener vi har små og 

truede rovdyrbestander i Norge.         

 $ Åsmund Ystad

1150 gauper og 990 jerver er resul-
tatet av norsk og svensk bestandsre-
gistrering for 2013/2014. For gaupe 
er det andre året at norsk Rovdata og 
svenske Viltskadecenter presenterer 
en oversikt over bestanden i Skandi-
navia. For jerv er det første gang.

Nedgang for gaupe 
i Norge og Sverige
Forrige vinter ble det registrert til 
sammen 195,5 gaupefamilier i Norge 
(53,5) og Sverige (142). Det tilsvarer 
en bestand på cirka 1150 dyr. Til 
sammen er det en nedgang i 55 fami-
liegrupper fra året før.

Flere jervekull i Norge og 
færre i Sverige
For jerven i Norge økte antall kull fra 
44 til 52 siste år. I Sverige var det en 
nedgang fra 99 til 86 kull. Ut fra antal-
let registrerte jervekull er det beregnet 
totalt cirka 990 voksne jerver, hvorav 
cirka 343 individer i Norge, og cirka 
647 individer i Sverige. 

Fra halve til 
hele sannheten
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har 
vært en pådriver for slike kart. De 
kunnskaper vi i tillegg har om gaupa 
og jervens arealbruk og særlig enkelte 

unge dyrs enorme vandringsdistanser, 
gir sammen med felles bestandskart et 
bedre grunnlag for kloke utsagn  om 
framtidsutsikter og robusthet. 

Miljøorganisasjonenes rovdyrbekym-
ringer er det liten grunn til å ta alvor-
lig. Felles bestandskart dokumenterer 
det. Og det underbygger FNRs syn på 
at nasjonale rødlister over truede rov-
dyrarter i lange smale land med hav på 
tre kanter er på grensen til tøv.
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Fjellreven blir jervmat
Reindrift sutøverene Jovna Vars 
Smuk og Frank Inge Sivertsen 
fra Varangerbotn var ute og 
passet på fl okken da de kom 
over fj ellrevskrotten. 

Fjellreven mennene fant var 
ganske så oppspist, bare hodet, 
pelsen og labbene var igjen på 
skrotten. Men med sine vante 
øyne, så de straks at jerven 
hadde vært svært aktiv rundt 
kadaveret. 

– Vi har ved fl ere tilfeller sett 
ørn angripe fj ellrev og en gang 

fant vi spor av en jerv som 
hadde prøvd å komme seg inn 
i hiet til en fj ellrev, forteller 
Sivertsen. 

Ikke sjokkert 
Arne Petter Sarre i SNO Vadsø 
er ikke sjokkert over funnet. 
Jerven tar til stadighet rødrev, 
så det er klart at fj ellreven får 
samme skjebne om de møtes, 
sier Arne Petter Sarre til Finn-
marken. 

Kilde: Avisa Finnmarken 
21.11.2014

Arne Petter Sarre sender den sjeldne skrotten videre 
til forskning i Trondheim. Foto: Iris Egilsdatter

KORTENE PÅ BORDET

Tiltalen i ”ulvesaken i Hedmark” 
foreligger nå. Seks personer må møte 
i retten i mars 2015. Dermed er det 
ikke lenger noen grunn til hemmelig-
hold av hva som har skjedd i etter-
forskningen siden oppstart for ca. 
halvannet år siden.

Få bevisene på bordet.
Sakene mot de fem tryslingene som 
opprinnelig ble mistenkt ble først 
henlagt på grunn av bevisets stilling. 
En av de fem har nå fått behandlet 

sin klage og fått endret status til intet 
straffb  art forhold foreligger. Dette er 
en interessant utvikling.

 “ Er det slik at folk 

i ulve sonen har mindre 

rettsikkerhet enn folk 

utenfor?

Få de angivelige bevis som forelå 
mot tryslingene på bordet slik at 
allmenheten får vite hva påtalemyn-
digheten egentlig satt på.  Det vil ikke 
overraske om alle sakene skulle vært 
henlagt ”som intet straffb  art forhold”. 

Få påtalemyndighetens 
begjæring om bl.a. avlyt-
ting på bordet, herunder 
avgjørelsene av tingrett og 
lagmannsrett.
Meg bekjent er intet her gjort tilgjen-
gelig for off entligheten. Jeg utelukker 
ikke at hemmelighold kan ha vært 
ansett nødvendig under etterfors-
kningen, men det behovet er borte nå.

La allmenheten få vite om den 
argumentasjon påtalemyndighe-
ten har brukt overfor domstolene. 
Er det argumentert på en ryddig 
måte, og ikke minst vitenskapelig 
korrekt måte, er det ingen grunn 
til hemmelighold. Skulle imidlertid 
påtalemyndigheten motsette seg 
off entliggjøring kan man jo begynne 
å lure på hva som har skjedd. 

Er det slik at folk i ulvesonen har 
mindre rettsikkerhet enn folk utenfor?

Få kostnadene på bordet.
Basert på media er det brukt enormt 
med ressurser på denne sak. Allmen-
heten bør få vite hvor mye skattepen-
ger som er gått med til nå.  For egen 
del vil jeg ikke bli forbauset om vi 
snakker om noe mellom NOK 20 mill. 
og 50 mill. Det er å håpe at beløpet er 
mindre, men det er ingen grunn til at 
påtalemyndigheten skal holde tilbake 
hva det har kostet til nå i grove tall. 
Det er heller ikke noen stor jobb å 
regne seg frem til et grovt anslag. 

Torvald H. Brinch
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Landsstyrets medlemmer:

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

Lars Erik Brattås
Webmaster
web@rovdyr.org

Per Bjarne 
Bonesvoll
2. vara 
Rognes

Jarle Strandberg
3. vara 
Hemsedal

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

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

May Britt Aasane 
Bottegård
1. vara 
Kongsberg 

Werner 
Lundgrenn
Tannlege
Kongsvinger
Tlf. 984 91 368

Torvald H. Brinch
Advokat
Oslo
Tlf. 950 48 909

Karen Anette 
Anti
Reineier
Målselv
Tlf. 900 69 944

Medlemskontingent 
er kr 275,– for 
hovedmedlem i 2015. 
Øvrige familiemedlemmer betaler 
kr. 125 pr. person. Ungdom under 
25 år betaler også kr. 125 pr. person.
Nye hovedmedlemmer betaler 
kr. 200 første året, og familiemedlem-
mer og ungdom kr. 100 første året.

Folkeaksjonens

ledelse  
politikk: 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en landsomfattende 

partipolitisk nøytral organisasjon med formål å endre 

dagens rovdyrpolitikk. Økende bestander av store rovdyr 

gir ikke bare konfl ikt mellom nærings og verneinteresser. 

Det handler om mange folks livskvalitet i hverdagen.

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

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

Det er kunnskapsløst og historieløst  
hvis disse rike tradisjonene  skal vike 
for urbane myter om at Norge består av 
urørt villmark.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en 
viktig stemme i rovdyrdebatten. Med 
kunnskap, ansvarlighet og engasjement 
bidrar vi til økt kompetanse som skal gi 

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

Folkeaksjonen ny 
rovdyrpolitikk 
sier:

• Ja til lokal forvaltning

• Ja til effektivt uttak 
av skadedyr

•  Nei til kjerneområder 
og rovdyrsoner

•  Nei til fast ulvestamme
i Norge

og

  Jeg melder meg herved inn som medlem i 

 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 6 små glass med logo

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

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

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

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

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

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

6 små glass med logo

Norsk natur er herlig 
- uten ulv!

www.rovdyr.org

Genser:
Norsk Natur er herlig – uten ulv

Trekopp med logo

Innmeldings skjema sendes: 

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

Telefon: 975 95 119
Telefax: 74 12 65 01
Bankkonto: 4464.09.33434
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FNR 
på stands 
og messer
Folkeaksjonen opplever stadig økende interesse 

på messer og stands. I tillegg til å møte svært 

mange engasjerte medlemmer når vi er ute, er 

interessen fra nye medlemmer upåklagelig.

Folkeaksjonens nettbutikk fi nner du på www.rovdyr.org

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

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

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

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

Pris: Vest + kamera 3990,-

 $ Åsmund Ystad

Jakt og fi skedagene på Elverum
Årets høydepunkt ble som vanlig jakt og fi skedagene i Elve-
rum der vi skrev inne rekordmange 210 nye medlemmer 
i Folkeaksjonen på fi re dager. Med nødvendig tid til med-
lemspleie og diskusjon med gamle og nye medlemmer er 
det faktisk vanskelig å rekke over fl ere.

Agrisjå i Stjørdal
På den store landbruksutstillingen Agrisjå i Stjørdal var 
stemningen og pågangen like god. Vårt hardtarbeidende og 
engasjerte mannskap fra FNRs lokallag i Nord og Sør-Trøn-
delag klarte 185 nye medlemmer på tre dager i Stjørdal.

Trysil og Engerdal 
FNRs lokallag i Trysil og Engerdal har markedsført organi-
sasjonen på en rekke lokale arrangementer. Med stand på 
Ljørdalsdagene, Engerdalsdagene og på Elgfestival i Trysil 
har lokallaget vervet over 60 nye medlemmer.

FNRs lokallag i Helgeland, Ringsaker, Glåmdal og Gausdal 
har som vanlig også stilt opp på lokale arrangementer og 
markedsført organisasjonen og skrevet inn nye medlemmer.

Superverver
Enkeltpersoner er også fl inke til å verve nye til FNR. Jan 
Snorre Landgraff  fra Biri har vært i en klasse for seg i høst. 
Jan Snorre, som er styremedlem i FNR Lillehammer lokallag 
har vervet 50 nye medlemmer så langt, og har etter eget 
utsagn så vidt startet. Alle kan bidra, det er både viktig og 
lett å verve medlemmer til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. 
Det er bare å sette i gang sier Jan Snorre Landgraff .

Greta og Per Bjarne Bonesvoll fra FNR Gauldal 
lokallag skriver inn unge kvinner og menn på 

Agrisjå på Stjørdal. Foto: Arne Bjørn Fossen.

FNRs stand på jakt og fiskedagene i 
Elverum, med Berit Hordnes fra FNR 

Glåmdal lokallag bak disken. 
Foto: Per Fossheim

Mat og landbruksminister Sylvi Listhaug 
fikk caps fra Folkeaksjonen. 

Foto: Per Fossheim

Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum fra 
Senterpartiet fant seg vel til rette på Folkeaksjonens stand 

på Stjørdal. Foto: Åsmund Ystad

Ingen går uberørt  fra en rovdyrdiskusjon på FNRs stand. Her er 
leder Nils Solberg midt inne i en lang prat med den nye SNO

direktøren Pål Prestrud og hjorteviltforsker Torstein Storaas fra 
Høgskolen i Hedmark. Foto: Per Fossheim
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Ønsker du å støtte vårt 
arbeid og påvirke norsk 
rovviltpolitikk?

For mer informasjon om 
annonsering i vårt 
medlemsblad, kontakt:

tlf: 90 60 23 70

Epost: post@rarmedia.no



Kontaktinformasjon 
for Folkeaksjonens lokallag
Lokallag Leder Telefon
Østfold Eivind Dramstad, Halden tlf. 406 06 783 
Akershus Arve Sætra, Aurskog tlf. 992 15 586  
Søndre Buskerud Tor Brandt, Drammen tlf. 926 34 730
Glåmdalen Kjell Eierholen, Arneberg tlf. 971 80 798
Vestfold Helge Røsholt, Steinsholt tlf. 913 27 239
Telemark Trond Kvernstuen, Nordagutu tlf. 959 47 635
Hallingdal Per Liahagen, Gol tlf. 951 75 260 
Trysil Bjørn Skåret, Trysil tlf. 62 45 10 14 
Åmot og Elverum  Vidar Helgesen, Rena tlf. 917 46 796
Ringsaker Geir Atle Aas, Brumunddal tlf. 907 27 902
Nord-Østerdal Harald Enge, Os tlf. 950 88 892
Lillehammer Ottar Moe, Øyer tlf. 61 27 81 26
Gausdal Arne Gunnar Noreng, Gausdal tlf  957 87 998    
Nordre Land Håkon Bratrud, Dokka tlf. 951 57 970
Valdres Arne Warberg, Fagernes tlf. 906 14 892
Skjåk Else Mona Bjørnstad, Skjåk tlf. 915 39 565
Lesja Karl Øygarden, Lesja tlf. 905 19 207
Oppdal og Rennebu Ola Arne Aune, Oppdal tlf. 970 79 868
Gauldal Per Bjarne Bonesvoll, Rognes tlf. 909 53 610  
Nord-Trøndelag Lars Waade, Skogn  tlf. 911 14 681
Helgeland Arnulf Skreslett, Korgen tlf. 920 11 611
Troms Karen Anette Anti tlf. 900 69 944
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Bjørnefall

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

Kurs i praktisk ulvejakt, Støren i Sør-Trøndelag,

Foredrag om bjørn og bjørnejakt, Årnes 

13.november og Hadeland 14. november.      

Se side 7

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

Adresseendring? 
Flyttet eller fått ny adresse? 

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

epost aksjonen@rovdyr.org 

eller i post til Postboks 40, 

7701 STEINKJER

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

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

Møteleder landsmøte:
 Ola Stensgård, Skjåk

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

Starter 
underskriftsaksjon 
i Trysil og Engerdal
Lei av utgrupper og politikere som tar bygdefolk til inntekt 

for en ødeleggende rovdyrpolitikk.

 $ Bjørn Skåret, 
FNR Trysil og Engerdal lokallag

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - 
Trysil og Engerdal lokallag har sett 
seg lei av at alskens meningsmålinger 
som påstår at folk i rovdyrområdene 
er fornøyd med dagens rovdyrpolitikk 
og aksepterer dagens bestandsmål og 
mer til. Vi er også lei av utgrupper 
som på vegne av bygdefolk samler inn 
underskrift er via internett for å vise 
hvor stor støtte de har for strengere 
rovdyrvern.  De får inn tusenvis av 
navn – de aller fl este er fra utlandet.

Derfor setter FNR Trysil og Enger-
dal i gang en seriøs aksjon for å vise 
hvor folk i Trysil og Engerdal står i 
denne saken. Budskapet er enkelt og 
vi ønsker å få med oss fl est mulig bak 
kravene: Ja til lokal forvaltning – Ja 
til eff ektivt uttak av skadedyr – Nei 

til kjerneområder og rovdyrsoner og 
Nei til fast ulvestamme i Norge.

Vi satser på å få hjelp av våre mange 
medlemmer og andre interesserte i 
Trysil og Engerdal til å samle inn fl est 
mulig underskrift er i tida framover. 
Målet er at vi ut i det nye året kan 
presentere faktiske tall som viser at 
det er helt feil av politikerne og mil-
jøorganisasjoner å ta fl ertallet av byg-
defolk til inntekt for en ødeleggende 
rovdyrpolitikk. 

Ønsker du å bidra til innsamling 
av underskri� er kan du kontakte 
lokallagsleder Bjørn Skåret på 
tlf. 482 90 106.

 

 

 

 

Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk Troms lokallag 
Foredrag og første ordinære årsmøte 

mandag 12. januar kl. 19.00 2015 på Bardufosstun 

Har vi kontroll på antall store rovdyr i Norge? 
v/ Morten Kjørstad, leder i Rovdata 

 

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

Kjørstad forteller om arbeidet med telling, sporing og DNA-
analyser, og svarer på alle spørsmål om bestandsregistrering.   
 

Etter foredraget blir det første ordinære årsmøte i det nye 
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk— Troms lokallag. 

Åsmund Ystad deltar fra FNRs hovedorganisasjon. 

Velkommen! Hilsen interimstyret for FNR Troms lokallag. 

Karen Anette Anti    Terje Benjaminsen   Lars Ante Oskal       
Tlf. 900 69 944  Morten Kjørstad, leder i Rovdata. Foto: Nina 

Bjørn Skåret
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Returadresse: Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

 Forhandlere over hele landet. For informasjon – kontakt importør: 

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

•   Camo farger

•   Led-lys 

•   Silikon hygiene-
sett

•   Tåler IP 67 test

•   5 års garanti

•   For ekstremt 
tøff bruk

•   Camo farger

Supreme Pro X camo

Nyhet

Supreme Pro X camo

veil. kr 2.590,-

Digital 
slaktevekt

Veil. pris fra kr  1.098,-

COM

COM

•   Kapasitet – 300 kg

•   Lav vekt – 620 gram

•   Rustfritt stål 
i opphengspunktene

•   20 mm LCD display

•   Bakgrunnslys tennes 
 automatisk

slaktevekt
Nyhet

LIK
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•

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

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

Veil. pris kr  1.098,-

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

Veil. pris 

kr  2.490,-

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


