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Jakt med drivende hund
- en rik kulturtradisjon går tapt



Folkeaksjonen på plass 
i nytt sentralt rovviltutvalg

Miljøverndepartementet har gitt be-
skjed om at Folkeaksjonen ny rovdyr-
politikk får fast plass i et nytt sentralt
Kontaktforum for rovviltforvaltning,
som erstatter det tidligere Sentralt rov-
viltutvalg. Folkeaksjonen var ikke med i
Rovviltmeldingens forslag til delta-
gende organisasjoner i dette forumet.
Vårt initiativ med dokumentasjon av
Folkeaksjonens kompetanse og repre-
sentativitet for lokalsamfunn og enkelt-
personer som berøres av rovdyrpolitik-
ken fikk imidlertid Miljøverndeparte-
mentet til å snu.

Hittil har vi i Folkeaksjonen selv laget
egne arenaer for  å sette dagsorden for
kunnskap og kommunikasjon om rov-

dyrspørsmål. Vi vil fortsette vår utadret-
tede aktivitet med møter og kurs som
før. Men ledelsen i Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk ønsker å bruke vår plass i
det nye kontaktforumet for ytterligere
påvirkning for økt kompetanse i og
bedre kommunikasjon om alle sider
ved forvaltningen av store rovdyr.

Miljøverndepartementet har fore-
slått følgende mandat for utvalget:

•  Utvalget skal være en møteplass for alle
berørte aktører i rovviltpolitikken på
sentralt nivå.

•  Utvalget skal gi råd til miljø- og land-
bruksmyndighetene om løpende priori-
teringer i rovviltforvaltningen med
utgangspunkt i vedtatt politikk.
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fra lederen
Vinteren har kommet, og vi er i gang
med et nytt år. Et nytt år som vi har ven-
tet med spenning på, for å se hvilke
konsekvenser en ny rovviltmelding og
forvaltningen av denne vil bringe.

Jeg kan ikke med hånden på hjertet si
at jeg har de helt store forventningene,
og grunnen til at jeg sier det er
HØRINGSUTKASTET på forslag til ny 
«forskrift om forvaltning av rovvilt».

Dette var for meg et nytt dokument
som oser av mistillit og mistenksomhet
til alt som heter lokal forvaltning.

Jeg har forstått det slik at Stortinget
gjorde vedtak om at den nye meldingen
skulle i langt sterkere grad lytte til lokal
råderett og forvaltning.

F.eks. § 3- 3 ledd Nasjonalt overvåk-
ningsprogram for rovvilt: Det er viktig at
denne overvåkningen foretas av lokale
personer ,og ihvertfall ikke av NINA, for
det bør klart kunne diskuteres hvorvidt
NINA er et nøytralt organ lenger.

Ulvene i grenseland er gjennom forsla-

get «fredet» og all kontroll skal gjennom-
føres av politi, SNO  og Fylkesmannen.
Vi har i mange år hatt lokal kontroll med
overordnede regler å forholde oss til i
utøvelse av jakt, men når det lukter uttak
av rovdyr da er vi ikke akseptert som for-
valtere av lovverket. Slikt gir ingen tillit
mellom nivåer og dette bare bekrefter at
det er mye som står ugjort.

Dette betyr at etter en velfortjent
jule- og nyttårsfri er det bare å fortsette
arbeidet og engasjementet for å for-
hindre at rovdyrforvaltningen  tar kve-
lertak på lokalsamfunn og enkeltperso-
ner i rovdyrområdene.

Jeg vil likevel benytte anledningen til
å ønske dere et  riktig Godt Nytt år alle
sammen, og takk for at dere står på
som dere gjør.

Erling Myhre
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Regionale rovviltnemnder 

• Region 8 – Troms/Finnmark

• Region 7 – Nordland

• Region 6 – Midt-Norge

• Region 5 – Hedmark

• Region 4 - Oslo/Ak/Østfold

• Region 3 – Oppland

• Region 2 – Sør-Norge

• Region 1 – Vest-Norge

Medlemmer oppnevnt av Miljøverndepartementet 
10. desember 2004.

Region: Faste medlemmer: Varamedlem:

Region 1

Sogn og Fjordane Kjellaug Veivåg Jorunn Eide Kirketeig
Norvall Nøringset

Hordaland Joril Christensen Magnar Lussand
Rogaland Jarle Braut Anita Egeli 
Vest-Agder Oddny Omdal Helge Sandåker

Region 2

Aust-Agder Tellef Harstveit Ingrid Skårmo 
Telemark Lars Bjaaland Tommy Hansen 

Magnhild Holmberg
Vestfold Unni Hanson Øyvind Hunskaar
Buskerud Gotfred Rygh Ingunn Dalaker Øderud

Region 3

Oppland Morten Ørsal Johansen Anne Marie Jøranli
Anne Tingelstad Wøien Erik Winther
Reidun Gravdahl
Aksel Hagen 
Harald Westby

Region 4 

Oslo Svenn Erik Kristiansen Ane Willumsen
Akershus Siri Hov Eggen Nils Aage Jegsgtad

Dagfinn Sundsbø
Østfold Andreas Lervik Bente Holm Sælid

Ingrid Willoch

Region 5

Hedmark Reidar Åsgård Gunn R. Fjæstad 
Marit Nyhuus Arne Dagfinn Øynes
Johnny Rune Hult 
Merete Furuberget

Sametinget Oppnevnes senere Oppnevnes senere

Region 6

Møre og Romsdal Toril Melheim Strand Stig Sæter
Sør-Trøndelag Beate Marie Dahl Eide Olav Huseby
Nord-Trøndelag Anne Irene Myhr Sara Kveli

Inge Staldvik
Sametinget Kjell Jøran Jåma Oppnevnes senere

Region 7

Nordland Jon Tørset Sonja A. Steen
Tove Bergmann Arnt Frode Jensen
Oddleif Olavsen 
May Valle

Sametinget Oppnevnes senere Oppnevnes senere

Region 8

Troms Kjell-Sverre Myrvoll Martin K. Ness
Eva Johnsen

Finnmark Runar Sjåstad Einar Johansen
Bjørg Karin Vikan

Sametinget Willy Ørnebakk Oppnevnes senere
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Rovviltforskriften i strid 
med Stortingets vedtak

Å S M U N D  Y S T A D

Over 60 personer møtte opp, og et fullsatt
lokale i Joramo grendehus fikk en interes-
sant innføring i hva den nye forvaltningen
konkret kan bety. Jerveforsker Roy
Andersen fra NINA orienterte innlednings-
vis forsamlingen om bestandsregistrering-
en av jerv i Sør-Norge,med spesielt vekt på
bruk av nye metoder med genetikk.

Sekssjonssjef Terje Bø fra Direktoratet for
Naturforvaltning innledet om hovedtrek-
kene i rovviltmeldingen og om innholdet i
Miljøverndepartementets ( MD) forslag til
forskrift. I sin presentasjon orienterte Terje
Bø om endringene i forhold til tidligere for-
skrift. Blant annet er levedyktighetsbegre-
pet, som har vært sentralt tidligere, nå ute
av forskriften.

Videre i sin innledning la Terje Bø vekt på å
presentere viktige punkter i forskriften som
hadde betydning for de regionale rovvilt-
nemndenes mandat og arbeidsområde.
Og han oppfordret alle berørte parter til å
delta i høringen om forskriften innen fris-
ten som var 15. desember.

Sterk kritikk av MD
Erik S. Winther fra Ringebu var invitert
som innleder på vegne av Prosjekt land-
bruk og rovvilt,og i egenskap av foreslått
kandidat til den regionale rovviltnemn-
da for Oppland.

Winther kom med meget klare meldinger
om MDs forslag til ny forskrift for rovviltfor-
valtning. – Sjelden har et Departement
hatt så klare føringer fra Stortinget om hva
som skal stå i en forskrift. Men jeg har aldri
i mitt over 30 års virke i politikken sett en
forskrift som så til de grader overser
Stortingets vilje, sa Winther.

Det er spesielt Stortingsflertallets klare
føringer om lokal deltagelse i forvalt-

ningen som Winther mener MD har
oversett. Og når vi vet at de partier, som
ikke var med i flertallsforliket i rovviltmel-
dingen ønsket enda sterkere lokal for-
valtning, blir departementets tolkning
enda mer tvilsom.

Winther pekte konkret på motsetningen
mellom Stortingets ønske om lokal delta-
gelse i bestandsregistrering og MDs for-
slag om bestandsgrunnlaget for fellings-
kvoter. I forslaget til forskrift skal de regio-
nale rovviltnemndene kun ha lov til å leg-
ge til grunn bestandstall godtatt av Nina
og DN.

Erik S Winther kommenterte i tillegg en
rekke flere eksempler på forhold som
Stortingets energi og miljøkomité har
omtalt detaljert i sin innstilling, men som
likevel ikke kommer til uttrykk i forskriften.

Debatt
Mer lokal forvaltning var også sentralt i
spørsmålene som kom fra salen etter pau-
sen. En bedre bestandsregistrering, bedre
og hurtigere informasjon og generelt
behovet for en forvaltning som er godt for-
ankret lokalt var sentralt.

Terje Bø mente de nye regionale rovvilt-
nemndene måtte få tid på seg til å utvik-
le en ny forvaltning. Han understreket
videre at åpenhet i forvaltningen var vik-
tig og at DN ville følge opp dette.
Fortløpende informasjon om registrerte
jerveynglinger på internett er et eksem-
pel på praktisk tiltak som både forskning
og forvaltning ville følge opp.

Folkeaksjonens lokallagleder i Lesja, Kåre
Ljosbakken, takket til slutt innledere, invi-
terte gjester og publikum, samt møtele-
der Oddvar Romundset for oppmøte og
innsats.

Forslaget til ny forskrift 

for rovviltforvaltning var

hovedsaken i et åpent møte

på Lesja 9. desember.

Folkeaksjonen ny rovdyrpoli-

tikk hadde sammen med

Folkeaksjonens lokallag i

Lesja invitert til debatt om

forskriften og om 

jerveforvaltningen.

Seksjonssjef Terje Bø fra DN orienterte om innholdet

i den nye forvaltningen.

Erik S. Winther, her i midten sammen med to av de

andre møtedeltagerne: Lesja-ordfører Per Dag Hole til

venstre og Dovre-ordfører Erland Løkken til høyre.
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Sterk kritikk av MDs 
utnevnelser til rovviltnemndene

- Uttalelse fra Folkeaksjonens 
lokallag i Lillehammer

M A T H I A S  F I N S V E E N
A S T R I D  V I G E N S T A D
A R V E  R O L S T A D
M A G N E  G U T S V E E N
A R N T  O R S K A U G

Opplands mest rovdyrutsatte bygder,
Gudbrandsdalen og Valdres, er ikke repre-
sentert i den ny rovviltnemnda for
Oppland fylke som nå heter Rovviltregion
3.Rovdyrbyråkratene i Miljødepartementet
(MD) brukte til fulle sin makt til selv å gjøre
om fylkestingenes forslag på medlemmer i
de nye rovviltnemndene. En makt MD lyk-
kes å skaffet seg ved å få dette gjennom i
rovviltmeldingen til Stortinget sist vår.

60 prosent – 3 av totalt 5 representanter –
forslått av Oppland Fylkesting ville ikke MD
ha. De tre som MD plukket vekk var alle
representanter fra Opplands mest rovdy-
rutsatte region. De var fra Ringebu, Sel og
Vågå. I stedet har MD oppnevnt medlem-
mer fra kommunene Lillehammer, Vestre
Toten og Gran. Erik Winther fra Ringebu –
mangeårig fjelloppsynsmann og den for-
valtningsfaglige mest erfarne og kanskje

mest hardtslående kandidaten – flyttet MD
fra fast plass i nemnda til varaplass sam-
men med en representant fra Øyer.

MD har rett og slett overkjørt Oppland
Fylkesting ved å kaste rovdyrdistriktenes
representanter ut av rovviltnemnda til for-
del for representanter fra de områdene
som knapt nok har problemer med rovdyr.
Til den oppnevnte rovviltnemndas disfa-
vør – særlig MDs tre håndplukkede repre-
sentanter – sier seniorrådgiver Øyvind
Holm i MD, at kunnskap om rovdyrproble-
matikk trenger utvalgsmedlemmene ikke
ha.Fylkets miljøvernavdeling skal stå for de
faglige råd. Det Holm i realiteten må mene
er at det er ikke ønskelig at nemndmed-
lemmene har annen kunnskap om rovdyr
enn hva miljøvernbyråkratene til en hver
tid lar medlemmene få vite.Vi skjønner det
er en smart oppskrift på å få politikerne til
å danse etter byråkratiets pipe. Men hvem
er det da som styrer statsmakta – byråkra-
tiet eller folket gjennom sine folkevalgte? 

Dette er skinndemokrati. Slik sparker MD
bein for Stortingets uttalte intensjoner om
mer lokal innflytelse i rovdyrpolitikken. Hva
har Stortinget tenk å gjøre med dette?
Velgerne venter.

Honnør til
Folkeaksjonen
Leder Bjørner Flittie i det lokale
bondelaget hadde følgende
hilsen til Folkeaksjonen ny rov-
dyrpolitikk: Lesja Bondelag set-
ter stor pris på arbeidet som
Folkeaksjonen gjør og synes at
de har fått utrettet mye i for-
hold til de knappe ressursene
organisasjonen råder over.
Bondelaget i Lesja er positiv til
at det blir bygd opp en slik
organisasjon med spesialkom-
petanse i en så viktig sak.

Les
Folkeaksjonens
uttalelse til MD
om rovvilt-
forskriften på 

www.rovdyr.org

Bjørner Flittie, leder i Lesja Bondelag

Miljøverndepartementet har oppnevnt
medlemmene etter innspill fra fylkes-
kommunene, som ble bedt om å foreslå 2
kandidater til hver plass hvert fylke had-
de. Departementet ba fortrinnsvis om
politikere som er medlemmer av fylkes-
utvalg. Men ettersom en rekke fylker har
ny organisering uten fylkesutvalg var ikke
det noe absolutt krav.

Likevel har Miljøverndepartementet satt
Oppland Fylkeskommunes forslag til kan-
didater til region 3 til side og erstattet

dem med medlemmer av fylkesutvalget.
I andre regioner har MD godtatt med-
lemmer som ikke er i fylkesutvalget.

Endringene i Oppland førte bl.a til at den
profilerte og erfarne rovviltmedarbeide-
ren Erik S. Winther fra Ringebu ble plas-
sert på 2. varaplass. Fra fylkeskommunen
var Winther på forhånd omtalt som en
selvskreven lederkandidat.

Denne rokeringen har ført til voldsom kri-
tikk av MD utnevnelser fra Oppland

Rovdyrbygdene kastet ut 
av rovviltnemnda
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Akershus: Vil ikke leve med ulv 

BJØRKELANGEN 

- Drøyt 80 mennesker møtte

fram til folkeaksjonens idé-

dugnad i går kveld. Og det

positive inngangsspørsmålet

til tross; Det framkom ikke

mange tanker om hvordan

man skal få dette til.

T E K S T : B E N T E  W A L L A N D E R  
F O T O : G E I R  E G I L  S K O G

- Hvordan leve med ulv? spurte
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Svaret fra
den fullsatte aulaen var klart: - Vi vil ikke!
Bygdesamfunnets talsmenn og - kvinner
føler seg fortsatt overkjørt av myndighe-
tene.

Nei til ulvestamme 
- Temperaturen har likevel sunket noe, i for-
hold til tidligere år, mente Folkeaksjonens
leder i Akershus, Kåre Holmen.

- Men så har vi da heller ikke hatt de sto-
re konflikthendelsene i den senere tid,
mente han.
Formålsparagrafen til Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk står likevel fast:

- Vi sier nei til fast ulvestamme i Norge.
Men realitetene er nå engang slik at vi bor
innenfor en ulvesone, vedtatt av stortings-
flertallet. Det må vi forholde oss til, selv om
vi fortsatt vil jobbe for en endring av
dagens rovdyrpolitikk, understreket Kåre
Holmen.

Stygge skader 
Kveldens første innleder,miljøverndeparte-
mentets seniorrådgiver Øyvind Holm, min-
net først forsamlingen om at rovvilt ikke
bare handler om ulv.

Jerven står faktisk for halvparten av tapene
på tamrein og sau. Gaupa tar også mye
rein og sau. Det er likevel ulv og bjørn som
i mange områder skaper de største konflik-
tene i forhold til dyreeierne, blant annet
fordi de kan drepe byttedyrene på en dyre-
etisk mer problematisk måte enn de andre
store rovdyrene i Norge.

Seniorrådgiveren orienterte deretter om
den nye rovviltforskriften som skal tre i
kraft fra 1. april 2005, og som nå er ute på
høring.

- Her foreslås det å samle all myndighet i
rovdyrsaker i ett organ, bestående av åtte
regionale nemnder. Disse skal, i tillegg til å
bestemme lisens- og kvotejakt i eget dis-
trikt, også fordele de totalt 32 statlige milli-

FULLT HUS: Drøyt 80 rovviltengasjerte møtte fram til idedugnaden på Bjørkelangens rådhus i går kveld.

ØNSKET INNSPILL: Benytt sjansen og kom med innspill

til rovviltforskriften som nå er på høring, oppfordret mil-

jøverndepartementets seniorrådgiver Øyvind Holm.

oner kronene som er avsatt til forebyg-
gende og konfliktdempende tiltak neste
år. Målet med denne organiseringen er
blant annet større lokal innflytelse, enklere
administrasjon, raskere uttak av skadedyr
samt bedre velferd for beitedyr, fortalte
han.

Ulvetelefonen en advarsel 
Fylkessekretær Hjalmar Eide fra Akershus
NJFF benyttet deler av sin innledningstid
til å klargjøre forhold rundt ulvetelefonen.

- Tidligere, da vi hadde faste, store revirer,
fungerte den ganske bra, men etter at de
ble splittet opp har vi fått en mindre forut-
sigbar situasjon.Tre hunder er nå gått tapt.
Telefonen må dessverre anses mer som en
advarsel til jegere i området enn et reelt
hjelpemiddel, hevdet Eide.

Fylkessekretæren fryktet at vårt distrikt
ville bli belemret med svært mange ulver
og gauper, fordi de store beitedyrområ-
dene ligger lenger nord. Etter Eides syn ga
rovdyrmeldingen heller ikke noe svar på
hvordan man skal føre en eventuell jaktdis-
kusjon med de svenske myndighetene.

Grasrotas talsmann 
Tore Stubberud fra Rakkestad var før
møtet annonsert som folkets talsmann
og rikssynser i rovdyrsaken. Han sviktet
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ikke sitt publikum i går kveld.
- Uansett hvordan man snur og vender

på denne saken, så handler den om at

man fra myndighetenes side påføres en
helt uløselig konflikt, mente han.

I Stubberuds øyne er rovviltmeldingen
et resultat av et fåtall skrivebordsfolk og
byråkrater, som fritt har fått legge premis-
sene for stortingspolitikernes vedtak.

- Avkledd alle høflige fraser kan det å miste
et dyr på grunn av rovvilt beskrives som at
miljøverndepartementet driver krypsky-
ting på våre eiendommer. Jeg vil oppfor-
dre alle som er glad i naturen og dyrene
der og rundt oss til fortsatt å jobbe mot
denne politikken, sa østfoldingen.

JEGEREN: Fylkessekretær Hjalmar Eide i Akershus NJFF

orienterte om ulvetelefonen og dens begrensninger.

Miljøorganisasjonene 
budsjettvinnere
Å S M U N D  Y S T A D

De frivillige miljøorganisasjo-
nen er vinnere i Statsbud-
sjettet for 2005 fra Re-
gjeringen Bondevik. 15 %
økning i grunnstøtte til alle,
uavhengig av aktivitet.

Statsbudsjettet for Miljø-
verndepartementet øker i
snitt med 4,4 % for 2005. Mil-
jøorganisa-
sjonene er
derfor en klar
budsjettvin-
ner.

Selv WWF
Norge, som
har gitt Mil-
jøverndepar-
t e m e n t e t
(MD) beskjed
om at de
ikke lenger oppfyller kriteri-
ene for tilskudd, får være
med videre. WWF har på
grunn av manglende inte-
resse fra grasrota vedtatt å
avvikle medlemsdemokra-
tiet. I følge MDs eget regel-
verk skal det automatisk dis-
kvalifisere for grunnstøtte.

Alle forslag i Stortingets En-
ergi- og miljøkomitè om en
gjennomgang av kriteriene
for grunnstøtte blir hvert år
avvist av flertallet bestående
av Regjeringspartiene, AP og
SV.

Grunnstøtten fra MD skal i
følge regelverket sikre en
demokratisk forsvarlig be-
handling av miljøsaker. Til-

skuddet har
i mange år
økt, på tross
av med-
lemsflukt.

I tillegg til
grunnstøt-
ten mottar
flere av orga-
nisasjonene
hvert år be-
tydelige be-

løp i prosjektstøtte fra ulike of-
fentlige kilder. I følge MD er det
for 2005 satt av 30 millioner kr.
til grunnstøtte og 23,7 millio-
ner kr til prosjektstøtte.

Folkeaksjonen ny rovdyrpo-
litikk har i flere år søkt Staten
om både grunnstøtte og

Organisasjon Vedtatt 2004 i kr. Vedtatt 2005 i kr.

Norges Naturvernforbund 4 480 000 5 152 000

Framtiden i våre hender 1 645 000 1 892 000

Den Norske Turistforening 3 009 000 3 460 000

Norges Jeger- og fiskerforbund 4 123 000 4 742 000

Friluftslivets fellesorganisasjon 2 033 000 2 338 000

Norsk Ornitologisk Forening 1 241 000 1 427 000

Norges kulturvernforbund 559 000 643 000

Fortidsminneforeningen 2 630 000 3 025 000

Forbundet Kysten 1 113 000 1 280 000

Norsk forening for fartøyvern 1 017 000 1 170 000

Natur og Ungdom 883 000 1 015 000

Norges Miljøvernforbund 176 000 202 000

WWF-Norges Medlemsforening 471 000 541 000

Norsk forening mot Støy 671 000 772 000

Norsk Vannforening 192 000 220 000

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold 589 000 677 000

Norsk Biologforening 81 000 95 000

Norsk Zoologisk Forening 54 000 63 000

Norsk Entomologisk Forening 81 000 95 000

Norsk Botanisk Forening 81 000 95 000

Foreningen Våre Rovdyr 130 000 153 000

Norsk Soppforening 50 000 60 000

Blekkulfs miljødektektiver 768 000 883 000

Sum 26 077 000 30 000 000

Miljøverndepartentet. Statsbudsjettet 2005.
Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner

Folkeaksjonens søknad

om økonomisk støtte blir

med andre ord avslått

på grunn av organisa-

sjonens politiske syn. prosjektstøtte men fått
blankt avslag. Folkeaksjonen
tilfredsstiller alle formelle
krav i regelverket. Men MD
har tidligere begrunnet av-
slagene med at Folkeaksjo-
nens program ikke er sam-
svar med Stortingsflertallets
syn på rovdyrpolitikken.
Folkeaksjonens søknad om
økonomisk støtte blir med

andre ord avslått på grunn
av organisasjonens politiske
syn. Ingen andre organisa-
sjoner underlegges en slik
vurdering. Men Regjeringen
mener tydeligvis at demo-
kratiske prinsipper ikke er
viktige i rovdyrpolitiske
spørsmål.

FRA GRASROTA: - Vi er med rovviltmeldingen påført

en helt uløselig konflikt.
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Faglig surr om rovdyr 
fra biologer i Trondheim

Fakultet for naturvitenskap

og teknologi ved NTNU,

Norges teknisk-vitenskape-

lige universitetet i Trondheim,

avslører kunnskapsmangel

i et innspill til Miljøvern-

departementet (MD) om

rovviltforvaltningen.

Innspillet, som er laget av professor Bernt
Erik Sæther og dr. scient Bård Stokke,
uttrykker sterk kritikk til av MDs forslag om
ny forskrift for rovviltforvaltning. Fakultetet
mener bl.a at det må stilles mye strengere
krav til å få godkjent observasjoner av rov-
dyr.

NTNU krever at kun ynglende hunndyr
som enten er radiomerket eller identifisert
ved hjelp av DNA-analyse skal kunne god-
kjennes som grunnlag for bestandsanslag.
Og en yngling skal ikke godkjennes uten at
unger har vokst opp til «selvstendighet».
Men det stopper ikke der. Selv når fore-
komsten overstiger bestandsmålene er

NTNU sterkt kritiske til vedtak om felling.
De vil heller legge følgende til grunn:

«Rovviltnemnden kan fatte vedtak om
felling dersom levedyktighetsanalyser ved
hjelp av modeller godkjent av Direktoratet
for naturforvaltning viser at sannsynlighe-
ten for at bestandsstørrelsen skal bli lavere
enn det fastsatte bestandsmålet er mindre
enn 10 % i løpet av en 5 års periode».

Bakgrunnen for kritikken er frykt for at
kriteriet for levedyktighet ikke blir oppfylt i
forvaltningen av norske rovdyr.

Nils Solberg i Folkeaksjonen ny rovdyrpoli-
tikk er oppgitt over kunnskapsløsheten
som NTNU avslører: - De som har skrevet
dette har ikke
fulgt med i
timen. Dette
holder ikke fag-
lig mål.

Levedyktighetsbegrepet har vært mis-
brukt i norsk rovdyrforvaltning.Dette har vi
i Folkeaksjonen satt fokus på.Alle forekom-
stene av store rovdyr i Norge utgjør deler
av sammenhengende bestander i Fen-
noskandia. Fra et biologisk ståsted er det
meningsløst å snakke om levedyktige del-
bestander.
Dette har vi fått gehør for både i NINA, DN

og i MD.Den nye rovviltmeldingen har der-
for forlatt det tidligere norske målet om
nasjonalt levedyktige bestander, nettopp
fordi det ikke holder faglig mål.

Et riktig fokus nå er hvor mye Norge skal
bidra med for å øke levedyktigheten hos
store rovdyr i Fennoskandia. Ettersom det-
te er klart levedyktige bestander, er det
derfor et rent politisk spørsmål om hvor
mange rovdyr vi skal ha i Norge.

Fagfolkene ved
NTNU må gjer-
ne ønske seg
mye rovdyr.
Men vi må kun-
ne forlange at
de vitenskape-

lige miljøene som skal levere fagkunnskap
til forvaltning og beslutningstagere er i
stand til å holde seg faglig oppdatert.
Høringssvaret fra NTNU er et eksempel på
det motsatte. Dette blir like ille som når
noen prøver å beskrive verden ved hjelp av
et kart som de holder opp ned, avslutter
Nils Solberg.

Norges Bondelag støtter et forslag om at
ulv blir flyttet fra Bernkonvensjonens liste II
til liste III. Flyttingen betyr blant annet at
ulven blir jaktbar og forvaltningen mer
fleksibel.

Det er Sveits som har fremmet forslaget
om flytting av ulv på Bernkonvensjonens
lister. Sveits er ett av de landene hvor det
foreløpig bare forekommer enkeltindivider
av ulv. 12 av de 27 statene i Europarådet

har reservert seg når det gjelder ulv. Slik
reservasjon innebærer at ulv ikke er total-
fredet  i nesten halvparten av de stater der
ulv forekommer i dag.

I et brev til Miljøverndepartementet støtter
Norges Bondelag forslaget fra Sveits. -
Ulven som art er i klar framgang i flere
europeiske land. Dette vil etterhvert føre til
konflikter med blant andre landbruksnæ-
ringen, og på et eller annet tidspunkt blir

Europarådet derfor nødt til å revudere
totalfredningen av ulv, skriver Bondelaget
og mener det bør være et mål for
Europarådet å bidra til en alminneliggjø-
ring av rovdyrforvaltningen generelt.

Det er Bernkonvensjonens Standing
Committe som skal ta stilling til forslaget
fra Sveits, og Bondelaget ber Miljøvern-
departementet følge opp forslaget.

Ulven bør nedgraderes i Bernkonvensjonen

Nils Solberg mener fagfolk som uttaler seg 

bør vite hva de snakker om..

Dette blir like ille som når noen prøver å

beskrive verden ved hjelp av et kart som 

de holder opp ned, avslutter Nils Solberg.

Ta ut denne brosjyren fra bladet 
og gi den til en som ikke er medlem.
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Hva mener DU at 
Bygde-Norge trenger:

Mennesker eller flere rovdyr?



Landsstyrets medlemmer: Folkeaksjonen vil:

Erling Myhre, Rendalen. Leder
Ordfører i Rendalen kommune.

Odd Arne Pettersen, Snåsa
Gårdbruker

Anne Dordi Moen, Lierne. Nestleder
Selvstendig næringsdrivende

John Smedbakken, Koppang
Byggvaremedarbeider

Magne Akervold, Flå i Hallingdal
Pensjonert skogbrukssjef

Magne J. Synnevåg, Bærum
Advokat

Nils Solberg, Halden
Turoperatør

Stein Lauritzen, Oppdal
Selvst. nær.driv, gårdsbruk og transport.

Ansatte:
Åsmund Ystad, daglig leder • Lars Erik Brattås, webmaster

Økte bestander av rovdyr gir ikke bare

en konflikt mellom næring og

verneinteresser. Det handler om

mange folks livskvalitet i hverdagen.

Trygg bruk av naturen er et gode som

mange føler er truet.

Folkeaksjonen ønsker med målrettet

og saklig arbeid å bidra til økt

kompetanse i rovdyrspørsmål hos

beslutningstakere og i forvaltningen.

Med fokus på kunnskap, åpenhet 

og kommunikasjon vil Folkeaksjonen

arbeide for en rovdyrpolitikk- og

forvaltning som er et demokrati

verdig.

Målet er en rovdyrpolitikk på Bygde-

Norges premisser og en forvaltning

som har høy kompetanse til å kunne

løse problemer i stedet for å lage nye.

For å få til dette trenger vi hjelp til å

synliggjøre folks misnøye med dagens

rovdyrpolitikk og forvaltning. En bred

folkelig støtte er en forutsetning for å

kunne forhindre en ødeleggende

rovdyrpolitikk.

Medlemskontingent 

for 2005 

er kr. 150,- pr. person
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Våre medlemmer er vår styrke.
Du kan hjelpe oss med å bli enda sterkere!

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 3 medlemmer og ønsker T-skjorte i str. _______

Jeg bestiller herved  ______  stk  T-skjorte i str. _______ á kr. 100,- pr. stk eks. porto og omk.

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

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

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

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

Innmeldingsskjema sendes:

Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk,

Pb. 40, 7701 Steinkjer

aksjonen@rovdyr.org
Telefon: 975 95 119
Telefax: 74 16 62 36

Bankkonto: 4464.09.33434

Du kan også melde deg inn via
Folkeaksjonens nettside 

www.rovdyr.org

Ny vervekonkurranse. Den som verver flest medlemmer til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk  
i 2005 premieres med:

En flott anorakk i skinn!

Verdi kr 3600,-

Etter avtale kan du få tilsendt Folkeaksjonens 
vervegiro eller få en medlemsblokk for direkte salg
av medlemskort.

Alle som verver minst tre medlemmer vil få 
tilsendt Folkeaksjonens T-skjorte gratis.

Størrelser fra S-XXL.
T-skjorten kan også kjøpes for kr. 100 + frakt./omk.
Sendes i oppkrav. Ring inn bestillingen eller send
e-post til Folkeaksjonen



Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en 
landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon som har til
formål å endre dagens rovdyrpolitikk med følgende hovedkrav:

• Forvaltningsmodellen 

med kjerneområder og soner må bort

Kjerneområder og soner for rovdyr er en kunstig geografisk

inndeling som gir en urimelig belastning for enkeltperso-

ner og lokalsamfunn i rovdyrområdene. Rovdyrbestan-

denes levedyktighet må vurderes over større områder også

gjennom samarbeid med naboland. Bestandene må balan-

seres mot en aktiv bruk av utmarksressursene.

• Lokal forvaltning

Rovdyrforvaltningen må underlegges lokal folkevalgt sty-

ring og kontroll. Dette er en grunnleggende forutsetning

for en vellykket rovdyrpolitikk. Forvaltningen må skje i sam-

svar med lovverk og internasjonale avtaler som forplikter

Norge til å ta hensyn til lokalbefolkningens og urbefolk-

ningens nærings- og kulturtradisjoner.

• Effektivt uttak av skadedyr

Uttak av rovdyr som gjør skade, viser unormal adferd, eller

skaper truende situasjoner må skje raskt og effektivt.

Lovverk og forvaltning må tilpasses allmenne verdiopp-

fatninger om dyrevern, ressursforvaltning og respekt for

enkeltmennesket. Nødvergeretten må kunne brukes for å

forhindre skade.

• Nei til fast ulvestamme i Norge

Ulven i Skandinavia tilhører den russiske ulvestammen og

er ingen truet art. En ulvestamme gir store negative

konsekvenser for allsidig bruk av utmarksressursene og i

neste omgang bosetting og næringsliv. Folk føler frykt for

ulven der den etablerer seg. Ulven kan i spesielle

situasjoner være direkte farlig for mennesker.
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Hva mener Stortinget at 
Bygde-Norge trenger:
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Antall bjørn i  Norge skal tredobles. En brosjyre fra
Det skandinaviske bjørneprosjektet er Stortingets

bidrag til folk som må leve med bjørn i nærområdet 
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Du kan daglig følge vårt arbeid på Folkeaksjonens nettside www.rovdyr.org.
Som medlem får du i tillegg jevnlig medlemsblad tilsendt i posten.
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Bjørnen dreper mennesker

Å S M U N D  Y S T A D

En jeger drept av bjørn i Nord-Sverige.To
rumenere drept av bjørn i to ulike tilfeller
nylig. En nordmann angrepet i Trysil
under jakt siste høst. Bjørnen er plutselig
ikke like ufarlig lenger.

Med henvisning til at ingen har blitt
drept av bjørn i Skandinavia på 100 år har
stort sett alle advarsler om folks frykt for
bjørn blitt
oversett av
m y n d i g h e -
tene. Og selv
om forskerne
står i kø for å
a v d r a m a t i -
sere med alle
mulig forkla-
ringer, ser vi
en sterk økning i dramatiske bjørnemø-
ter ettersom bestanden vokser.

Forskere feilinformerer
Brosjyren «Er bjørnen farlig?» er utgitt av
DN/NINA på grunnlag av en forsknings-
rapport fra det skandinaviske bjørnepro-
sjektet.Her hevder skandinaviske bjørne-
forskere at vår brunbjørn ikke er farlig.De
mange angrep og dødsfall som har
skjedd bortforklares med det de aller
fleste tilfellene stammer fra jakt. I brosjy-
ren går det fram at av 7 bjørneskadde
mennesker i tida 1976 til 1995 skyldtes 6
av dem jakt og 5 av angrepene skjedde
etter at bjørnen var påskutt.

Forskerne beklager
Den svenske journalisten Staffan Forsell
har snakket med de skadde. Til avisa
Nationen sier Forsell at 5 av de 7 skadde
ble angrepet uten at det var løsnet
skudd. Professor Jon Swenson innrøm-
mer til Nationen at de ikke har snakket
med de skadde og beklager det.

Arne Dahlberg (73) fra Mora i Sverige er
en av dem som forskerne hevder ble
angrepet av en skadeskutt bjørn. Til

Nationen sier Dahlberg: - Det er ikke rik-
tig. Jeg var på elgjakt og bjørnen kastet
seg over meg uten at det ble løsnet
skudd i det hele tatt.

Farlige situasjoner
Grunnlaget for konklusjonen om bjør-
nens (u)farlighet er videre hundrevis av
møter som bjørneforskerne selv har hatt
og senere selv evaluert. I brosjyren listes
det riktignok opp en del unntak som kan

frambr inge
farlige situa-
sjoner. I til-
legg til jakt
og skadesky-
ting nevnes
det møte
med binne
og unger,
møte med

bjørn på kadaver, bjørn ved hiet eller i
andre situasjoner der den blir overrasket
samt og møte med bjørn og hund.

Rimelig reaksjon
Forskerne argumentere for at det i alle
disse potensielt farlige situasjonene er
rimelig å forstå hvorfor bjørnen kan bli
sint. - Akkurat som om det er noen hjelp
å forstå når en først blir angrepet.

En finsk jogger som ble drept av bjørn i
1998, blir også forklart som et særlig til-
felle. «…de er kledt i myke sko og spring-
er lydløst…»

Unntak
I etterkant av den svenske jegeren som
ble drept av bjørn og nestenulykken i
Trysil noen uker etter,har det blitt hevdet
at problemet er at jegere går lydløst frem
i terrenget. Dette bare illustrere det håp-
løse i alle forklaringene som presenteres.
Jakt, jogging, løping med hund og kad-
averleting er utbredde og helt naturlige
aktiviteter i norske bygder og skoger.Det
er ikke unntak.

I utlandet er i følge bjørneforskerne et

Tyrkisk gutt
drept av ulv

En ti år gammel tyrkisk gutt ble drept
av ulv i utkanten av byen Talas søndag
28 november 2004.

Ti år gamle Onur Bahar ble funnet død
av sin far på et jorde i nærheten av sitt
hjem. Spor på stedet viste at gutten var
blitt angrepet av ulv.

Kilde: NTB-AFP

godt råd å henge en bjelle på ryggsekken på
tur i skogen. Men dette anbefaler forskerne
ikke for nordmenn – i Norge frykter man at
bjørnen tiltrekkes av bjeller!

Makuleres
Direktoratet for Naturforvaltning har nylig trykt
opp et større opplag av bjørnebrosjyren og ser
på den som en god eksportartikkel til andre
land med voksende bjørnestammer. Folke-
aksjonen ny rovdyrpolitikk vil anbefale DN å
makulere hele opplaget og lage en ny brosjyre
som inneholder riktig informasjon.

Faksimile fra brosjyren «Er bjørnen farlig».

Jakt, jogging, løping med hund og

kadaverleting er utbredde og helt

naturlige aktiviteter i norske bygder

og skoger. Det er ikke unntak.
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Høyesterett: Ikke nødverge å skyte bjørn i grisebingen

Pasvik-bonde må i retten for fjerde gang!

Jarl Pedersen fra Pasvik i

Finnmark må i retten for fjer-

de gang etter at han felte en

stor radmager hannbjørn i

grisebingen i august 2003.

Nødverge sa både tingretten

og lagmannsretten. Men fri-

finnelsen er nå satt til side av

høyesterett og saken må på

ny opp i lagmannsretten.

Å S M U N D  Y S T A D

Påtalemyndighetene har hele tiden hev-
det at Jarl Pedersen var skyldig i alvorlig
faunakriminalitet. De har hele tiden påstått
at bjørnen bare var ute etter kraftfor, derfor
ble Pedersen tiltalt for drap på freda rovdyr.

Jarl Pedersen har hele tiden hevdet at
han handlet i nødverge etter at bjørnen
hadde oppsøkt grisebingen flere ganger
tidligere samme kveld. Denne forklaringen
har han vunnet fram med helt til høyeste-
rett snudde saken på hodet og sa: «… Han
(Pedersen) burde – dersom han trodde at
grisene var utsatt for et direkte angrep – ha

forsøkt å skremme
bjørnen vekk for
eksempel ved å
skyte skremme-
skudd…» Og
videre skriver høy-
esterett: «…Den
omstendighet at
bjørnen måtte
antas å kunne
komme tilbake

senere samme natt, kunne ikke være en
relevant unnskyldning for ikke å skremme
den bort.»

Det hører med til historien at SNO felte en
bjørn på samme plass, utenfor gjerdet et
par uker etter den første fellingen. Det
skjedde tilfeldig i forbindelse med en befa-
ring med forvaltningen der en skulle se på
bjørneproblemet. Og før saken kom opp i
lagmannsretten siste sommer, drepte en
annen bjørn 2 griser i den samme bingen.
- Jarl Pedersen sier han er oppgitt og lei
hele saken som har vært en stor belast-
ning. Han er uforstående til at de ikke skal
ha noen muligheter til å forsvare seg når
bjørnen bryter seg inn i innhegningen til
husdyrene. Nærgående bjørn har vært et
økende problem etter at antallet har vokst
over mange år. Men bønder og befolkning
i Pasvik har tålmodig innfunnet seg med
situasjonen og tilpasset landbruksdriften til
fordel for bjørnestammen.

Men nå ser vi at takken for samarbeid og
omstillingsvilje er anmeldelse og krav om
fengselsstraff når vi virkelig får problemer
og trenger hjelp, sier Jarl Pedersen.Jarl Pedersen
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FOTO: HENRIK KRISTOFFERSENI sommer drepte en ny bjørn to griser og skadde flere andre i den samme innhegningen.

Stopp 
forfølgelsen 
av de som skjøt
Arvaslibinna!

U T T A L E L S E  F R A
F O L K E A K S J O N E N  
N Y  R O V D Y R P O L I T I K K  –
N O R D - T R Ø N D E L A G

Vi gratulerer Tore Leirfald og Peder
Lundemo med full frifinnelse i
Frostating Lagmannsrett.Vi håper
inderlig at påtalemyndigheten
avslutter denne saken uten anke til
høyesterett.
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Frifinnelse i rettsaken 
om bjørnefelling i Lierne

Å S M U N D  Y S T A D

Sommeren 2003 ble Arvaslibinna felt
inne i en saueinnhengning i Lierne. Etter
tiltale fulgte frifinnelse i Tingretten og 2.
desember 2004 stadfestet Frostating
Lagmannsrett frifinnelse av bjørneskyt-
terne Tore Leirfald og Peder Lundemo.

Straffeforfølgelsen i denne saken opple-
ves som meget urettferdig av mange.
Tore Leirfald og kona har selv nylig lagt
ned saueholdet på grunn av store bjør-
neskader. Sammen med mange andre
betaler de dyrt for en rovdyrpolitikk som
beslaglegger både økonomiske rettighe-
ter og muligheten for et normalt liv i
tunge bjørenområder.

Felling av fredet rovvilt vil skje stadig
oftere ettersom forekomsten øker.

Fortsatt beitebruk med økt tilsyn vil
naturligvis føre til mange flere situasjoner
der noen må ta det tunge ansvaret og
skyte for å verge folk og husdyr.

Et slikt ansvar er tungt i seg selv. Men på
toppen av dette følger det gjerne lange
prosesser med politi og rettsvesen der
man blir forsøkt stemplet som alvorlig kri-
minell. Dette er en situasjon som opple-
ves som både absurd og urettferdig.

Når Stortinget vedtar å øke forekomsten
av rovdyr, vet de at det vil bety flere nød-
vergefellinger. Den strenge nødverge-
paragrafen som det samme Stortinget
har vedtatt, betyr at det er enkeltperso-
ner som må betale med sin rettsikkerhet
for at folk og fe skal kunne føle et mini-
mum av trygghet i sine næromgivelser.

Bedriftsleder John Helge Inderdal (bildet) i
Lierne er redd for at Tore Leirfald og Peder
Lundemo er de siste som varslet fra om
rovdyrfelling i Lierne.

Å ta avgjørelser om å felle bjørn i bygda
vår slik situasjonen er her, kan faktisk hand-
le om liv eller død for folk.Dette er dessver-
re en del av hverdagen vår, sier Inderdal
som selv har opplevd å springe seg rett på
bjørn i bygda.

Men når jeg er vitne til det som skjer
med de som blir rammet i slike saker, og
etter å ha fulgt rettsaken mot Tore Lerirfald
og Peder Lundemo, er jeg virkelig betenkt.

Jeg håper at denne dommen i lag-
mannsretten blir stående som rettskraftig.
Hvis ikke må nestemann som kommer i
den ulykkelige situasjonen å felle rovdyr i
nødverge, sterkt vurdere å holde kjeft og
ikke melde fra.Belastningen det ellers fører
med seg, kan rett og slett gå på helsa løs.

Libyggene er ærlige og har respektert rov-
dyrforvaltningen i alle år.Det har vi på tross
av politisk uenighet og selv om vi ikke all-
tid har følt at respekten har vært gjensidig.

Nå må vi betale for ærligheten med
endeløse rettsprosesser som en følge av at
vi er overlatt til oss selv i forvaltningen av
bjørnen. Jeg nøler ikke med å kalle dette
for et overgrep mot oss som bor her sier
Inderdal.

Med en sterkt voksende bjørnestamme
vil konflikten ikke lenger dreie seg om rov-
dyr og sau, men om rovdyr og menneske.
Vi har over mange år vært vitne til at saue-
næringa vår systematisk har blitt ødelagt.Vi
kan ikke godta at lokalsamfunn og enkelt-
mennesker brytes ned på samme måte.
Det er nettopp det som står på spill nå sier
John Helge Inderdal.

Det er uverdig at påtalemyndighe-
ten og miljøforvaltningen driver for-
følgelse av personer som har blitt
presset til å ta ansvar på grunn av
manglende kompetanse i rovdyrfor-
valtningen.

Historien til Arvaslibinna er godt
kjent. Nye hendelser, bl.a en jeger
som nylig ble drept av bjørn i
Sverige, samt en lignende episode i
Trysil som heldigvis endte godt, har
vist for all verden at møte mellom
bjørn og folk kan være livsfarlig.
Arvaslibinna viste over flere år at den
ikke var redd folk, men derimot gjer-
ne oppsøkte bebodde områder på
jakt etter mat.

Det er uklokt å bygge opp en bjør-
nestamme på slike individer. Å fjerne

store rovdyr som søker mot men-
nesker er et grunnleggende sukses-
skriterium for en vellykket rovdyrfor-
valtning. Fellingen i 2003 var til stor
lettelse for de som bor i området,
men den løste minst like store pro-
blemer for en handlingslammet for-
valtning.

Når de tiltale nå gang på gang må
møte i retten for å bli konfrontert
med beskyldninger om alvorlig fau-
nakriminalitet, er det en uverdig situ-
asjon. Det er dypt beklagelig at
enkeltpersoner alene må bære
belastningen for noe som er et
direkte resultat av svikt og ansvars-
fraskrivelse i rovdyrforvaltningen.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk –
Nord-Trøndelag

Får svi 
for ærlighet
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Hunder drept av ulv i Norge og Sverige 
L A R S  E R I K  B R A T T Å S

Dato Sted Rase Aktivitet

15-12-2004   Hemnes       Elghund                   Ved huset
15-12-2004  Hemnes Finskestøver               
12-12-2004 Aurskog Schillerstøver               
03-12-2004 Ringvatnet, Strømsund Islandsk Fårehund Ved gården
27-11-2004 Svenneby, Torsby Hamiltonstøver Jakt
25-11-2004 Edsbyn Drever
20-11-2004 Älvdalen Finnspets
23-11-2004 Huvannet, Marker Schweizerstøver
12-11-2004 Nyskoga Støver Jakt
17-10-2004 Bjørknessjøen, Mangen Elghund, Mira 
03-10-2004 Malungs Finnmark Jämthund Jakt
10-09-2004 Knølen, Mangenskogen Støver
23-01-2004 Filipstad Schillerstövartik Jakt
13-12-2003 Rømskog kommune Finskstøver Jakt
12-11-2003 Namnå, Finnskogen Finskstøver Jakt
24-10-2003 Sutterhöjden, Karlstad Beagle Jakt
23-10-2003 Furudal, Dalarne Elghund Jakt
28-09-2003 Bengtsfors, Dalsland Drever Jakt
15-09-2003 Ytterhogdal, Hälsingland Dunker
10-09-2003 Fåssjödal Dunker Jakt
Høst-2003 Kilsbergen, Örebro «Hund»
13-11-2002 Gesäter, Dals-Ed Wachtelhund Jakt
01-11-2002 Aurskog Drever
17-10-2002 Storfors, Värmland Gråhund Jakt
13-10-2002 Rättvik, Dalarna Finnstövare
12-10-2002 Lysvik i Värmland Taxtik Jakt
24-08-2002 Svanskog Tax
12-07-2002 Holmedal, Sverige Dachs, Dino
16-12-2001 Dalkarsberg, Bofors Tax
02-10-2001 Hobøl Elghund I band
09-10-2001 Äppelbo Jämthund/Støver Jakt 
08-10-2001 Sysslebäck, Värmland Gråhund Jakt
26-09-2001 Halden Drever Trening
09-09-2001 Dala-Husby Luzernstövare Jakt
21-07-2001 Kjernsrød, Våler Blandingsrase
30-01-2001 Åsnes Drever ---
22-01-2001 Sör Odal Hamiltonstøver ---
19-01-2001 Brønnerød, Våler Finsk støver
29-12-2000 Storfors Drever ---
23-12-2000 Holer Drever ---
26-11-2000 Årnes Dachs ---
26-10-2000 Ulricehamn Hamil-Stövare Jakt
19-09-2000 Spydeberg Dunkerstövare Jakt
15-09-2000 Svindal Finnstövare Jakt
12-10-2000 Sukke Blandingshund
10-09-2000 Aurskog Drever Jakt
15-09-2000 Bråtenes, Svinndal Finsk støver
14-09-2000 Årnes Dachs ---
23-08-2000 Bråte, Svinndal Drever
13-08-2000 Idre Finnspets Motion
10-08-2000 Fjellskogen, Eidskog Dachs ---
14-05-2000 Skjatvedt, Gan, Fetsund Engelsk Setter På gården
23-02-2000 Finntorp Basset ---
19-12-1999 Koppang Drever ---
13-12-1999 Koppang Gråhund Koppel/gård
07-12-1999 Årjäng Jämthund Jakt

Finsk støver, Bråtenes - september 2000

Schweizerstøver, Marker - november 2004

Drever, Bråte - august 2000

Fløviks Eia: F. 14/2-94 • † 23/8-00

1. pr utstilling, 1. pr jaktprøve Rå

Off. godkjent ettersøkshund.

F
O

T
O

:
M

O
S

S
 A

V
IS

F
O

T
O

:
B

J
Ø

R
N

 N
O

R
D

E
N

G
E

N
F

O
T

O
:

T
O

R
B

J
Ø

R
N

 T
V

E
T

E
R



Rovdyr 4-2004 17

06-11-1999 Etterby Drever ---
04-11-1999 Molkom Tax Jakt
26-10-1999 Kongsvinger Spets ---
23-10-1999 Våler Tevurens ---
23-10-1999 Helledammen, Eidskog Älghund, Proffen Jakt
21-10-1999 Norrköping Drever Jakt
10-10-1999 Lindfors Drever ----
Høsten-1999 Tresdalen, Koppang Hamiltonstøver ----
08-10-1999 Femtegjeld Hygen
07-10-1999 Nes Karelisk Björnhund ---
02-10-1999 Lindfors Drever ---
30-09-1999 Fjellskogen Tax ---
19-09-1999 Årnes Hamil-Stövare Jakt
19-09-1999 Årnäs Drever Jakt
19-09-1999 Ed Drever
18-09-1999 Nes Drever Jakt
15-09-1999 Eidskog Dachs
-09-1999 Skillingmark Dachs
12-09-1999 Skillingmark Gråhund Jakt
04-09-1999 Nes Drever, Foffa
04-09-1999 Nes Hamiltonstøver, Rambo
04-09-1999 Nes Dunker, tispe
29-08-1999 Malung Älghund Träning
23-08-1999 Veydal 
20-04-1999 Eidskog Drever
04-04-1999 Bengtsfors Drever Motion
15-03-1999 Bjerkedal, Våler Drever
02-03-1999 Hagfors Finnstövare ---
22-02-1999 Rømungen, Rømskog Hamiltonstøver
21-02-1999 Östervallskog Finnstövare Jakt
20-02-1999 Eidskog Drever
03-01-1999 Årjäng Finnstövare Jakt
-- -- 1998 Nes Drever ---
-- -- 1998 Hemnes Dachs ---
-- -- 1998 Finskestøver Eidskog
29-12-1998 Atndalen Älghund ---
26-12-1998 Järnskog Drever Jakt
04-12-1998 Hanestad Hamil/Drever Jakt
26-11-1998 Jyskeskog, Holmedal Blanding, Sika
22-11-1998 Östervallskog Drever/Stöv Jakt
15-11-1998 Mangen Drever, Liba
20-10-1998 Nysätra Vit älghund Jakt
19-09-1998 Tresdalen Hamilton Stövare Jakt
17-02-1998 Nyskoga Drever Jakt
08-01-1998 Magnor Finnstövare Jakt
02-11-1997 Koppang Jämthund Jakt
19-10-1997 Koppang Gråhund Jakt
19-09-1997 Nås Finnstövare Jakt
17-10-1996 Hölje Finnstövare Jakt
28-01-1996 Vansbro Stövare Jakt
22-04-1995 Torsby Papillon 
03-04-1995 Malmmyrene Drever Jakt
13-01-1995 Hagfors Drever Jakt
26-11-1994 Fredriksberg Finnstövare Jakt

Finsk støver, Østervallskog - februar 1999

Gråhund, Skillingmark - september 1999

Drever, Lindfors - oktober 1999
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1995 – 2004
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Medlemsinformasjon fra fylkeslag og lokallag

AKERSHUS FYLKESLAG:
Leder Kåre Holmen, Aurskog tlf. 63 86 42 06
HEDMARK FYLKESLAG:
Leder Magne Løkken, Folldal tlf. 62 49 03 70
Foreningen Nord-Østerdal Bygdemiljø 
er tilsluttet Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Leder er Ola Tronsmoen, Alvdal
ØSTFOLD FYLKESLAG:
Leder Nils Solberg, Halden tlf. 69 17 75 55 
NORD-TRØNDELAG FYLKESLAG:
Leder Leif Johs Sklett, Grong tlf. 74 33 21 48
LOKALLAG I OPPLAND FYLKE:

Lillehammer:
Leder Mathias Finsveen tlf 61 25 38 99
Gausdal:
Leder Arve Gudbrand Blihovde tlf 61 22 81 05
Valdres:
Leder Arne Myrvang tlf 61 34 04 63

Skjåk:
Leder Embjørg Langleite Skamsar tlf. 61 21 40 72
Dovre:
Leder Martin Leren tlf. 61 24 07 35
Lesja:
Leder Kåre Ljosbakken tlf. 61 24 37 19

BUSKERUD FYLKE:
Kontaktperson Magne Akervold, Flå tlf. 32 05 04 33
TELEMARK FYLKE:
Kontaktperson Halvor Midtveit, Vinje tlf. 35 07 01 52
AUST-AGDER FYLKE:
Kontaktperson Sigmund Lintveit, Vegårshei tlf. 997 42 834
SØR-TRØNDELAG FYLKE:
Kontaktperson Stein M. Lauritzen, Oppdal tlf. 72 42 41 27
NORDLAND FYLKE:
Kontaktperson Ingvar Ramsvik, Rognan tlf. 75 69 06 75

KONTAKTINFORMASJON OM FOLKEAKSJONENS FYLKESLAG, LOKALLAG OG KONTAKTPERSONER

Folkeaksjonens nye hovedkontor
i Steinkjer
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er nå etablert i nytt hoved-
kontor i Steinkjer. Adressen er Jakob Weidemannsgt. 9,
7713 Steinkjer. Kontoret ligger lokalene til Kunnskapsparken
Steinkjer. Med romslige og fine lokaler og tilgang til bredbånd,
post- og kopitjenester er dette et stort framskritt for
Folkeaksjonens to ansatte, Åsmund Ystad og Lars Erik Brattås.

Folkeaksjonens postadresse er fortsatt postboks 40,
7701 Steinkjer. Telefonnummer er 74126530 eller 975 95 119. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk etablert i Kunnskapsparken Steinkjer.

To nye lokallag i
Hedmark
Trysil
Trysil og Rendalen har nylig stiftet
lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpo-
litikk. Trysil hadde stiftelsesmøte 
15. oktober 2004. Møtet valgte et inte-
rimstyre bestående av Bjørn Skåret,
Håkon Heggbrenna og Arnold Eggen.

Rendalen
30. november stiftet Rendølene lokal-

lag.Til lagets ledelse ble følgende med-
lemmer valgt: Randi Thorshaug, Tove
Døsen, Geir Byggstøyl, Hanne Mette
Bekkevold og Oddmund Løvold.
Lokallagets nye styre konstituerer seg
selv i første møte.

Flere lokallag på gang
Grue
Flere lokallag er under planlegging.
Tidlig i 2005 får medlemmene i Grue
kommune i Hedmark invitasjon til stif-

telsesmøte. Folkeaksjonens kontaktper-
son i Grue er Jan Søgård, Namnå 
tlf. 62 94 75 53. Folkeaksjonen har siste
høst kurset 100 jegere i ulvejakt i Grue.

Oppdal
Lokallag planlegges også i Oppdal i
Sør-Trøndelag. Kontaktperson er Stein
M. Lauritsen tlf. 997 42 528

Invitasjon til stiftelsesmøte vil også
der gå ut tidlig i 2005.
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Lesja Fjellstyre

2665 LESJA

Vuku og omegn 

Regnskapskontor

7650 VERDAL

Midt-Norsk Mobilslakt AS

Svein Arne Bjørkås

7882 SØRLI Tlf. 74339271

Hjelde Maskinservice AS

Lynx/ Ski-doo

SNÅSA tlf. 74151240

Hedmark Elghundklubb

Postboks 17

2480 Koppang

Østerdalen

Harehundklubb

2480 Koppang

Briskebyen Kennel

John Smedbakken

2480 Koppang

Nes Østre 

Grunneierlag

2150 ÅRNES

Småannonser koster kr. 300 pr stk 
Frist for neste nummer er 1. februar 2005

Bestill på tlf. 975 95 119 eller faks 74 16 62 36 eller 
epost: aksjonen@rovdyr.org

Invitasjon til årsmøter i organisasjonen:

Årsmøte i Nord-Trøndelag fylkeslag 
av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Tirsdag 15. februar 2005 kl 19.00 
på Heia Gjestgiveri i Grong

Vanlige årsmøtesaker i følge vedtektene. Endring av
vedtektene for å tilpasse disse til de endringer som

er gjort i hovedorganisasjonens vedtekter.
Enkel bevertning

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være
styret i fylkeslaget i hende innen 1. februar 2005

Årsmøte i Akershus fylkeslag 
av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Tirsdag 22. februar 2005 kl 19.00 
i rådhuskantina A-H kommune.

Vanlige årsmøtesaker i følge vedtektene. Endring av
vedtektene for å tilpasse disse til de endringer som 

er gjort i hovedorganisasjonens vedtekter.
Enkel bevertning

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være
styret i fylkeslaget i hende innen 1. februar 2005 

Ønsker å kjøpe:
Ønsker å kjøpe boken «Den tause våren» av Rakel Carson.
Samt boken «Medical Nemesis» av Ivan Illich.
Knut Storhaug, 2542 Vingelen.

Solberg Reiser AS er ledende på tilrettelegging og
gjennomføring av skog- og utmarksfaglige reiser.
Vårt kontaktnett er stort og våre reiseledere har lang
erfaring fra vår virksomhet gjennom 20 år.

Solberg Reiser AS tilbyr ved siden av rene fagreiser
også historiske og kulturelle reiser for grupper. I til-
legg til faglige temaer er det vanlig å flette inn
byvandringer, museumsbesøk, teater og hva vi ellers
forbinder med en variert og hyggelig utenlandsreise.

Solberg Reiser AS har gjennom sitt gode kontaktnett
i skog- og utmarksnæringen i utlandet arrangert jak-
treiser til en rekke land gjennom 20 år.

Solberg Reiser AS tilbyr gruppereiser til samtlige land
i Europa i tillegg til USA, Sør-Afrika og Australia.
Transportteknisk og faglig blir hver enkelt reise
skreddersydd etter kundens ønske og behov.

Solberg Reiser er medlem av Reisegarantifondet – for
din sikkerhet som reisende

Solberg Reiser AS, Storgaten 10, 1771 Halden
Telefon: 69 17 75 55

E-post: post@solbergreiser.no

WWW.SOLBERGREISER.NO

SOLBERG REISER AS



Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Leder: Erling Myhre, 2485 Rendalen - tlf. 62 46 82 88 - e.myhre@c2i.net

Styremedl: Nils Solberg, 1792 Tistedal - tlf. 69 17 75 55 - nils@solbergreiser.no

Anne Dordi Moen, 7884 Sørli - tlf. 74 33 84 45 - anne.dordi@c2i.net

John Smedbakken, 2480 Koppang - tlf. 62 46 49 49 - smedbak@online.no

Odd Arne Pettersen, 7760 Snåsa - tlf. 74 15 16 65 - odarnepe@online.no

Varamedl: Magne Akervold, 3539 Flå - tlf. 32 05 04 33

Stein Lauritsen, 7345 Driva - tlf. 72 42 41 27

Magne J. Synnevåg, 1354 Bærums Verk

Sekretær: Åsmund Ystad, Utgård, 7717 Steinkjer - Tlf. 975 95 119 - aksjonen@rovdyr.org

B-BLAD

Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk,
Pb. 40, 7701 Steinkjer

Folkeaksjonen ønsker å synlig-

gjøre folks motstand mot en feil-

slått rovdyrpolitikk. En bred fol-

kelig støtte en forutsetning for å

kunne forhindre en ødeleg-

gende rovdyrpolitikk.

Medlemskontingent for 2005 er 

kr. 150 pr. person, og kan betales 

til konto 4464.09.33434.

Alle registrerte medlemmer i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mottar dette bladet. Får deres familie flere, kan dere gi bort ett til naboen som ikke får …

Folkeaksjonens 
internettside 

www.rovdyr.org
http://www.rovdyr.org
har utviklet seg til 
å bli helt sentral 

for kommunikasjon og
kunnskap om rovdyr-

forvaltning i Norge.
Nettsiden har over
12000 besøkende 

hver måned.

Folkeaksjonen er ledende på informasjon


