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Nils Solberg
Demokratiets ofre
Norsk rovdyrpolitikk er sammensatt og vårt 
land er langstrakt og uensartet. Likevel er vi et 
folk. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er tuftet 
på en lojal tankegang.  Vi stiller opp for de som 
rammes av store rovdyr uansett hvor i kongeri-
ket de bor. Dette er nedfelt i våre vedtekter, og 
går som en rød tråd i vårt arbeid. Uten en slik 
holdning er vi ikke lenger en landsorganisasjon. 

Det er med rovdyrbelastninger som med alt 
annet i vårt samfunn. De fleste av oss bryr 
seg egentlig ikke så mye i saker som ikke 
direkte berører oss selv. Kanskje ligger det  
i menneskets natur, men det får uansett ofte 
katastrofale konsekvenser for enkeltgrupper.  
Et stygt eksempel på dette er ulvesoneutvalgets  
innstilling til Miljøverndepartementet.  Et 
utvalg som er det reneste bestillingsverk fra det  
SV -styrte Miljøverndepartementet. 

Kun en av politikerne i utvalget kom fra sonen, 
resten bor på utsiden. Utvalgets anbefaling var 
klar, de gikk inn for ulvesonen slik den er i dag 
med noen små «kosmetiske» justeringer. Utval-
gets innstilling var mot kun en stemme, gjett 
hvem? Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Norges 
jeger og fiskerforbund, Norges Skogeierforbund 
m.fl har gått hardt ut mot fortsatt ulvesone. Det 
samme gjør landets ulveforskere og det store 
flertallet av ordførere innenfor dagens sone. 
Advarslene er klare og ikke til å misforstå. Ingen 
kan komme etterpå og si at de ikke var advart.

Miljøvernorganisasjonene ønsker sonen slik 
den i hovedtrekk er i dag, selv om de har 
argumentert mot ulvesonen i alle år tidligere. 
Vantro registrerer vi derfor at Norges Bondelag 
og Norges sau og geit valgte å støtte WWF, 
Naturvernforbundet og Miljøvernforbundet i 
ønsket om å opprettholde dagens ulvesone. 

Riktignok påpeker Norges Bondelag at de 
ikke ønsker ulv, men det var utenfor ulveso-
neutvalgets mandat. Nytt bestandsmål er 
det Stortinget som skal vedta. Og hva mener 
Bondelaget politikerne skal med en ulvesone 
om den nettopp ikke skal fylles opp med ulv? 
Nå er det selvfølgelig opp til landbruksorgani-
sasjonens selv å ofre medlemmenes interesser 
øst for Glomma og langs svenskegrensen. Men 
det betyr ikke at resten av landet ulvefritt, noe 
sommerens beitesesong er et godt bevis på.

Ulvesoneutvalget foreslår at kommunene 
innenfor sonen skal kompenseres rundhåndet 
for å være valpekasse for ulv, som om livskvali-
tet og det frie livet i skogen skulle la seg måles i 
penger. Miljøvernorganisasjonene har for lengst 
skjønt at de møter seg selv i døra med sine 
ensidige og feilslåtte argumenter om ulvens 
fortreffelighet. De prøver en snuoperasjon om 
ulvesonen for å redde stumpene med noen få 
russiske ulver fra en enorm stor bestand. 

Argumentasjonen om at ulven er utryddings-
truet selger ikke lenger i det politiske miljø. Det 
er bevegelse i rovdyrpolitikken og stadig flere 
politikere som ikke lenger lar seg føre bak lyset 
av lettbeint miljøpolitisk retorikk.

Hva Bondelaget ønsker å oppnå med en ulve-
sone er det mange av oss som lurer på. Men 
det de åpenbart vil oppnå er å vanskeliggjøre 
arbeidet til de politikerne som ønsker å lette 
belastningen med ulv i Norge. Derimot vil 
politikerne som støtter miljøorganisasjonene 
begjærlig bruke argumentene på Stortinget og 
henge på: Og vi har støtte fra Norges Bondelag 
i vårt syn!

I Sverige har nå endelig en politiker turt å utfor-
dre EU kommisæren og vernesidens fantasi-
verden. Miljøvernminister Mona Ek mener at 
180 ulv er nok i Sverige. De fremste forskerne 
i Skandulv fastslår at 40-100 er nok. Dette er 
helt nye toner og vi ser konturene av en omfat-
tende ulvejakt i Sverige. 

Hvordan vil så livet bli i den norske ulvsonen?  
På den ene siden jakter svenskene ulv for å 
holde bestanden nede og på vestsiden av 
Glomma skal ulven jaktes året rundt. Sonen blir 
dermed et fristed og valpekasse der ulven kan 
yngle fritt med et strengt vern. Dette politiske 
eksperimentet har vi nå prøvd ut siden 2004 
og erfaringene er som ventet, utelukkende 
negative.  Folk som bor langs svenskegrensen 
vil tviholde på riksgrensen fra 1905 uansett om 
det er sterke krefter som vil flytte den. Men 
for all del, skal vi først flytte riksgrensen kan 
vi samtidig ta tilbake Jämtland og Herjedalen. 
Jeg vet at de som bor der har mye mer sans 
for norsk rovdyrpolitikk framfor den svenske.

Nils Solberg

Å S M U N D  Y S T A D

Det er fortsatt mange spørsmål om hvordan 
deler av rovviltforliket skal forstås. 

I forlikets pkt. 2.2.19 heter det blant annet: 
« Det skal ikke være rovdyr som represen-
terer et skadepotensial i prioriterte beite-
områder for husdyr og kalvingsområder 
for tamrein.»

Som den observante 
leser har fått med seg 
har denne setningen 
to ledd. 

Det første som sier at det ikke skal være 
rovdyr som representerer et skadepotensiale 
i prioriterte beiteområder for husdyr. Det 
andre sier at det ikke skal være rovdyr som 
representerer et skadepotensiale i kalvings-
områder for tamrein.

Miljøverndepartementet (MD) har sagt 
mye om hvordan første leddet skal forstås. 
Rovdyr som dukker opp i beiteområder som 
ikke har mål om yngling, skal kunne felles 
raskt og effektivt, uavhengig om bestands-
målet for arten er nådd. 

Felling eneste tiltak
Det er riktignok uenighet om hvor automa-
tisk dette skal skje, men MD har stått hardt 

Oppfølging av rovviltforliket
–  Miljøverndepartementet tror ikke at Stortinget kan  

ha ment alt som ble vedtatt

Grundig forskning avdekker at milliontap 
erstattes med 12.000 kroner. Det Skandina-
viske bjørneprosjektet har i 3 sesonger forsket 
på bjørnens predasjon på reinkalv i to svenske 
samebyer. Med GPS-teknikk har forskerne 
fulgt 25 bjørner og 2500 tamrein i Udtja og 
Gällivare Skogssameby i Norrbotten.  

Resultatene har overrasket forskerne og bekref-
tet det som reineierne forgjeves har hevdet. 
Tapene er svært store i kalvingsperioden.  I 
3-årsperioden 2010-2012 tok de radiomerkede 
bjørnene 335 reinkalver og 18 simler i kalvings-
perioden i mai og juni. Korrigert for den totale 
bjørneforekomsten i området på grunnlag av 
DNA-analyser av møkk, har forskerne kunnet 
estimere de totale tapene av reinkalv til bjørn.

Milliontap uten erstatning
Forskerne har også beregnet tapene i kroner og 
øre. For Udtjagruppen i Udtja Sameby anslår 
forskerne at bjørn tar fra 223 – 760 reinkalver 
i året. Det innebærer et økonomisk tap for 
reineierne fra tre hundre tusen kroner og opp 
mot en million.  Den eneste erstatningen for 
bjørneskader som Udtjagruppen får er slik den 
svenske erstatningsordningen er, en årlig fast 
sum på  12000 kroner for risikoen med å ha 
bjørn i området. 
Reineierne i områder med mye bjørn forventer 
nå betydelige endringer i rovdyrforvaltningen, 
med kraftig økning i erstatningsnivået og 
mulighet til å ta ut mange bjørner på vårsnø i 
kalvingsområdene, før kalvingen starter.

Kilde: Viltskadecenter.se

Brunbjørn tar enorme mengder reinkalv

på at Stortingets formuleringer er knyttet 
opp mot en reell fare for skade, dvs. skade-
potensiale. Det betyr at forvaltningen ikke 
er forpliktet til å gi fellingstillatelse utenfor 
beitesesongen for husdyr. Men ved behov 
for tiltak, heter tiltaket felling.

Situasjonen for kal-
vingsområder for tam-
rein i områder uten mål 
om yngling, blir da helt 
parallell. Det skal nor-
malt ikke være store 
rovdyr der, men duk-

ker de opp om våren skal de kunne felles, 
uavhengig av om bestandsmålet er nådd.

Kalvingsland i prioriterte  
rovdyrområder
Verre blir det når MD tolker hva Stortinget 
kan ha ment om kalvingsland som ligger i 
prioriterte områder med mål om yngling. 
For store deler av sørsamisk tamreindrift i 
Nord-Trøndelag og i Nordland er det heller 
regelen eller unntaket. 

Høyres Bjørn Lødemel utfordret miljøvern-
minister Bård Vegard Solhjell om dette i 
Stortingets spørretime.  Svaret fra statsrå-
den var oppsiktsvekkende: 

«Kalvingsområda omfattar delar av rein-
beitedistrikta. Dersom ein skal skilje mel-
lom kalvingsområde og dei andre områda i 
forvaltningsplanen, vil områda med prioritet 
for rovvilt verte veldig fragmenterte. Etter-
som rovviltartane brukar store areal, ville 
dette vore svært uheldig for totaltapet. I slike 
område vil gode førebyggjande tiltak vere 
nødvendige for reduksjon av tap som følgje 
av rovvilt.»
 
Skal ikke
Men denne tolkningen til MD blir helt 
håpløs. For det første kan ingen peke på 
realistiske og effektive forebyggende tiltak 
i reindrifta. Og Stortinget sa ikke «bør ikke» 
eller «unngå så langt det lar seg gjøre». Stor-
tinget sa « Det skal ikke være rovdyr som 
representerer et skadepotensiale i kalvings-
områder for tamrein» 

Hvis Stortinget ikke mente «skal ikke» ville 
det vært fullstendig ulogisk å skrive slik om  
kalvingsområdene. Men det overser Miljø-
verndepartementet elegant. Passer det ikke 
for rovdyra får sørsamer og reinkalver klare 
seg selv, samme hva Stortinget har sagt. 

«Passer det ikke for
rovdyra får sørsamer og
reinkalver klare seg selv»

Miljøvernminister Bård 
Vegard Solhjell trosser 

Stortingets mål om å sikre 
sørsamisk tamreindrift.

F O T O :  B J Ø R N  S T U E D A L



 
  

f lertallets ønske om ulv i Norge. For Fol-
keaksjonen ny rovdyrpolitikk var det derfor 
selvfølgelig at de berørte lokalsamfunnene 
ville bli godt representert når deres egne 
erfaringer skulle evalueres.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk var derfor 
svært kritisk til Miljøverndepartementets 
sammensetning av utvalget med kun en av 9 
medlemmer fra ulvesonen. Dette lignet mer 
enn godt var på et bestillingsverk fra Staten 
som trengte legitimitet for å videreføre en 
udemokratisk og ødeleggende ulvesonefor-

valting.

Og slik ble det. 
Mi ljøverndepar-
tementet fikk det 
de ville ha. I stedet 
for en evaluering 
med fokus på helt 
nødvendige forbe-

dringer og lettelser for folk i ulvesona, er 
rapporten en gjentagelse av tidligere demo-
kratiske overgrep. Løsningene for de som 
rammes av ulven er at de som ikke rammes 
får det bedre. Med andre ord, så ille som 
forholdene er innenfor ulvesona, vil man 
ikke tillate andre steder. 

Det eneste uttrykk for solidarisk holdning 
med de berørte er utvalgets forslag om 

Å S M U N D  Y S T A D

Ulvesoneutvalg ble oppnevnt av Miljøvern-
departementet for å evaluere ulvesonen 
som en oppfølging av rovviltforliket i 2011. 
Utvalget leverte sin rapport 15. desember, 
med råd til departementet om å videreføre 
ulvesonen med mindre justeringer. Utval-
gets mandat var å vurdere om det er hen-
siktsmessig å ha en ulvesone og eventuelle 
justeringer basert på naturfaglige synspunkt 
og erfaringer med ulvesonen siden 2005.

Erfaringene for folk og 
lokalsamfunn innen-
for ulvesonen er en 8 
år sammenhengende 
negativ trend med 
tapte rettigheter og 
redusert livskvalitet. 

Tradisjonell utmarks-
beiting er historie. Rike jakt og utmarkstra-
disjoner raseres. Naturbruken reduseres. 
Folks følelse av å bo i et ulvereservat der 
folk kommer i andre rekke, uten håp om 
lettelser i framtida, er helt ødeleggende for 
å kunne bygge tillit og forståelse for rovdyr-
politikken hos de som blir direkte berørt.

Innføringen av sona i 2004 var et overgrep 
fra Stortinget overfor mindretallet som 
ble pålagt å bære belastningen alene for 

økonomisk kompensasjon til kommuner 
med ulverevir. Men ellers er det få tegn til 
solidaritet. Ulvesoneutvalgets rapport er 
egentlig en oppfordring til mindretallet som 
bor i ulvesona, om å innse at det er best at de 
tar hele støyten. Om ikke annet i solidaritet 
med det store flertallet som ikke ønsker å 
bli berørt av ulv.

Ulv betyr konflikt uansett hvor den duk-
ker opp i landet vårt på grunn av våre rike 
tradisjoner for allsidig utmarksbruk. Likevel 
mener flertallet at den er en berikelse for 
norsk natur. Ulvesonen er et demokratisk 
overgrep som øker konfliktene, ikke løser 
dem.

Ulvesoneutvalgets rapport 

Årets rapport om registrering av jerv viser at 
det aldri før er påvist like mange valpekull i 
Norge som i år siden overvåkingsprogram-
met for rovvilt startet i 2001.

75 % over målet
– Det er registrert 68 valpekull av jerv i 
Norge i år, og dette er 29 kull f lere enn det 
nasjonale bestandsmålet på 39 fødte jerve-
kull hvert år, som er fastsatt av Stortinget, 
sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Ut fra antallet jervekull som er registrert i 
år er det beregnet at den norske bestanden 
består av cirka 400 voksne individer, viser 
rapporten fra Rovdata.

Ny jerverekord – igjen

Registrerte jervekull 2001 - 2012
Kilde: Rovdata.no

Norsk rovdyrpolitikk påvirkes av 

det som skjer i Sverige enten vi vil 

eller ei.  Men hva er det egentlig 

som skjer i øst?  Vi er vant til at i 

Sverige er det «ordning och 

reda». Men det var før ulven kom.

N I L S  S O L B E R G

Nå verserer det minst 3 forskjellige 
bestandsmål, avhengig av hvem man snak-
ker med.

Skandulv greier seg med langt under hundre 
ulver.  Naturvårdsverket stikker fingeren i 
lufta og sier 380, mens miljøvernminister 
Mona Ek støtter Svenske jegerforeningen 
med 180 ulv. Den andre jaktorganisasjonen, 
Riksjegarna med sine 30.000 medlemmer,  
går for «nollvisjon». 

Genetikerne og mytemakerne på Stock-
holms universitet støtter ulvetilhengerne 
blindt og sier 1500-5000 ulv, alt etter hvem 
som spør. 

Det er dette kaoset det norske Miljøvernde-
partementet (MD) skal forhandle om sam-
arbeid med, før Stortinget i løpet av 2013 
fastsetter det norske bestandsmålet for ulv. 
Det er all grunn til å ønske MD  lykke til.
Det var derfor ingen overraskelse at MDs 
statssekretær Henriette Westhrin kom 
tomhendt hjem etter første forhandlings-
møte med sin svenske kollega i november.  
Svenskene var langt fra klar til å diskutere 
grenseulvenes statsborgerskap med Norge.

Vi i FNR hadde en samtale med lederen 
i Naturvårdsveket Reona Burman på et 
seminar i Hamar tidligere i høst. Vi ønsket 
å gi henne gode råd for å løse hennes vold-
somme bekymringer rundt innavlsproble-
matikken. 
Vi foreslo følgende. Sett i gang en massiv 
ulvejakt i vinter og skyt ut alle revirene 
med innavlet ulv. Da har dere en friskere 
stamme å bygge videre på. Nå er jo ikke 
FNR så bekymret for inn-
avl på ulv, men et sted må 
man jo møtes for å få i gang 
en dialog. 

Burman var slettes ikke avvisende til vårt 
forslag og uttrykte at det absolutt var en 
mulighet. Men hun måtte ha de anbefa-
lingene i fra forskerne dvs. Skandulv og 
genetikerne i Stockholm, som om de noen 
gang kom til å bli enige. 

Senere hadde vi en prat med Olof Liberg, 
lederen i Skandulv.  Han var helt enig i å 

Varg versus ulv

Faksimile av forsiden på 
ulvesoneutvalgets rapport

sette i gang en omfattende ulvejakt omgå-
ende. Hans problem var svenskenes store 
respekt for EU-kommisjonen og der står det 
hele i fullstendig stampe.

Hva i all verden er svenskene så redde for i 
en eventuell rettsak om svensk ulv med EU? 
Sverige har Europas ledende ulveforskere, 
som igjen er støttet av verdens ledende 
forskere. 

Hvorfor kan ikke for-
skernes argumenter 
og studier brukes mot 
noen mellomeurope-

ere som kun stikker fingeren i lufta og føler 
og mener noe om ulven avhengig av hvem 
de snakket med sist. Dessuten tror jeg mel-
lomeuropeerne har noe helt andre ting å 
bekymre seg for enn noen ulver i Sverige.

Et prosjekt i regi av Nord-Trøndelag jeger og 
fiskerforening, skal øke uttaket av jerv gjen-
nom vanlig lisensjakt. 

I Nordland har Prosjekt Utmark i regi av 
landbruksorganisasjonene drevet en stund. 
Og medio desember 2012 var det skutt 5  
jerver i regi av prosjektet i Nordland.

Vilje til å bruke penger
Flere skjønner at det må satses for å få flere 
gode jervejegere. Derfor tilbys deltagerne 
utstyrpakker, fra kr. 5000 til jervebås, opp 
til kr. 40.000 for en pakke med åtebu og  
varslingsutstyr. 
Interessen er stor. I følge prosjektleder Kåre 
Vik fra Namsskogan, deltok 23 ivrige jegere 
deltok nylig på kurs i Nord-Trøndelag. Og 
de første åtebuene er nylig satt i Namdalen.

Mer effektiv jervejakt

«Løsningene for de  
som rammes av ulven, er  
at de som ikke rammes  

får det bedre»

«Det er all grunn til å 
ønske MD lykke til.»

Reona  Burmann i Naturvårdsverket 
og ulveforsker Olof Liberg i Skandulv 

Åtebu til jervejakt. Foto: Vidar Bentsen

Reona Burmann er rovdyransvarlig i Naturvårdsverket. Her 
på rovdyrseminar på Hamar i oktober 2012.
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Partiet Venstre har gjort det til en vane å 
foreslå for Stortinget at all Folkeaksjonen ny 
rovdyrpolitikk blir fratatt all offentlig støtte.

Så også i år. Venstres alternative statsbud-
sjett kutter hele bevilgningen til Folkeak-
sjonen, på 1,05 millioner kroner, og foreslår 
å øke støtten til miljøorganisasjoner.

Venstre og Folkeaksjonen
I følge Venstre har Folkeaksjonen ny 
rovdyrpolitikk som eneste målsetting å 
bekjempe Stortingets rovviltforlik.

Hvor de har det fra vet ikke vi. Men det er 
ikke en liberal og demokratisk holdning 
Venstre viser i denne saken.
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Venstres leder Trine Skei Grande vil fjerne all 
statsstøtte til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, 
men plusse på til miljøvernorganisasjoner.

Å S M U N D  Y S T A D

Våre hjemlige miljøorganisasjoner har mis-
tet troen på Stortingets vilje til å kjempe for 
ulven. Trøsten hittil har vært at ulven som 
lever langs svenskegrensa hittil har været 
under svensk myndighet, selv om enkelte 
av flokkene har operert langt inne på norsk 
jord.
Utsiktene til at grenseflokkene heretter 
skal bli halvt norske, slik et samlet Stor-
ting ønsker, fikk miljøorganisasjonene til 
å aksjonere.  

Før det første forhandlingsmøtet mellom 
Norge og Sverige om grenseflokkene, 21. 
november, hadde miljøvernorganisasjo-
nene allerede vært i Sverige, og i Finland. 
Resultatet ble et felles brev fra 25 nordiske 
miljøorganisasjoner til Nordens tre statsmi-
nistre, Jens Stoltenberg, Fredrik Reinfeldt og 
Jyrki Katainen.

Krever krafttak for ulven

I brevet krevde organisasjonene at de tre 
statsministrene tok initiativ til et overordnet 
nordisk samarbeid for å sikre ulvens lang-
siktige overlevelse i Fennoskandia.

Men det går tydelig fram av brevet at det 
er forvaltning av ulven i Norge som er den 
store bekymringen.  I sterk frykt for at nor-
ske politikere vil ha kloa i grenseflokkene 
for å skyte ut helnorske flokker krever en 
samlet miljøbevegelse i de nordiske landene:

–  At Jens Stoltenberg sikrer at ulveforvalt-
ningen i Norge er i samsvar med over-
ordnede forvaltningsprinsipper. Norsk 
ulveforvaltning må bli så ambisiøs at den 
sikrer ulvens framtid i Norge.

–  At Norge tar et mye større forvaltnings-
ansvar i et felles nordisk samarbeid, blant 
annet ved å øke det nasjonale bestands-
målet.

Norske naturverneres bekymring for norske 
politikeres sviktende interesse for rovdyr-
vern har ført til at de forsøker å hente hjelp 
fra ulvevenner i Sverige og Finland.

Snuoperasjon
Men dette er langt fra første gangen Nor-
dens miljøorganisasjoner står sammen. 
Allerede i 1990 skrev 50 nordiske miljøor-
ganisasjoner felles brev om rovdyrforvalt-
ning, men den gang i vill protest mot planer 
om felles nordisk forvaltning. Og det har de 
stått på, helt til i høst. Noe må ha skjedd.

Fennoskandia
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har i alle 
år pekt på Fennoskandia som den natur-
lige avgrensningen av de sammenhengende 
leveområdene for store rovdyr. Fennoskan-
dia er et geografisk område definert som 
Norge, Sverige, Finland og Kola og Karelen 
i Russland. Det er først på Fennoskandisk 
nivå at det gir mening å vurdere langsiktig 
levedyktighet for gaupe, jerv, bjørn og ulv.
Men miljøorganisasjonene har lukket ører 
og øyne for kunnskap fra virkeligheten og 
messet i veg om levedyktige bestander av 
helnorske rovdyr på norsk jord, som om 
naboland ikke fantes. Folkeaksjonen ny 
rovdyrpolitikk ser muligheter i et Fennos-
kandisk perspektiv på rovdyrforvaltning. 
Et slikt fokus gir større handlingsrom og 
åpner for en aktiv rovdyrforvaltning som 
vil være helt avgjørende for å kunne ta vare 
og videreutvikle rike tradisjoner for jakt 
og utmarksbruk og levende 
bygder i hele Norge.

Uten troverdighet

For miljøorganisasjonene 
derimot er det nok helt 
andre grunner som ligger 
bak det nyfrelste synet på 
felles rovdyrbestander over landegrensene. 
Riktignok var det på tide at også Naturvern-
forbundet og WWF stakk fingeren i jorda 
og innså at store rovdyr går langt, og fram 
og tilbake over landegrensene akkurat som 
de vil. Alt maset om helnorske rovdyr var 
utgått på dato.

Derfor har norske miljøvernorganisasjoner 
forlatt kampen for store levedyktige hel-
norske rovdyrbestander og kastet seg inn 
i kampen for at enorme fennoskandiske 
bestandsmål skal sikre ulven også i Norge, 

med Sverige og Finland som allierte og håp 
om kraftig drahjelp fra EU. 

Drømmen om 5000 ulv
For selv om miljøorganisasjonene følger 
seg på defensiven i forhold til det politiske 
miljøet, ser de ingen grunn til å lette på 
kravene. Riktignok blir det vanskeligere å 
bruke favorittargumentet om kritisk truet 
ulv på den norske rødlista når blikket ven-
des vekk fra hjemlandet. Med argumenter 
fra genetikken øyner de håp om å kunne 
drukne hele Skandinavia i ulv.

På Zoologisk insitutt ved Stockholms uni-
versitet har genetikkprofessorene Linda Lai-
kre og Nils Rymann gjort seg til talspersoner 
for at det kreves 3-5000 ulv i Fennoskandia 
for å sikre en sunn og livskraftig bestand. 
Riktignok varierer anslaget fra 1000 til 5000, 
avhengig av forutsetningene og dagsformen. 
Men Laikre og Rymann leverer argumenter 
i pose og sekk for vernesiden. 
- Alle ulver er verdifulle og ikke en ulv bør 
skytes før vi har mange nok til at den gene-
tiske situasjonen er sikret på lang sikt.

Finnes Russland?
Men hverken miljøorganisasjonen eller 
genetikkprofessorene vil høre særlig snakk 

om Russland øst 
for Karelen. Med 
titusenvis av rus-
siske ulver i en 
sammenhengende 
bestand østover er 
det ikke troverdig 
at i at det kreves 
tusenvis av ulver 

i Skandinavia for å sikre overlevelsen i et 
hundreårsperspektiv. 

Samarbeid med Russland blir sett på som 
urealistisk i dagens politiske situasjon. Ver-
nesiden mener det er et godt argument. Men 
det er det selvfølgelig ikke. Utveksling av 
gener i sammenhengende rovdyrbestander 
handler om biologi, ikke om ulvene hører til 
i et vanskelig land. Russiske ulver vil fort-
sette å dukke opp igjen og igjen i Finland 
uavhengig av hva president Putin mener.

Vil ha felles ulveforvaltning  
i Fennoskandia

Miljøorganisasjonene ønsker ikke ulvesamarbeid med 

Russland, men lytter mer enn gjerne til England

«Med argumenter fra  
genetikken øyner de håp  

om å kunne drukne
hele Skandinavia i ulv»

Svakheter i argumentasjonen til 

tross, miljøorganisasjonene skal 

ha skryt for god omtale i media 

av det felles nordiske ulvebrevet.

Med WWF Norge i spissen hadde de alli-
ert seg med den kjente miljøjournalisten 
George Monbiot i den engelske storavisen 
The Guardian. Dagen etter at brevet var 
kjent, skrev Monbiot en artikkel med sterk 
kritikk av norsk ulveforvaltning på vegne av 
England og det internasjonale samfunnet. 

Men George Monbiot uttalte seg selvfølge-
lig bare på vegne av seg selv og i tråd med 
bestillingen fra WWF. Dette er en arbeids-
metode som miljøbevegelsen er eksperter 
på. De vet av erfaring at bare de finner en 
utenlandsk miljøaktivist med tilgang til 

mikrofon, så er norske media med NRK i 
spissen rask til å sluke agnet.

Sauen dør i bresprekker
Et av George Monbiots poenger i The Guar-
dian var at politikerne tok alt for mye hen-
syn til primitive bønder på bekostning av 
den fantastiske ulven. Den var et marginalt 
problem for beitenæringen kunne Monbiot 
fortelle, i motsetning til virkelige farer som 
sykdom, tog og død etter fall i bresprekker!

Men dette var godt nok for NRK og Ole 
Torp i debattprogrammet Aktuelt. Der fikk 
George Monbiot mikrofonen og kunne for-
telle det norske folk på direkten hvor opp-
rørt utlandet er og hvor skammelig Norge 
oppfører seg.

Og til å kommentere engelskmannens utfall 
hadde NRK invitert WWF Norge, som hadde 
skrevet og oversatt manus som engelskman-

England kaller
Den engelske miljøjournalisten og aktivisten George Monbiot 
er rystet over norsk ulvepolitikk.
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Generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge er rystet over norsk ulvepolitikk.
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nen leste opp. Dermed kunne forfatteren 
selv, generalsekretær Nina Jensen fra WWF, 
bekrefte på direkten at kritikken fra England 
var riktig og viktig og at dette betydde at 
Norge må ha mange flere ulver.

Lavmål av NRK
NRKs bidrag er journalistikk på absolutt 
lavmål. Slik sett passer den godt til miljø-
organisasjonenes argumenter. Men støtte i 
form av trusler fra utlandet kan ikke kom-
pensere for manglende kunnskaper.

Levedyktige bestander av finsk-russisk blir 
ikke utrydningstruet fordi norske miljøor-
ganisasjoner ber en engelsk miljøaktivist 
gjenta det på NRK.
Store rovdyr i Norge er deler av store sam-
menhengende livskraftige bestander. Om 
det er 2 eller 19 eller 34 ulver som henger 
sammen i Norge har ingen betydning for 
bestandens overlevelse.
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Akkurat no er det den 
store lystmordaren, jerven,  
som har herja i saueflok-
kane i Nordland, med 
store tap. Og temperatu-
ren stig.

Rovdyrdebatten avdekkar 
grunnleggjande politiske problem. I rov-
dyrpolitikken ligg makta ein stad og utgif-
tene, rekningane, ein annan stad. Folk som 
aldri har sett eit rovdyr, og vi er dei f leste, 
gjer vedtak om at bøndene i Lierne skal ha 
bjørn gåande der husdyra går, i Engerdal 
skal dei ha ulv rundt saueflokkane, og i 
Skjåk og i Nordland skal jerven vere lov-
verna, som gaupa er der ho held til.. 

Som kompensasjon skal bøndene i desse 
utkantane få statspengar for å produsere 
rovdyrmat. Det er ein kjøtmarknad bøn-
dene tykkjer lite om.

Mykje tyder på at rovdyrpolitikken, i alle 
fall i delar av landet, vil få ein sentral 
plass i valkampen til hausten. Posisjo-
nane er klårare, orda skarpare. Distrikts-
mandat kan gå tapt om ein bit seg fast 
i trygge og etablerte posisjonar. Og då 
kan generalstabane i store parti måtte 
interessere seg for desse iltre samane 
og utkantbøndene. Det kan handle om 
regjeringsmakt.

Dette bør alle glede seg over. At såre, 
vonde og kjenslefylte saker, som rovdyr-
politikken er, rykkjer fram i det politiske 
slagfeltet, er bra. At undertrykte og plaga 
minoritetar, som husdyrbøndene her er, 
kjem til orde og blir høyrde, er godt for 
demokratiet. Rovdyrpolitikken blir av 
bøndene opplevd som maktovergrep 
frå fleirtalet. Og no ser et ut til at det 
politiske miljøet meir enn før har byrja 
å høyre etter klagene over rovdyrplaga.

Det ser ut til at demokratiet vårt på dette 
punktet har kvikna til. Det bør alle glede 
seg over. Styringsforma vår skal prøvast i 
kvardagen, 17. mai har vi berre ein gong i 
året. Og no har altså ei mengd sundrivne og 
blodige sauer trengt seg inn på den politiske 
arenaen.
 
Bondehæren kjem. Det må hentast hjelp
Alle gleder seg ikkje over dette. Grupper 
som har styrt og dominert debatten, og 
som har definert problemstillingane, kjen-
ner seg urolege. Bondehæren kjem. Det må 
hentast hjelp. 

På TV her om kvelden var det henta inn 
ein engelsk journalist. Han hadde skrive i 
bladet sitt om kor ille det ville gå med Norge  
om vi ikkje var greiare med ulvane våre. 
Engelskmennene ville slutta å kome hit, og 
vi ville bli ståande i ein internasjonal skam-
mekrok. Det sto om nasjonens omdømme. 
Og no hadde Ole Torp invitert han til å tale 
nordmenn til rette i NRK.

Ulvevenene i pro-
grammet nikka og 
takka. Gjermund 
Eggen, som også 
var der, fortalde at 
sauehaldet i Enger-
dal no gjekk mot slutten på grunn av rov-
dyrtapa. Det interesserte ikkje så mange i 
programmet. Og ein tidlegare landbruks-
minister meinte at ulven ikkje var truga. 
Det var mykje ulv og mykje plass austafor, 
der ulven vår kom ifrå. Det var heller ikkje 
så interessant.

Det var engelskmannen som bar program-
met, med si tuktande svepe over barbariske 
nordmenn. Å hente hjelp frå utlandet i slike 
lokale debattar, er ikkje risikofritt. Det sit 
mange heime i stovene sine som ser det 
dei ser, ein internasjonal urban arroganse, 
utspela mot ein sympatisk og litt rådlaus 
sauebonde som hadde mist sauene sine. 

Med dagens stigande temperatur i rovdyr-
debatten var kanskje ikkje dette ein god 
kveld for ulven.

Og kven var no denne engelskmannen? Kva 
visste han om lokal norsk rovdyrpolitikk, 
med sine lokale problem? Og kvar hadde 
han det i frå? Kven hadde informert han? 
Av utanlandske profetar er det mange slag, 
med varierande kunnskapar om varierande 
tema. Det er lenge sidan vi kvitta oss med 
paven.

Det er ulike røynsler med importerte inter-
nasjonale leigesoldatar i norske debattar. På 
60-talet hadde vi den store gruvestreiken i 
Kiruna, då gruvearbeidarane streika både 
mot gruveselskapet, LO og den sosialde-
mokratiske regjeringa. Det var på grensa til 
anarki i det velorganiserte Sverige. Inter-
nasjonal presse interesserte seg for det som 
hende, og alvorlege spørsmål vart reiste. 
Dagbladet i Oslo hadde eit stort oppslag 
frå den internasjonale toppavisa, franske Le 
Monde, som slo fast at dette var det endelege 
nederlaget for den svenske sosialdemokra-
tiske samfunnsmodellen. Prestisjetunge Le 
Monde hadde felt dommen.

Dagen etter var det ein kar som skreiv i Dag-
bladet og bad dei vere litt meir nøye med å 
sitere. I alle fall burde dei fortelje kven som 
hadde skrive stykket i Le Monde med den 

d ra mat i ske 
konklusjonen. 
Det var Frank 
B j e r k h o l t , 
utanr iksre-
daktør i det 
konservative 

norske Morgenbladet. Og dette skreiv han 
støtt og stendig i avisa si, utan å bli sitert i 
Dagbladet. Le Monde gav han prestisje til 
å bli sitert i Dagbladet, noko Morgenbladet 
då ikkje gjorde. Men det var same tankane. 
Mi tiltru til bastante utlendingar som har 
bastante meiningar om Norge og nordmen-
nene fekk då ein knekk. Og denne tiltrua 
har aldri meir kome skikkeleg til hektene.

Den franske stjernejournalisten Jean Jaques 
Servan Schreiber gav på sekstitalet ut ei bok 
om den amerikanske utfordringa, Le Défi 
Americain. Der gjekk han gjennom land 
for land i Europa og fortalde korleis USA 
hadde prega dei. Eg starta med å lese dei 16 

Debattimport
sidene om Sverige, som eg då visste mykje 
om. Det som sto der, var reint vrøvl. Boka 
vart ein internasjonal kjempesuksess. Verda 
der ute må gjerne meine om oss, om nokon 
skulle bry seg med det, eller bli bedne om 
det. Men sakene må vi nok løyse sjølv, med 
eigne kunnskapar og innsikter. Våre kunn-
skapar er nok dei beste i våre eigne saker.

Det gildaste eg veit, sa guten på Jæren, er 
når far og mor slåst. Då veit eg at dei er 
friske. Som familieliv er nok dette vel dras-
tisk. I politikken er det bra. Så får vi denge 
kvarandre. Og lytte på kvarandre. Det nye 
i debatten er at f leire no kjem til orde etter-
som temperaturen stig. At eit stjerneskot 
frå det store universet sneiar lysande inn i 
atmosfæren vår for nokre festlege sekund, 
er slikt som hender. Så er det gløymt, og 
kvardagen er tilbake. 
Andreas Skratveit er tidlegare forslagssjef 
og NRK-direktør. 

Temperaturen stig i rovdyr debatten. Det måtte kome. Raseriet over 

rovdyrpolitikken har lenge vore i stigning hos dyrehaldarane rundt i 

landet. Målsettinga med rovdyrpolitikken var å dempe konfliktane.  

Det målet er framleis langt unna.

A N D R E A S  S K A R T V E I T

«Av utanlandske profetar er det
mange slag, med varierande 

kunnskapar om varierande tema.»

To arbeidsgrupper som har sett på hvordan 
overvåkingen av gaupe og jerv i Norge og 
Sverige kan forbedres og slås sammen har 
overlevert deres forslag til Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) og Naturvårdsverket 
(NV) i Sverige. 

Arbeidet med å utvikle felles metoder for 
registrering og overvåkning av gaupe og jerv 
har som mål å føre fram til felles metoder og 
rapportering i begge land fra og med 2013.
– Nå er det opp til forvaltningen i Norge og 
Sverige å avgjøre hvordan dette skal gjøres 
videre, forklarer Morten Kjørstad, leder i 
Rovdata. Han fremhever at felles og bedre 
metoder vil gi sikrere bestandstall og gjøre 
det enklere å sammenstille overvåkingsdata 
på skandinavisk nivå.

Forslagene vil først bli vurdert og drøftet 
med ulike parter før NV og DN avgjør hvilke 
deler av forslagene som skal iverksettes før 
den kommende registreringssesongen.

Rovdyrene i Skandinavia beveger seg uav-
hengig av landegrenser og det er derfor 

naturlig med en overvåking som tar hensyn 
til dette. Planen er at et tilsvarende arbeid 
skal starte til neste år for en eller flere av 
artene brunbjørn, ulv og kongeørn.

John Odden ved Norsk institutt for natur-
forskning og Jens Persson ved Sveriges 
Landbruksuniversitet, har vært ledere for 
arbeidsgruppene på henholdsvis gaupe og 
jerv.

Begge gruppene har lagt særlig vekt på måter 
å ivareta lokalkunnskap og styrke den lokale 
deltakelsen i overvåkingen av artene.
Felles datalagring i den norske Rovbasen
Det norsk-svenske samarbeidet omfatter også 
felles lagring av data om de store rovdyrene i 
Rovbasen, som er databasen som blir brukt 
til å lagre overvåkingsdata om rovviltartene 
i Norge i dag.

Rovbasen er åpen for publikum, og det aller 
meste av data i basen kan på en enkel måte 
letes fram av alle som er interessert. 
Rapportene fra arbeidsgruppene på gaupe og 
jerv kan lese på rovdata.no

Forslag til felles overvåking

De årlige Jakt og fiskedagene på Elve-
rum er en attraktiv arena for FNR. Der 
treffer vi mye hyggelige folk, og vi tref-
fer svært mange som er medlemmer, og 
kommer innom for en hyggelig prat.

Medlemsrekord på Skogbruksmuseet

Folkeaksjonen stand på Jakt og 
fiskedagene er populær blant folk.

Og vi verver nye medlemmer. Og i 
2012 satte vi ny rekord, med 145 nye 
medlemmer over 4 dager på Skog-
bruksmuseet.

F O T O :  Å S M U N D  Y S T A D

F O T O :  R O V D A T A . N O

Eksempel på felles rapportering om 
jerv i Norge og Sverige.

F O T O :  N Y E B I L D E R . N O
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Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk får 
stadig mange nye medlemmer. Enkelt-
personer har også mye av æren for det.

Ole H. Gruehaugen har vært medlem 
i FNR lenge.  Men siden i vår har han 
engasjert seg sterkt i medlemsverving. 
Mest i hjemtraktene, men også jakt-
kompiser i Trøndelag har blitt loset 
trygt inn i Folkeaksjonen ny rovdyr-
politikk av Ole.

Hittil i år har Ole H. Gruehaugen 
vervet 45 nye medlemmer. På en god 
andreplass av enkeltmedlemmer kom-
mer Inger Lise Fiskvik fra Tylldalen, 
med 35 nye medlemmer. 

Årets  
storverver

Ole H. Gruehaugen til høyre,  
sammen med Nils Solberg.
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B I L D E  O G  T E K S T :  Å S M U N D  Y S T A D

Beiteretten i ulvesona er illusorisk etter 
dette. Men avgjørelsen i Høyesterett 
svekker beiteretten i alle områder med 
store rovdyr. Det gjelder halvparten 
av utmarka i Norge, som er prioritert 
yngleområde for en eller f lere av rov-
dyrartene. 

Beitebrukere i prioriterte rovdyrsoner 
må heretter blindt følge Fylkesmannens 
praktiske anbefalinger for å være sikret 
rovdyrerstatning. 

Nektet erstatning
Det var tilbake i 2007 at Dørum og 
Kleiva ble nektet rovdyrerstatning for 98 
rovdyrdrepte sauer. De gikk til tingret-
ten og fikk avslaget kjent ugyldig. 

Men Staten anket og lagmannsretten gav 
forvaltningen medhold i null erstatning 
fordi retten mente at brukerne hadde 
handlet uaktsomt fordi de ikke hadde 
takket ja til Fylkesmannens forslag til 
forebyggende tiltak.

Dette er nå stadfestet av Høyesterett som 
er enig i at det var uaktsomt å bruke 
gårdens eget utmarksbeite fordi det lå 

Høyesterett avviste ankesak  
om rovdyrerstatning

i ulvesonen, så lenge Fylkesmannen 
hadde kommet med tilbud om forebyg-
gende tiltak.

Uakseptable tiltak
Dørum og Kleiva mente imidlertid de 
tilbud de fikk om forebyggende tiltak i 
form av flytting av besetningen til Nord-
Østerdal eller beiting på inngjerdet areal 
var helt uakseptable og ikke gjennomfør-
bare for deres del. Retten til erstatning 
forutsatte med andre ord at de skulle gitt 
opp eget utmarksbeite for all framtid, 
uten sikkerhet for å få dekt kostnader 
eller manglende beiteareal. 

Bærer storsamfunnets  
kostnader
Dette er en forståelse om strider mot 
Stortingets gjentatte formuleringer om 

at storsamfunnet skal bære kostnadene 
ved rovdyrpolitikken og at den enkelte 
bruker skal være økonomisk skadesløs. 
Avgjørelsen i Høyesterett undergraver 
dette.

Heretter risikerer alle å miste retten til 
erstatning hvis de takker nei til et eller 
annet tiltak som Fylkesmannen har 
foreslått, uavhengig av det økonomiske 
innholdet. 

Krever lovendring
Norges Bondelag vil på grunnlag av dom-
men arbeide for en ny erstatningsbestem-
melse som skal sikre beitebrukere full 
økonomisk kompensasjon for de som må 
avvikle husdyrhold som følge av rovdyr.

Eli Dørum og Kåre Kleiva i Elverum, tapte kampen om erstatning for 98 rovdyrdrepte sauer.

Eli Dørum og Kåre Kleiva i Elverum 
ble nektet rovdyrerstatning etter  
å ha takket nei til uakseptable  
tilbud om forebyggende tiltak fra 
Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen i Nordland flagger 

for tiden høyt med å endelig ta opp 

den vanskelige situasjonen for  

beitenæringa i Nordland. Det er på 

høy tid. Men det de unnlater å 

nevne er årsaken til at ting er blitt 

som de er blitt. 

R U N E  T R E T T B A K K ,  H E M N E S

I mange år har Fylkes-
mannen i Nordland 
hatt en meget avslap-
pet holdning til proble-
mene i beitenæringen. 
Godt bakket opp av 
et ikke fungerende 
Statens Naturoppsyn 
(SNO) og Direktorat 
for naturforvaltning 

(DN). SNO har mange dyktige lokale rov-
viltkontakter, men disse blir kneblet lengre 
opp i systemet.  

Nå er det blitt så ille Fylkesmannen selv inn-
ser at alle dårlige bortforklaringer om flått, 
parasitter og andre usynlige skapninger ikke 
holder mål. Beitenæringen har prøvd å for-
klare dette i en årrekke uten å få gehør.

De hevder også at det er satt inn betydelige 
ressurser på skadefellingsforsøk. Faktum er 
at flere beitelag nærmest har måttet tvinge 
gjennom skadefellingstillatelser, med stor 
motvilje fra FM. 

«Bestandsmålene for store rovdyr i Nord-
land, som er fastsatt av Stortinget, tilsier at 
vi skal ha forholdsvis store bestander av både 
jerv og gaupe i fylket, og at antall bjørner 
skal økes» 
 
Helt korrekt Hr. Fylkesmann. Flott at du har 
fått med deg dette. Sannheten er at så lenge 
de reelle tallene er hinsides over det dere hev-
der, blir dette en umulig oppgave. Den dagen 
de korrekte tallene inkludert kongeørn ser 
dagens lys, vil dere bli nødt til å se årsaken 
til problemene i et helt annet lys.

I skarp kontrast til dere må jeg som beite-
bruker faktisk ha en plan over hva jeg skal 
fore dyrene mine med og forsikre meg at jeg 
har nok for. Jeg vet til og med hvor mange 
dyr jeg har.  Dere vet ikke hvor mange rov-
dyr dere har, dere vet ikke hva de skal spise, 
og dere vet overhode ikke om de har nok 
mat. En skissert løsning fra dere på proble-
met er tidlig nedsanking eller omstilling i 
de områdene det er verst. Hvor er tanken 
om dyrevelferd hos dere?

Men hvor er tanken om dyrevelferd hos 
dere? Hvis jeg har for mange dyr, blir jeg 
neppe genierklært med å ta fra dem maten 
halve året. Ikke forvent at dere blir det hel-
ler, men det er kanskje på høy tid at Mat-
tilsynet tar opp denne problemstillingen. 
Med tidlig nedsanking eller omstilling er 
det nettopp det dere gjør. Neste konsekvens 
er at belastningen flyttes over til de som er 
igjen, og vi blir færre og færre som må ta en 
stadig større belastning for hvert år som går.

Midt opp i alt dette er det hyggelig å regis-
trere at gjennom kartstudier har fylkesman-
nen funnet ut at Nordland er et langt og 
smalt fylke. Korrekt igjen Hr. Fylkesmann.  
Kanskje dere burde se mot øst neste gang 
dere har kartet fremme. Det er neppe ver-
ken lengden eller bredden på fylket som er 
hovedproblemet som du skriver. Derimot er 
kanskje det største problemet vår nærhet til 
Sverige, der vi ser helt andre bestander av 
de 4 store. Å gå rundt å tro på at f lere uttak 
i Nordland skal ha en dramatisk reduksjon 
i den totale bestanden av rovdyr er mer 
naivt en å tro at nissen eksisterer. Flere av 
skadedyrene i Nordland yngler med stor 
sikkerhet i Sverige. Disse telles ikke med 
av forvaltningen. 

Nå ser det ut som at dere mener at løsningen 
på problemene ligger hos beitenæringen, 
noe som blir totalt skivebom. Når man 
gjør sitt fornødne i eget rede i årevis, venter 
det ofte en storrengjøring i kjølevannet av 
slikt. Løsningen har næringen vært klar på 
i mange år, det er bare for dere å ta ballen 
videre. 

Skal vi ha en bærekraftig beitebruk i Nord-
land må antall rovdyr ned. Det er Deres 
ansvarsområde. Kanskje burde dere sette 

Fylkesmannen og  
rovdyrproblematikken  
i Nordland

Du kan rapportere spor og obervasjoner av gaupe, 
jerv, brunbjørn og ulv på Rovdata.no

I denne databasen er det mulig for alle å registrere 
observasjoner av spor, sportegn og synsobservasjo-
ner av store rovdyr i Norge. Økt innrapportering av 
observasjoner vil bidra til økt kunnskap om fore-
komst og utbredelse av disse artene. Observasjonene 
som legges inn her vil være tilgjengelig på nett for 
brukere av tjenesten.

Alle kan bidra

Faksimile av  skjermbilde: http://storerovdyr.rovdata.no/

inn energien på å forklare realitetene ovenfor 
DN og MD. Dessverre er jeg redd at før dere 
har fått til noe som helst, er vi allerede inne 
i en ny blodig beitesesong. 

Men som evig optimist ser jeg frem til at 
tomt snakk for en gangs skyld blir til hand-
lekraft. I så fall vil det bli godt i mottatt av 
beitenæringen i Nordland.
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Å S M U N D  Y S T A D

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk oppfor-
drer våre medlemmer som er engasjert 
i partipolitikk til å benytte anledningen 
til å påvirke partienes rovdyrpolitiske 
målformuleringer.

De fleste partiene har sendt utkast til 
nytt partiprogram på en første høring i 
sine organisasjoner. Endelige forslag vil 
danne grunnlag for diskusjon fram mot 
endelige vedtak på partienes landsmøter 
våren 2013.

Stortingsvalget i 2013 utformes nå

Kristelig Folkeparti
KRF vil:
-  sikre levedyktige bestander av de fire 

store rovdyrartene.

-  at vi tar vår del av ansvaret for å sikre 
levedyktige bestander av de firestore 
rovdyrene bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Rovdyrene bjørn, ulv, jerv og gaupe må 
forvaltes slik at vi tar vår del av ansvaret 
for å sikre levedyktige bestander, i tråd med 
rovviltforliket fra 2011. Grunnlaget for den 
løpende forvaltningen må ta hensyn til 
beiteinteressene og nødvergerett for hund 
ved raske skadeuttak, kvotefelling og ved 
lisensjakt. Som bidrag til gode bestandsdata 
må en legge vekt på rovviltnemndenes rolle 
og sikre en god lokal medvirkning. Følelse 
av utrygghet må tas på alvor.

Det må sikres tilstrekkelige midler til regis-
trering av rovdyrbestanden. Raske uttak av 
skadedyr samt å forhindre at bjørn, ulv, jerv 

Høyre
Høyre vil:
-  Sikre levedyktige bestander av de store 

rovviltartene Bjørn, ulv, gaupe, jerv og 
kongeørn i samarbeid med alle våre 
naboland, innenfor artenes naturlige 
utbredelsesområde. Innsatsen for å 
redde den gjenværende norske fjellrev-
stammen videreføres.

-  Erstatte reelle tap av beitedyr som følge 
av rovvilt, samtidig som ordningene 
må stimulere til forebyggende tiltak og 
eventuelt driftsomlegginger i de mest 
utsatte områdene.

Venstre
Venstre vil:
-  Sikre levedyktige bestander av de fem 

store rovviltartene (jerv, ulv, bjørn, 
gaupe, ørn). Bruke økonomisk stimu-
lans for å redusere sauehold i områder 
der ulven yngler.

-  Gi erstatning for tapte beitedyr på en 
måte som stimulerer forebygging av tap.

For å redusere konflikt mellom husdyr og 
rovvilt trengs forutsigbar politikk og større 
lokal forvaltning. I den grad rovdyr og 
husdyrhold ikke lar seg forene, må Norges 
forpliktelser til å opprettholde levedyktige 
rovviltstammer gå foran, kombinert med 
økonomisk kompensasjon til næringsdri-
vende som blir berørt.

Senterpartiet:
Senterpartiet vil:
-  redusere bestandsmålene for bjørn, ørn, 

jerv og gaupe
-  ikke ha egne bestandsmål for finsk-

russisk ulv i Norge. Vi vil ha fritt uttak 
av ulv

-  oppheve forvaltningssonen for ulv så 
lenge det finnes finsk-russisk ulv i Norge

-  innføre sterkere nødvergerett for hund 
overfor alle rovdyr

-  ta ut rovdyr som oppholder seg i tettbe-
byggelse

-  at de som lider tap som følge av rovdyr-
angrep skal få fullgod erstatning

-  la grensebestander av store rovdyr telle 
som norske dyr

Senterpartiet arbeider for reduserte 
bestandsmål for alle de store rovdyra. Så 
lenge rovdyrforliket fra 2011 gjelder er 
bestandsmålene en øvre grense for hvor 
mange rovdyr vi skal ha i Norge. 

Ulven står i en særstilling blant rovdyra. 
Den ulvebestanden som befinner seg i 
Norge har finsk-russisk og Senterpartiet 
mener at det ikke er et norsk ansvar å ta 
vare på denne
rovdyrbestanden. Det er videre naturlig å se 
forvaltning av de store rovdyra i et helhetlig 
nordisk perspektiv som utgangspunkt for 
forvaltningen.

Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet ønsker et rikt plante- 
og dyreliv i Norge. Det bør søkes opprett-
holdt en bestand av jerv, bjørn og gaupe. 
Forvaltningen av denne må skje lokalt der 
en har forutsetning for å vurdere situasjo-
nen, og derfor må prioriterte rovdyrsoner 
avvikles. 

Nødvergeretten bør også omfatte hund 
som direkte angripes av rovdyr. I tillegg 
må nødvergeretten gjelde når rovdyr 
kommer inn på innmark og ikke lar seg 
skremme bort, samt at det bør legges 
samme tolkning til grunn for benyttelse 
av nødvergeretten overfor bjørn, som det 
er for andre rovdyr. 

Fremskrittspartiet vil: 
- oppheve kjerneområdet for rovdyr 
-  la lokale myndigheter ha ansvaret for 

rovdyrforvaltningen 
-  at grensekryssende rovdyr regnes med 

i den norske bestandsmålsettingen 
-  at hunder må omhandles av nødver-

geretten 
-  at det må pålegges staten å gi full 

erstatning til grunneiere, næringsdri-
vende eller andre som lider tap som 
følge av statens overordnede rovvilt-
forvaltning

-  at det innføres kvotejakt der hvor dette 
ikke truer den totale bestandens over-
levelse 

Arbeiderpartiet

Utkast til nytt program fra Arbeiderpartiet 
er ikke kjent. Her er gjeldende formulerin-
ger i partiets Stortingsprogram:

Arbeiderpartiet vil:
-  ha levedyktige rovdyrstammer i Norge, 

og utøve en aktiv og målrettet rovdyr-
forvaltning slik at konfliktnivået blir 
redusert. Vi vil ha gode erstatnings-
ordninger.

-  utforme rovdyrpolitikken slik at eksis-
tensgrunnlaget for samiske næringer 
sikres.

Nyheter
Flere av partienes foreløpige utkast har 
nye formuleringer om rovdyr i forhold 
til tidligere program. SV beveger seg fra 
tidligere krav om levedyktige rovdyr-
bestander i norsk natur, til levedyktige 
bestander i Skandinavia. Høyre går 
enda lenger og vil forvalte felles bestan-
der i samarbeid med alle naboland, også 
Russland. Senterpartiet følger opp tid-
ligere standpunkt om nei til ynglende 
ulv med krav om fri jakt på ulv i Norge. 
Av de ulike Stortingspartiene er det kun 

Arbeiderpartiet som enda ikke har sendt 
ut forslag med formuleringer om partiets 
rovdyrpolitikk.

Her følger utdrag med hovedpunkter om 
rovdyrpolitikk fra partienes foreløpige 
programforslag. Vi gjør oppmerksom på 
at dette er utdrag med hovedpunktene 
fra partienes tekster om rovdyrpolitikk 
og henviser til partienes nettsider for å 
lese fullstendig versjon.

Sosialistisk Venstreparti
De fire store rovdyrene er verdifulle og vik-
tig deler av norsk natur. Alle de fire store 
rovdyrene må sikres i levedyktige bestander 
i Skandinavia og Norge må ta medansvar 
for dette. 

SVs mål er å sikre balanse mellom levedyk-
tige bestander av de fire store rovdyrene i 
Norge og gode vilkår for miljøvennlig 
kjøtt- og melkeproduksjon i det norske 
landbruket. 

Utmarksbeitet må opprettholdes, og myn-
dighetene har i samarbeid med næringen 
ansvaret for å hindre at bønder lider store 
økonomiske tap som følge av rovdyr. Det 
er viktig at uttak av rovdyr der det er gitt 
lisens- eller skadefellingstillatelse skjer 
effektivt og raskt. 

SV ønsker å øke støtten til kompetansehe-
ving i jaktlag og sikre rask saksbehandling 
av søknader om skadefelling.

Partiene er nå midt i prosessen med nytt partiprogram til Stortingsperioden 2013- 2017.  

De ulike partienes rovdyrpolitiske målsettinger og prioriteringer er viktig i forhold til  

hva vi kan forvente at partiene kan få til av praktiske endringer i norsk rovdyrforvaltning.

og gaupe etablerer bestand utenfor kjerne-
områdene er en viktig del av forvaltningen. 
Tilstrekkelige midler til rovdyrregistrering, 
forebyggende og konfliktdempende tiltak må 
sikres. Det må være gode erstatningsordnin-
ger for bønder som lider husdyrtap og for 
bønder som gjennomfører omstillingstiltak 
i de mest rovdyrberørte områdene. 

Siste vinter reduserte MD gaupekvotene i 
flere regioner. I enkelte regioner var det lite 
dramatisk, men ikke i region 2, Sør-Norge. 

Der var MDs halvering av kvota et helt feil 
vedtak. Med dramatiske følger for beitebru-
kere som måtte slite med et helt unødvendig 
høyt antall gauper i siste beitesesong. 

Nå har rovviltnemnda i region 2 vedtatt 
ny kvote, 35 gauper til sammen. Dette er 
høyere enn fjorårets kvote, og klagene fra 
miljøorganisasjonene hagler allerede inn 
fra den ene organisasjonen mindre enn 
den andre.

Rapporter gaupespor
Men i år bør MD legge klagene bestemt 
tilside. Utfordringen for forvaltningen er 
reduksjon av antall gauper. Da er det kvote 
som trengs og det kan ikke vernesiden 
hjelpe til med. Men uansett er det bare en 
ting vi kan bidra med for å støtte opp rov-
viltnemndenes arbeid. Det er å rapportere 
inn gaupespor til SNO, spesielt der det er 
mistanke om to eller flere sammen.

Gaupejegerne er 
klar til dyst 
-  hvis Miljøverndepartementet 

holder fingrene fra fatet

F O T O :  M A R I A  J O H A N S S O N
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Vi bruker med andre ord statlige penger 
på å beskytte dyr som i virkeligheten ikke 
er utrydningstruet, og som derfor ikke har 

noen verdi utover å gi folk 
på Oslo vest inntrykk av at 
vi bor i et vilt og naturlig 
samfunn. Norge trenger 
ikke rovdyrene. Norge er et 

land å bo i. Ikke en dyrehage.    

Dette manuset for et innslag i «Harde 
Fakta» på TV2 i september 2012.

Bjørnestammen i Norge hører til 
arten brunbjørn. Det er en av ver-
dens mest robuste og livskraftige 
bjørnestammer, med over 3000 

dyr i Sverige, og mange titalls tusen 
dyr i Russland. Likevel definerer 

norske myndigheter brunbjørnen 

som sterkt utrydningstruet.   

Her ser vi bamsen 
spise frokosten sin i 
Lierne i Nord-
Trøndelag, og nå er 
denne bamsen altså 
sterkt utrydningstruet. 

Ut på dagen rusler kanskje bamsen østover 
og inn på svensk side for å finne middagsmat. 
Den samme bamsen er nå ikke lenger et 
eksemplar av en sterkt utrydningstruet art, 
men tvert imot del av en av verdens mest 
livskraftige brunbjørnbestander, som sven-
skene jakter på, for å holde bestanden nede. 

Den opprinnelige norske 
bestanden døde ut en gang 
tidlig på 1900-tallet, mens de 
få bjørnene vi nå har altså 
har innvandret fra Sverige.  

For ulven i Norge gjelder 
det samme: Den hører til en 
diger, tallrik svensk-russisk 
ulvestamme, som langt fra 
er utrydningstruet. Det 
er annerledes med jerv og 
gaupe. Her har Norge et 
større ansvar fordi det er 
mindre av disse dyrene i 
andre land.
 
Hvert eneste voksne rovdyreksemplar – av 
bjørn, ulv, jerv og gaupe – koster oss 250 000 
kroner, ifølge Folkeaksjonen Ny Rovdyrpo-
litikk. Vi bruker 
nemlig cira 250 
millioner kroner 
på omlag tusen 
rovdyr i Norge. 
Den største posten er erstatning for drepte 
tamrein og sau. Rovdyr er årsaken til at 
mange sauebønder gir opp og legger ned 
virksomheten.

Frokost i Lierne 
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Fra sterkt utrydningstruet før lunsj, til 

før sola går ned

«Norge er et land å bo i.  
Ikke en dyrehage»

E L I N  Ø R J A S Æ T E R

Å S M U N D  Y S T A D

Sveriges mest bereiste ulvetispe har slått seg 
ned med partner i Junseletrakten nord øst i 
Jämtland på grensen til Västerbotten.  Midt 
i vinterbeite til 4 samebyer i området. Ulve-
tispa er den finsk-russiske innvandrerulven 
som tre ganger er bedøvd og kjørt sørover 
med bil, etter at den dukket opp i Jämtland 
vinteren 2011. Men hver gang har den gått 
tilbake til utgangspunktet.

Og der har den blitt, og der har den nå slått 
seg til med en make, midt i viktige vinter-
beiter for tamrein.

Nei til skyddsjakt
En fjerde flytting er uaktuell. Derfor søkte 
reineierne som skyddsjakt på ulvene. Men 
til deres store overraskelse bestemte myn-
dighetene at ulvene skal få leve og danne 
revir i området.  Den svenske Regjeringen 
har nemlig gitt Naturvårdsverket oppdraget 
å holde liv i ulvetispa til 31. mai 2013. 

Tunge argumenter mot å la et ulvepar herje 
fritt i vinterbeite måtte vike for utsiktene 
til et helt nytt kull med friske russergener. 
Ulvene skal i stedet gjetes med helikopter 
og snøskuter i et forøk på å skjerme reinen.

Adopteres bort
Hvis det blir valper, vil de bli fjernet fra 
ynglehiet og adopteres bort til andre ulvepar 
med nyfødte unger, lenger sør i Sverige. Som 
plan B vurderes plassering i dyreparker for 
avl og utsetting av neste generasjons valper. 
Etter at ungene er borte vil Naturvårdsverket 
åpne for ulvejakt på foreldreparet. Kanskje.

Surrogatulv i reinbeiteland
Du tror det ikke før du har lest det

Ulven pakket og klar for en av sine reiser sør-
over i Sverige

Forsker Torkild Tveraa fra Norsk 

institutt for naturforskning 

(NINA) frikjenner de store rov-

dyra. Reindriftas store rovdyrtap 

og synkende produktivitet skyldes 

dårlig beitekvalitet. Som i neste 

omgang skyldes for mange rein.

Flere rein gir økt rovdyrtap, uavhengig av 
antall rovdyr. Økning i reintallet er i følge 
Torkild Tveraa årsaken til økte rovdyrtap. 

Mange av reinkalvene som blir tatt av store 
rovdyr ville ha dødd likevel på grunn av 
dårlig kondisjon. Lette simler med dårlig 
kondisjon er dårlig rustet til å føre fram 
robuste kalver og uten reduksjon i reintallet 
blir dette en ond sirkel som bare forsterker 
seg.

Redusert reintall er den eneste løsningen. 
Det vil gi økt produktivitet og redusert tap 
til store rovdyr, uavhengig av forekomsten 
av store rovdyr. Tveraa bygger på flere års 
forskning på forholdet mellom klima, kon-
disjon hos reinen og produktivitet.

Stemmer ikke med virkeligheten
Dette er resultater som ikke stemmer med 
erfaringene til reindriftsnæringen i Nord-

Trøndelag, der alle har vært enige om at 
reintallet ikke er for høyt. Det har tverti-
mot vært vanskelig å holde reintallet oppe 
for mange, ikke minst på grunn av store 
rovdyrtap.

Og det er poenget til Professor Öje Danell 
fra Sveriges Lantbruksuniversität når han 
forklarer reindriftas store tap og synkende 
produktivitet nettopp som et resultat av 
høye bestander av store rovdyr. 

Danell har undersøkt situasjonen i svensk 
reindrift og har i lengre tid ropt varsko om 
at hele næringen er på vei mot full kollaps, 
på grunn av stabilt høye rovdyrbestander.

Rovdyras påvirkning av tamreinen setter i 
følge Danell i gang en kjedereaksjon som, 
hvis rovdyrbestandene ikke reduseres, 
utvikler seg i en galopperende og selvfor-
sterkende ond sirkel.

Rovdyra reduserer beitearealene sier pro-
fessor Danell. Reinen unngår de tetteste 
rovdyrområdene og mister dermed tilgang 
til store beiteområder. Kontinuerlig stress 
fra rovdyra påvirker reinens vekst og kondi-
sjon. Store tap gir dårlig utvalg av simler til 
avl og reineierne får ødelagt mulighetene til 
å utvikle f lokkene.

Torkild Tveraa fra NINA tar lite hensyn til 
ødelagt beite på grunn av arealkonflikt med 

rovdyrene. Og det er sannsynligvis et av de 
sterke ankepunktene mot Tveraas forkla-
ringer om årsaker.

Vanvittig rovdyrbelastning
For perioden 2009 – 2011 har vi gjennom-
snittlig bestandsestimat for Nord-Trøndelag 
og Fosen på 94 gauper, 37 jerver og 35 bjørn, 
dvs. 166 store rovdyr. Vel 13000 tamrein i 
vinterbestand i det samme området gir bare 
80 tamrein for hvert individ gaupe, jerv eller 
bjørn i Nord-Trøndelag. 

Med en predasjonstakt som er kjent fra fors-
kning på gaupe og jerv er det lett å forstå 
at dette er et vanvittig hardt rovdyrtrykk 
som må utgjøre en enorm utfordring for 
reindrifta.

Og som om det ikke er overbevisende nok 
kan dette også illustreres med å regne om 
forholdet mellom tamrein og store rovdyr i 
Nord-Trøndelag tilsvarende det høye rein-
tallet i Finnmark.  80 tamrein pr. store rov-
dyr i Finnmark tilsvarer 2250 rovdyr, fordelt 
på 1300 gauper, 500 jerv og 450 bjørner.
Det er lett å skjønne at alle disse rovdyrene 
må ha mat. Og det er enda lettere å skjønne 
at de mange rovdyrene vil stresse reinen i 
dens næringssøk slik at beitet utnyttes dår-
ligere. Tamrein, eller villrein, vårknipa er 
tøff i norske fjell. Det er marginale forhold. 
Å tro på at rovdyras predasjon på tamrein 
ikke påvirker produktiviteten i Nord-Trøn-
dersk reindrift holder ikke mål. Og uan-
sett hva som måtte være årsak og virkning. 
Reindrifta i Nord-Trøndelag bør snart få lov 
til å prøve en vinter med bestandsmål på det 
nivået som er bestemt, ikke tre ganger mer.

Uenighet om for mange 
rovdyr eller for mange rein

Her er forholdet 1:1 mellom gaupe og rein. Men i mange år har forholdet mellom tamrein og 
gaupe vært ekstremt lavt i Nord-Trøndelag.

Stor deler av rein-
drifta i Sverige er i 
ferd med å kollapse. 
Professor Öje Danell 
er svært bekymret. 
Det vanvittige rovdyr-
trykket må reduseres 
nå, ellers vil det 
samme skje i Midt-
Norge.
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Torkild Tveraa fra 
NINA ser etter og 
finner mønster, og 
finner at før mange 
rein er svaret på de 
fleste plager.
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 Folkeaksjonen 
ny rovdyrpolitikk
er en landsomfattende partipolitisk nøytral organisa-
sjon med formål å endre dagens rovdyrpolitikk. Økende 
bestander av store rovdyr gir ikke bare konflikt mellom 
nærings og verneinteresser. Det handler om mange folks 
livskvalitet i hverdagen.

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

Jegere og utmarksbrukere er kulturbærere. Vår fantas-
tiske natur med et rikt biologisk mangfold er et resul-
tat av flere tusen år med allsidig utmarksbruk. Dette 
er faktisk grunnlaget for vår opprinnelige eksistens og 
bosetting i Norge.

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

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en viktig stemme i 
rovdyrdebatten. Med kunnskap, ansvarlighet og enga-
sjement bidrar vi til økt kompetanse som skal gi grunn-
lag for en ny politikk med aktiv forvaltning i stedet for 
strengt vern av rovdyr i Norge.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk sier:

Medlemskontingent er kr 250,– 
for hovedmedlem i 2013. 

Øvrige familiemedlemmer betaler
 kr. 100 pr. person. Ungdom under  

25 år betaler også kr. 100 pr. person.

Folkeaksjonens ledelse og politikk:

Landsstyrets medlemmer:

Nils Solberg, Halden
Landstyrets leder

Tlf. 479 11 542

e-post: nils.solberg@rovdyr.org 

Vidar Helgesen, Rena
 Lafter

Tlf. 917 46 796

Veronika Seim, 
Sivilagronom

2. vara

Karen Anette Anti
Troms

Reineier

Laila Hoff, Hattfjelldal. 
Bonde, lærer og daglig leder

Tlf. 920 51 459

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

Lars Erik Brattås Webmaster

Torvald H. Brinch, Oslo. 
 Advokat

Tlf. 950 48 909

Ola Arne Aune
Biolog og gårdbruker

1. vara

Eli Bjorvatten, Vegårshei 3. vara
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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

Medlemskontingent er kr. 250 for hovedmedlemmer, kr. 100 for øvrige familiemedlemmer (skriv navn på hovedmedlem)  
og kr. 100 for ungdom under 25 år (skriv fødselsdato).  

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

6 små glass med logo

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: ............................................................

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

Norsk natur er herlig 
- uten ulv!

www.rovdyr.org

Genser:

Norsk Natur er herlig – uten ulv

Trekopp med logo
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Trekopp kr 300,- pr. stk
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Caps. 
Farge rød eller blå

Norsk natur er herlig 
- uten ulv!

www.rovdyr.org

Norsk natur er herlig 
- uten ulv!

www.rovdyr.org

Jeg bestiller herved de varer og det antall som jeg har markert på bestillingsskjema. 
Frakt og omkostninger på kr. 55 pr. sending kommer i tillegg.

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

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

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

E-post: .....................................................................................................................

Varer med Folkeaksjonens logo

T-skjorte:  
Norsk Natur er herlig – uten ulv

Genser:
Norsk Natur er herlig – uten ulv

Størrelser: S – M – L – XL – XXL   kr 100,- pr. stk Størrelser:  M – L – XL – XXL   kr 250,- pr. stk Caps. Regulerbar størrelse  kr 50,- pr. stk

2 glass kr 100,-. 6 glass kr 300,-

Drammeglass
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Lommelykt kr 100,- pr. stk
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Bruk dette bestillingsskjemaet og send til oss i post eller på faks. 
Du kan også skrive bestillingen i en e-post og send til aksjonen@rovdyr.org

Varenavn Antall Størrelse Pris pr. stk SUM

T-skjorte Norsk natur er herlig –uten ulv! 100,-

Genser Norsk natur er herlig – uten ulv! 250,-

Caps med logo. Sort farge 50,-

Caps med logo. Rød farge 50,-

Trekopp med logo 300,-

Drammeglass med logo. 2 – pack. 110,-

Drammeglass med logo. 6 – pack. 300,-

Lommelykt med logo 100,-

Kortholder med logo 275,-
                                

Sum    kr    ____________

Kortholder
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Kortholder kr 275,- pr. stk

BESTILLINGSSKJEMA SENDES: 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, 
Pb. 40, 7701 Steinkjer

aksjonen@rovdyr.org

Bankkonto: 4464.09.33434

Trekopp

T E K S T  O G  F O T O :   

T R O N D  B U R U D ,  R I S B E R G E T

Jeg bor jo sentralt i et ulverevir, og tilbrin-
ger derfor 365 døgn blant ulv, elg og alt det 
andre som befinner seg i min del av vår 
flotte natur. Derfor påberoper jeg meg en 
viss kunnskap om ulvens predasjon av elg 
i et ulverevir.

Ulvens rolle som renovatør er sterkt over-
drevet. Mens både bjørn, jerv og gaupe 
gjerne tar til takke med restene etter andres 
vellykkede jakt, er det uhyre sjelden jeg har 
sett ulven «gå på» kadavre den ikke selv er 
opphavet til. Da er det mer vanlig å se at 
den forlater elg den har drept, nesten uten 
å ete noe som helst.  Dette gjelder nok for 
en stor del ulv som er på vandring, enten 
i forbindelse med revirmarkering, eller at 
det dreier seg om ulv som ikke hører til i 
reviret. Via SNO har jeg fått bekreftet at 
en ulv som jeg plukket møkk etter i som-
mer, hadde slått en elg i Julussdalen bare 
tre dager tidligere. Det først den gjorde når 
den kom til «min» skog var å jage et ungdyr.

Ulv jakter for matens skyld, i alle fall når det 
er snakk om elg. Når det gjelder sau har jeg 
imidlertid en annen erfaring. Der gjelder 
det tilsynelatende å ta så mange dyr som 
mulig når sjansen først byr seg. Jeg drev 
tidligere med sau, inntil opprettelsen av 
ulvesona satte en stopper for utmarksbeite 
på mine kanter. En enslig ulv, for øvrig 
stamfaren til Kynnareviret, tok i løpet 
noen dager livet av nesten samtlige lam i 
to besetninger. Dette var på en tid ulv enda 
var et «ikke tema» på Finnskogen, og først 
etter at SNO hadde gjort jobben sin forstod 
vi omfanget av denne tragedien.

Tilbake til ulv og elg, de dyra som er mest 
utsatt er selvfølgelig kalvene. Jeg har funnet 
spor som viser at ulv har ventet på kalve-
fødselen, tatt kalvene for så å ta elgkua som 
enda var svekket etter fødselen. Dernest er 
det fjorkalvene det går ut over, villfarne som 
de er etter å ha blitt jaget bort av elgkua er 
de ofte et enkelt bytte for en ulv eller to. 

 Skogens renovatør?
Ulvens predasjon på syke og svake byttedyr passer godt inn i  

vernesidens drømmer. Men virkeligheten er en annen.

En ulv henger seg i baklåret, mens den andre tar mulebitt.

Men tro ikke at ulven sulter etter at 
de «enkleste» byttedyra er tatt. Da går 
den på frisk voksen elg. I et revir vil det 
jo alltid befinne seg minimum to dyr, 
en alfahann og en alfahunn, og en ulv 
henger seg i baklåret, mens den andre 
tar mulebitt. Om de ikke får lagt den i 
bakken umiddelbart, vil et bitt i baklåret 
som oftest føre til så store blødninger at 
elgen sjelden klarer å løpe langt før den 
segner om. 

Skulle den derimot komme seg unna, vil 
den gå lenge med slike skader, før den til 
slutt dør. Det at ulven tar det meste av 
tilveksten vil jo på sikt føre til at elgbe-
standen «forgubbes», noe som igjen vil 
føre til en svekket elgstamme.

Dette stemmer ikke med det som står i 
«boka», men slik er virkeligheten slik vi 
opplever den.
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  Håndbok for en pelsjeger er tittelen på den 

432 sider store boka, inneholder artikler fra 
en rekke forfatterere. Artikler av fangst-
menn fra USA, Sverige, Finland og Norge, 
og selvsagt fra John S selv.
Den rikt illustrerte boka er et praktverk ikke 
bare for jegere og fangstmenn, men også for 
alle naturinteresserte.

Boka selges her:
Jakt og Fangstbua
Steinvegen 23, 7716 Steinkjer
www.langvind.no
Tlf.  74 16 36 98
Fax 74 16 30 71
Epost: langvind@online.no 

Freber  Teknisk  AS  
Gråterudveien  2,  3036  Drammen.      Tlf.:  32208832      E-mail:  tb@freberteknisk.no      Web:  www.freberteknisk.no        Bank:  6138.06.50419    

  PowerBank  10000  

Lader  jaktradioer,  GPS,  GPS  sendere  (hundehalsbånd),  mobiltelefoner,  iPhone,  iPad,  Samsung  Galaxy,  nettbrett,  
fotoapparater,  og  filmkameraer  m.m.  

  
  
Lading:                    5,3  volt      AC  eller  DC  adapter  
Kapasitet:          2  x  3,7  volt  5000mAh  =  10000  mAh  
Inn:                                5,3  volt  DC  
Ut:                                    2  x  USB  5  volt  2100  mAh      
                                              1x  DC  9  eller  12  V      2000  mAh  
Mål:                              123  x  75  x  23  mm  
Vekt:                            304  gram     

                  Pris  inkl.  mva.  
                Kr.  890,-  
                          +  porto  /  oppkrav    
  

Lithium  Polymer  Teknologi  

19  adapter/plugger  for  tilkobling      
2  tilkoblingskabler    -    AC  og  DC  adapter  

Kraftpakken  alle  jegere  og  fiskere  bør  ha.  

N I L S  S O L B E R G

Solheim plusset på over 50 millioner kro-
ner i offentlig støtte til WWF i sin tid som 
Statsråd. Nå er Solheim ute av politikken, 
men på plass som nyvalgt styremedlem i 
WWF Norge.  Rasmus Hansson er ute av 
WWF, men har kastet seg inn i politikken 
som stortingskandidat for Miljøpartiet de 
grønne.

Nå skal det bli sving på  
miljøpolitikken!
En annen fellesnevner er at de i en årrekke 
har henvist til det tause flertallet i Norge og 
Sverige som ønsker å fylle 
opp landene med store rov-
dyr.  At herrene Solheim og 
Hanson synes det er miljø-
riktig å fore opp store rovdyr 
på klimasmart og kortreist 
mat som husdyr, rein, rådyr 
og elg får bli deres vurdering. 

Selv mener jeg dette er et luksusfenomen 
som bare beskriver at enkelte har kuttet av 
sine historiske røtter for godt.

På vegne av mange
Hvor er så det tause flertallet? I et brev til 
statsministrene i Norge, Sverige og Fin-

land for noen uker siden underskrev 25 
nordiske miljøorganisasjoner på vegne 
av 800.000 personer.  

Jeg har vært aktiv i rovdyrpolitikken 
i 15 år og jeg lurer fortsatt på, hvor er 
alle disse menneskene som brenner for 
rovdyrsaken? Jeg har deltatt på et utall 
folkemøter i Norge og Sverige med f ler-
foldige tusen engasjerte folk i salen. 

De som deler Solheim og Hansons 
syn på virkeligheten på slike møter 

utgjør maks 2 % av de 
frammøtte. Samtlige 
folkemøter om rovdyr-
politikk som har blitt 
arrangert i disse årene  
er arrangert av folk som 
støtter FNR sitt syn. 

Noen få gjengangere
ALDRI er det arrangert et folkemøte av 
våre motstandere! Hvor er egentlig enga-
sjementet? Vi møter det aldri bortsett fra 
hos noen få gjengangere.

Jeg har deltatt på massedemonstrasjoner for 
ny rovdyrpolitikk. To ganger i Oslo og to 

Det tause flertallet
Tidligere miljø og utviklingsminister Eirik Solheim og tidligere generalsekretær 

Rasmus Hanson i WWF har mye til felles.

Ny bok fra John S. Opdahl

John Sivert Opdahl i Jakt og Fangstbua 
med sitt livsverk, Håndbok for en pelsjeger.

John sin bok 
nr. 14 blir helt garantert 
en suksess – en mengde ny og eldre 
kunnskap samlet mellom to permer 
som alle med interesse for natur, jakt 
og fangst vil ha stor glede av. 

– Kjetil Bevanger, NINA 

En som starter på bar bakke med 
fangst og som leser denne boka vil ha 
spart 10 år med prøving og feiling. 
Boka er fenomenal. 

– Hallvard Andersen, 60 år som jeger.  
Nordagutu Telemark.

ganger i Sverige. Tusener har møtt opp med 
plakater og appeller for å vise sin misnøye. 
Men hvor er demonstrasjonene og folkemø-
tene til det store flertallet?

For et par uker siden demonstrerte verneor-
ganisasjonen Wolf Army Group til støtte for 
ulven i Kungstregården i sentrale Stockholm.  
Et snaut 20-talls personer møtte opp og kun 
en journalist. Han var fra bladet Svensk Jakt. 

Hvor er det egentlige  
engasjementet?
Til sammenligning møtte det for noen år 
siden 3.500 mennesker i fakkeltog i den 
lille byen Dals-Ed i Sverige. De møtte opp 
for å vise sin støtte til en mann som ble 
dømt for å skyte en ulv i nødverge.

Tause og usynlige
Det tause flertallet til Solheim og Hanson 
er nok ikke bare taust. Det er også usynlig.
Men til høsten er det igjen valg og kanskje 
noen av partiene lengst ut til venstre vil alli-
ere seg med det tause flertallet på valgdagen, 
om de da ikke velger å bli sittende hjemme.

«hvor er alle disse  
menneskene 

som brenner for  
rovdyrsaken?»

At John S. Opdahl sin 14. bok er lesverdig er 
ingen overraskelse. Som alltid skriver John S. 

godt og engasjerende - gode formuleringer og 
spennende innhold gjør boka til et must for alle 

med interesse for dyreliv, jakt og fangst. At vår 
fremste ekspert på feller og fangst igjen kommer 

med en bok er prisverdig og inspirerende. Et vell 
av historisk kunnskap kombinert med konk

detaljerte beskrivelser av hvordan fangsten skal 
foregå på en bærekraftig og human måte, gjør 

boka til et helt spesielt dokument. John S. siterer sin far som sa at «al
når du kan faget». I denne boka har han omsatt 

dette visdomsordet og gitt det videre til alle som 
vil lære mer – både av fortidens erfaringer og 

nåtidens nyvinninger.
Kjetil Bevanger,Norsk institutt for naturforskning (NINA)

John Sivert Opdahl

Et livsverk samlet mellom to permer

H
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 EN
 PELSJEGER

 av John Sivert Opdahl

F O T O :  W W FF O T O :  B J Ø R N  S T U E D A L

Rasmus Hansson går fra WWF til politikken. Erik Solheim går fra politikken til WWF.
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Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk  
– Ringsaker lokallag
Årsmøte arrangeres torsdag 14. februar 2013, 
kl. 19.00. Brumunddal Veikro v/ E 6

Vanlige årsmøtesaker. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være  
styret i hende senest 1. februar 2013.

Kontakt: Geir Atle Aas, leder tlf. 907 27 902

Kontaktinformasjon for Folkeaksjonens lokallag
Lokallag Leder Telefon

Akershus Arve Sætra, Aurskog tlf. 992 15 586
Østfold Jon Stabekk, Halden tlf. 908 66 479

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 Oddvar Berg, Hol tlf. 913 42 213
Trysil Rune Jota, Trysil tlf. 901 59 524
Åmot og Elverum Vidar Helgesen, Rena tlf. 91 74 67 96
Ringsaker Geir Atle Aas, Brumunddal tlf. 907 27 902
Rendalen og Stor-Elvdal Roy Tovsrud, Hanestad tlf. 62 46 92 28
Nord-Østerdal Harald Enge, Os tlf. 950 88 892

Lillehammer Ottar Moe, Øyer tlf. 61 27 81 26
Gausdal Arve Gudbrand Blihovde, Gausdal tlf. 958 18!520
Nordre Land Håkon Bratrud, Dokka tlf. 951 57 970
Valdres Arne Myrvang, Rogne tlf. 61 34 04 63
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 Håvard Furulund, Nordli tlf. 976 80 570
Helgeland Arnulf Skreslett, Korgen tlf. 920 11!611

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

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

Leder Nils Solberg,  Halden  tlf. 479 11!542
Styremedlem  Laila Hoff,  Hattfjelldal  tlf. 920 51!459
 Karen Anette Anti Oskal, Målselv  tlf. 900 69 944
 Torvald M. Brinch,  Oslo  tlf. 950 48!909
 Vidar Helgesen, Rena   tlf. 917 46!796
Varamedlem Ola Arne Aune Oppdal   tlf. 970 79!868
 Veronika Seim Bech, Vik i Sogn
 Eli Bjorvatten Vegårshei 
Daglig leder Åsmund Ystad, Steinkjer   tlf. 975 95!119  
  e-post:  aksjonen@rovdyr.org

Grasrotandelen Norsk Tipping

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk  
– Ringsaker lokallag
Organisasjonsnummer: 994021265
SMS: GRASROTANDELEN 994021265 
til 2020 (gratis)

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk  
– Nord-Trøndelag lokallag
Organisasjonsnummer: 999234275
SMS: GRASROTANDELEN 999234275  
til 2020 (gratis)

To av Folkeaksjonens lokallag er med i 
Norsk Tippings grasrotandel. Det gjelder 
Ringsaker lokallag og Nord-Trøndelag 
lokallag.

Hvis du velger å støtte ditt lokallag gir du 
5 prosent av det du tipper for til lokallaget. 
Grasrotandelen går ikke utover din innsats 
eller premier – du blir ikke belastet noe for 
å være grasrotgiver.

God verving i FNR  
Østfold lokallag

Folkeaksjonens lokallag i Østfold har brukt dette 
året til å prøve ut ulike former for medlemsverving.  
Det er først og fremst folk i Halden som har fått slik 
oppmerksomhet og resultatet har vært svært godt. 
Langt over 100 nye medlemmer i FNR ble resultat 
av sommerens lokale aktiviteter.

Med utgangspunkt i erfaringene plan legger  
lokallaget nye medlemsaksjoner i andre Østfold-
kommuner. 

Eivind Dramstad og Olav Berg på jobb for FNR 
Østfold under Markens Grøde i Rakkestad i august. 
Etter klage fra arrangøren måtte de snu plakatene 
med ulvedrepte hunder. Virkeligheten ble for tøff. Det 
pirret selvfølgelig nysgjerrigheten til folk med ekstra 
stor oppmerksomhet og enda flere nye medlemmer i 
FNR som resultat.

Lokallaget du velger å støtte blir knyttet til 
spillekortet ditt hos Norsk Tipping. Det er 
ingen grunn til å vente, meld deg på i dag.
Gå til tippekommisjonæren med tippekor-
tet og lokallagets organisasjonsnummer for 
å få det registrert. Du kan også registrere 
deg ved hjelp av SMS.

Ny giv i Akershus lokallag 

Folkeaksjonens lokallag i Akershus har 
fått nytt styre, etter ekstra ordinært års-
møte 14.08.2012.
Det nye styret består av: 
Leder: Arve Sætra, Aurskog
Styremedlemmer:  Helge Svarstad, 
Blaker. Odd Granås, Aurskog.  Karen 
E. Oppegård, Skui. Tom Olav Hauer, 
Hemnes

Varamedlemmer:   Åge Roar Mærli, 
Bjørkelangen og Kirsten Nilsen, Eids-
voll

Med dette solide styret på plass kan 
medlemmene i FNR Akershus forvente 
mer aktivitet i lokallaget kommende år.

Nytt lokallag på gang i Troms
Neste nye lokallag kommer i Troms. En gruppe lokale 
medlemmer har i samarbeid med landsstyret begynt 
forberedelser å stifte ett nytt lokallag, i første omgang 
for Ofoten, Sør-Troms og Midt-Troms.

Kristina Eira er kontaktperson for gruppen, Med seg 
har hun Bernhard Halvorsen og Terje Benjaminsen, 
samt at Karen Anette Anti fra landsstyret har deltatt.
Alle Folkeaksjonens medlemmer i området vil få 
skriftlig invitasjon til stiftelsesmøte på nyåret.
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Returadresse: Folkeaksjonen, Pb. 40, 7701 Steinkjer

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

 
kjerneområder og soner må bort

Kjerneområder og soner for rovdyr er en kunstig geografisk inndeling 
som gir en urimelig belastning for enkeltpersoner og lokalsamfunn i 
rovdyrområdene. Rovdyrbestandenes levedyktighet må vurderes over 
større områder også gjennom samarbeid med naboland. Bestandene må 
balanseres mot en aktiv bruk av utmarksressursene.

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

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

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.

Nr 3-2011

 
Midt-Norge

n

Nr 4 -2011  

-
aksjonen

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

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

Leder Nils Solberg,  Halden  tlf. 479 11 542

Styremedlem  Laila Hoff,  Hattfjelldal  tlf. 920 51 459

 Karen Anette Anti Oskal, Målselv  tlf. 900 69 944

 Torvald M. Brinch,  Oslo  tlf. 950 48 909

 Vidar Helgesen, Rena   tlf. 917 46 796

Varamedlem Ola Arne Aune Oppdal   tlf. 970 79 868

 Veronika Seim Bech, Vik i Sogn

 Eli Bjorvatten Vegårshei 

  e-post:  aksjonen@rovdyr.org
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Strix – Norges beste  bjørnehund!

www.ROVDYR.org

Tidligere utgaver av Rovdyr kan leses på www.rovdyr.org
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ULVEN ER ET OL JEPRODUK T   INNAVLSHYSTERI UTEN TROVERDIGHET STR AFFER FLINKE JERVE JEGERE KONGEØRNA SK AL FÅ BOLTRE SEG FRIT T SAMISK REINDRIF T,  NÅR ROVDYRENE FÅR FRIT T SPILLEROM

Fritt fram for kongeørn

www.ROVDYR.org
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