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Boka HVORDAN VI BLIR LURT – Om Bernkonvensjonen som rovdyrpolitisk
verktøy og hvordan ”levedyktige bestander i Norge” kom inn i verden, er i salg.
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Boka behandler viktige begivenheter og hovedtrekk ved norsk rovdyrpolitikk og -forvaltning
fra undertegnelsen av Bernkonvensjonen i 1979 til dagens situasjon.
Forfatteren har lagt særlig vekt på å vise hvordan Bernkonvensjonen med hensikt har blitt
feiltolket for å underbygge forsøkene på å gjøre oppbyggingen av nasjonale, levedyktige
bestander av alle de fire store rovdyrartene i vårt land til mål for politikken.
At dette prosjektet har lykkes i så stor grad som tilfelle er, forklares med det samrøre som ble
muliggjort ved den raske veksten – både sentralt og regionalt – i det statlige miljøbyråkratiet
ved at miljøvernorganisasjonene i stor utstrekning var rekrutteringsbasen. De alt for nære
bånd mellom forskning og forvaltning spilte også inn.
Et forhold som tidligere har fått liten oppmerksomhet, er arbeidet med den såkalte Landsplan
for forvaltning av bjørn jerv og ulv i Norge som ble gjennomført på 80-tallet.
- Initiativet ble tatt av byråkrater.
- Utvalget ble oppnevnt av byråkrater og bestod av byråkrater.
- Mandatet ble utformet av byråkrater, men ga retningslinjer for arbeidet som innebar
kontroversielle politiske valg av stor betydning og med et økende samfunnsmessig
konfliktnivå som resultat.
- Planforslaget ble aldri forelagt et folkevalgt organ og ble aldri politisk vedtatt
Begreper som ”levedyktig bestand i Norge”, ”regional forvaltning” og ”sikringsområder” ble
her lansert og innarbeidet mange år før de ble debattert på øverste politiske nivå i Stortinget.
I nær sammenheng med dette planarbeidet behandler boka en alternativ planidé om en felles
nordisk forvaltningsregion som de nordiske bondeorganisasjonene (NBC) stilte seg bak. Dette
planforslaget tok utgangspunkt i at en målsetning om nasjonalt levedyktige bestander av store
rovdyr ikke lot seg gjennomføre uten uakseptable skadevirkninger og at rovdyrenes krav til
leveområder ikke lot seg kombinere med de foreslåtte soner eller ”sikringsområder”.
At den nordiske planen på denne måten avviste idéen om levedyktige bestander i Norge, var
årsak til en svertekampanje mot både planen og fagfolkene bak den som er noe av det
styggeste og mest uredelige vi har vært vitne til i den akademiske verden og i offentlig
forvaltning de siste tiår.
I dag er det den nordiske planens virkelighetsbeskrivelse som gjelder, men ennå har ikke våre
politiske myndigheter trukket de naturlige konklusjoner hva angår sonering og bestandsmål.
Boka Hvordan vi blir lurt bør være et viktig innspill i den debatten.
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