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Politiske aksjoner er ofte et uttrykk for at
Storting og Regjering har styrt norsk politikk i en retning som av mange oppfattes
som uakseptabel. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk oppstod som en konsekvens
av en rovdyrpolitikk som var og er både
urimelig og uakseptabel for store deler av
befolkningen. Den berører grunnleggende og alminnelige tradisjoner og rettigheter til bruk av naturressursene. Og
den utfordrer folks allmenne rettsoppfatning. Det er helt uakseptabelt når vi nå
opplever at enkeltpersoner og lokalsamfunn i rovdyrområdene alene må bære
store deler av de økonomiske kostnadene og hele summen av sosiale og
menneskelige kostnader.
Nå står vi foran behandlingen av den
tredje Stortingsmeldingen om rovdyrpolitikken i løpet av få år. Dette sier noe
om hvor dårlig forankringen har vært i
Stortinget for en forvaltning av store
rovdyr. Ingen vedtak blir bedre enn
beslutningsgrunnlaget. Og i rovdyrpolitikken har grunnlaget vært dårlig, noe
du kan lese mer om i dette bladet i
artikkelen om Stortinget og Bernkonvensjonen.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk ble
startet i Namdalen i Nord-Trøndelag i
1998 av ildsjeler som i sympati med
berørte lokalsamfunn ønsket å synliggjøre de dramatiske konsekvensene av
en politikk som Stortinget hadde vedtatt året før. Folkeaksjonen er i dag en
politisk nøytral og uavhengig organisasjon med 5000 medlemmer fordelt på
alle landets fylker.
Grunnlaget for arbeidet i Folkeaksjonen
har hele tiden vært at det skal være preget av saklighet, redelighet og reell informasjon. Vi driver et sammensatt informasjons- og påvirkningsarbeid opp mot
både organisasjoner, fagmiljø og politikere. Folkeaksjonens internettside
www.rovdyr.org har hittil vært vår beste
og rimeligste informasjonskanal ut til

våre medlemmer. Imidlertid er det langt
fra slik at alle våre medlemmer har tilgang til dette mediet. Derfor satser vi nå
på dette medlemsbladet som vi vil utgi
fire nummer av i år.
Vi hevder med styrke at rovdyrpolitikken og forvaltningen må utvikles i nært
samarbeid og i tråd med interessene til
lokalbefolkningen som må leve med
rovdyrene. Dette er en grunnleggende
forutsetning for en vellykket rovdyrpolitikk. Vi trenger ingen flere rovdyrvedtak på sviktende grunnlag i Stortinget.
Dette ser det nå ut til at våre myndigheter omsider har forstått, og vi ser
fram til å kunne være aktive bidragsytere til Regjeringens arbeid med den
nye Stortingsmeldingen som skal være
ferdig i løpet av inneværende år.
Parallelt med dette, vil Folkeaksjonen sørge for at våre Stortingsrepresentanter får
den kunnskap vi kan fremskaffe om de
helhetlige konsekvensene som følger av
økte bestander med store rovdyr i norsk
natur. I tillegg planlegger vi en rekke
åpne møter i tida fremover der vi vil legge til rette for at forskning, forvaltning og
politikere kan føre en direkte dialog med
organisasjoner og lokalsamfunn som er
berørt av konflikten.
Avslutningsvis vil jeg gjerne sitere
Professor Ottar Brox sine kloke ord om
norsk miljøvern:
«Et effektivt naturvern kan aldri bygge på
konfrontasjoner med befolkningen i de
aktuelle områdene. Vernetiltakene må
inngå i en pakke som inneholder løsninger på lokale problemer – ikke bare restriksjoner».
Ola Stensgård
Leder

Innspill Miljøverndepartementet
Folkeakjsonen ny rovdyrpolitikk. Ny Stortingsmelding om
rovdyrpolitikken. Innspill til
Miljøverndepartementet
01.03.2003.

Dette er en forkortet utgave av vårt
innspill. Hele dokumentet kan leses på
www.rovdyr.org

Hva er galt
med dagens rovdyrpolitikk?

F O T O : L A R S E R I K B R AT T Å S

Folkeaksjonen vil peke på viktige
mangler og negative virkninger av
dagens politikk:
- Rovdyrpolitikken reduserer mange
folks livskvalitet.
- Feilslåtte resultater av forebyggende
og konfliktdempende tiltak.
- En rekke sider ved dagens forvaltning
strider mot folks allmenne rettsoppfatning.
- Rovdyrpolitikken oppfattes av mange
som et overgrep fra en urban majoritet.
- Forvaltningens manglende involvering, og overstyring av lokale myndigheter.
- Manglende åpenhet om rovdyrpolitikken.

mangfold i et kulturlandskap som dekker mesteparten av landet, som et
annet eksempel på helt særegne elementer i en internasjonal sammenheng. Av rovdyrartene er det spesielt
fjellrev og jerv, og til dels gaupe som vi
har et spesielt ansvar for ut ifra artenes
globale utbredelse og totale bestandsnivå. Ulv og bjørn er arter som er mer
typisk lenger inne i det nordlige barskogbeltet, der de i dag finnes i rikt
antall over enorme områder av i
Sverige, Finland og Russland. Bjørn og
ulv er da selvfølgelig heller ikke oppført
i IUCNs globale rødliste over truede
arter.

Folkeaksjonens NYE rovdyrpolitikk
Det naturgitte landskapet
Landskapet i Norge består av unike
naturverdier. Kyst og fjell-landskap med
store variasjoner, viktige hav- og polare
områder er elementer som betyr et
stort ansvar og utfordrende forvaltningsoppgaver. Kystnær barskog i det
nordlige barskogbeltets vestkyst er
eksempel på et særegent norsk landskap som vi har et spesielt ansvar for å
ta vare på. Videre har vi et rikt biologisk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener
at Norge har mange krevende ansvarsoppgaver innen miljøvern og bevaring
av det biologiske og kulturelle mangfoldet som er mye viktigere enn vårt
bidrag til å opprettholde bestander av
bjørn og ulv.

Det politiske landskapet
Ved behandlingen av den forrige
Stortingsmeldingen om rovdyrpolitikken i 1997, tolket Stortinget Norges for-

pliktelser overfor Bernkonvensjonen
slik at vi hadde et selvstendig forpliktende ansvar for å bygge opp levedyktige rovdyrbestander i Norge. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener at
dette er en tolkning som bygger på feil
kunnskap om Bernkonvensjonens innhold og forutsetninger. (Les mer om
dette i egen artikkel om Bernkonvensjonen i bladet.)

Folkeaksjonens
hovedkrav til ny politikk
• Forvaltningsmodellen med kjerneområder og sonering må bort.
• Lokal forvaltning.
• Effektivt uttak av skadedyr.
• Nei til fast ulvestamme i Norge.

Fra en-arts til
helhetlig forvaltning
Forvaltningen av de store rovdyrene
må i langt større grad alminneliggjøres
på linje med forvaltningen av alle
andre arter. Rovdyrene som symbol for
et høyverdig biologisk mangfold tar
søkelyset vekk fra en rekke viktige forhold. Det kan være rødlistearter i kulturlandskapet, der vi har flere arter som
Rovdyr 1-2003
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Norge har et helt spesielt ansvar for.
Flere slike arter kan bli direkte truet av
økte rovdyrbestander.

Lokal konsekvensbasert
forvaltning
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener
at rovdyrpolitikken må bygge på realistiske målsettinger for det antall rovdyr
vi kan ha i Norge, sett i forhold til akseptable samfunnsmessige konsekvenser.
Vi kan utnytte det handlingsrommet
som vi har på grunn av betydelig innvandring av rovdyr fra Sverige og bruke
den tid som er nødvendig for å lykkes.
En slik modell har vi kalt «Lokal konsekvensbasert forvaltning»
FOTO: BJØRN BRENDBAKKEN

Dette innebærer:
- Antallet rovdyr i Norge balanseres i
forhold til akseptert skadenivå og
konfliktnivå.
- Lokale og regionale myndigheter får
utvidet ansvar og myndighet til å forvalte rovdyrene innenfor nasjonale
bestandsmål. Det utarbeides driftsplaner for rovdyrene med vekt på tilgangen på byttedyr, på linje med
driftsplaner for annet vilt.
- Rovdyrene forvaltes i forhold til de
samlede Fennoskandiske bestandenes levedyktighet.
- Bestandsregulering skjer ved regulær
jakt, utover det antall individer av skadegjørere og individer med unormal
atferd som felles ellers i sesongen
- Rovdyr som oppfattes som direkte
truende, viser unormal atferd eller
som gjør stor økonomisk skade felles
konsekvent.

Gaupe
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener
at dagens modell for forvaltning av
gaupa er god og kan overføres til forvaltning av de andre store rovdyrene.
Forutsatt bedre og mer effektive metoder for bestandsregistrering, vil denne
modellen med utstrakt regional myndighet og lokal deltagelse i alle deler av
4
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forvaltningen være en kostnadseffektiv
og ansvarsbyggende metode.
Erfaringene fra de siste års gaupeforvaltning viser at det er mulig å forvalte
rovdyr i Norge ved hjelp av utstrakt
delegering av myndighet og involvering av lokale interessegrupper. Reindriften bør få utvidede rettigheter i forvaltningen i sine områder.

Jerv
Norge operer i dag med to atskilte jervebestander, en i Midt-Norge og nordover og en i Sør-Norge. Målet er at begge disse bestandene hver for seg skal
være levedyktige. Dette er et resultat av
den unødvendige strenge tolkningen
av Bernkonvensjonen Stortinget la til
grunn i 1997. Jerven i Nord-Norge har
sammenhengende kontakt med jerv
på svensk side av grensen. Den sørnorske jerven har kontakt både med jerven
i Nord-Norge og østover inn i Sverige.
Kart over dokumenterte jerveskader på
sau og tamrein i 2002 viser jerv jevnt
utover i hele landets bredde i området
mellom de Sør-Norske og Nord-Norske

jerveområdene, samt østover mot
Sverige. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
mener at all jerv i Fennoskandia utgjør
en bestand, og at levedyktighet kun er
interessant på dette nivået.
Med tilrettelegging av fortsatt kontakt
og utveksling av individer mellom delbestanden i Sør-Norge og resten av
bestanden vil det være forsvarlig med
en klar reduksjon av antall jerv både i
Sør-Norge og i Nord-Norge. Reindriften
bør få utvidede rettigheter i forvaltning
av jerv i sine områder.

Bjørn
Forvaltningen av bjørn i kjerneområder
har vist at denne modellen ikke oppfyller
Stortingets todelte mål om forvaltning av
store rovdyr uten at det går utover mulighetene for et aktivt landbruk basert på
beiting i utmark. Utviklingen i Lierne i
Nord-Trøndelag er et eksempel på at
modellen ikke er forenlig verken med
beitebruk eller et normalt liv i lokalmiljøet. Dagens målsetting for bestanden er
på kort sikt direkte knyttet opp mot et
bestemt antall ynglende binner.

Konsekvensen er meget lite fleksibel forvaltning, der det enkelte rovdyrindivid
blir så verdifullt at ting kommer helt ut av
proporsjoner. Dette er eksempel på en
forvaltningsmodell som er ekstremt ressurskrevende og ekstremt konfliktskapende. Løsningen er like selvfølgelig som
den er enkel. Hyppig innvandring av
bjørn fra Sverige gir Norge et stort handlingsrom til å bruke den tid som trengs
for å få ynglende binner til å etablere seg
der de skaper minimale konflikter.
Samtidig vil effektiv felling av slagbjørner
og konsekvent felling av bjørner med
unormal adferd i tillegg til ordinær jakt
føre til at en unngår å avle videre på dyr
med uønsket adferd.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener
at forvaltning av bjørn skal skje ved at
en unngår konsentrasjoner som er til
vesentlig ulempe for beitenæring og
lokalsamfunn.

FOTO: KNUT ERIK KNUTSEN

Ulv
Norske myndigheter har i sin tid forpliktet
seg til, sammen med Sverige, å bidra til
bevaringen av en særegen sør-skandinavisk ulvestamme på til sammen 100 individer. Nyere resultater fra genetiske
undersøkelser har vist at den ulven vi har
i Sør-Skandinavia i dag ikke er etterkommere av den gamle bestanden, men derimot stammer direkte fra russisk ulv.

Denne bestanden er så tallrik at den delvis utgjør et stort forvaltningsproblem i
deler av Russland. Globalt er heller ikke
ulven en truet art, men er derimot et av
de landpattedyrene med størst utbredelse i hele verden.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener
at Norge ikke har forpliktelser til å

Prosentvis tap av sau og lam i Lierne 1972-2002

bevare russisk ulv i Skandinavia.
Sverige, på sin side, har senere brutt
avtalen med Norge med å vedta et nytt
nasjonalt delmål på 200 ulver av den
russiske bestanden. Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk ser ingen grunn til at
Norge skal ha forpliktelser til å ta del i
svensk innenrikspolitikk.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener
at Norge har handlingsrom til å si nei til
fast ulvestamme. Et slikt vedtak vil
spare mange lokalsamfunn og enkeltpersoner for store belastninger og vil
samtidig frigjøre betydelige økonomiske og faglige ressurser til bruk i viktigere miljøvernoppgaver i Norge.
En stor svensk ulvebestand vil imidlertid bety at vi til enhver tid må regne
med å ha et visst antall ulver innenfor
Norges grenser. Disse ulvene må forvaltes ved hjelp av alminnelig jakt, i tillegg
til fellinger av skadedyr og individer
med unormal adferd.
Rovdyr 1-2003
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Ny fagrapport
snur opp ned på norsk rovdyrpolitikk
«Rovvilt og samfunn i Norge.
En Veileder til Sameksistens i
det 21. århundre.» Dette er

Folkeaksjonen hele tiden
har argumentert for. Etter
vår mening snur man her
opp ned på viktige prinsipper i norsk rovdyrpolitikk:

tittelen på Temahefte 22 fra
Norsk Institutt for Naturforvaltning.

Å S M U N D Y S TA D
Temaheftet er laget av rådgivingsgruppen Rovvilt og Samfunn (RoSa), som
består av et flertall av sentrale norske
rovdyrforskere, sammen med et utvalg
personer fra forvaltning og berørte
organisasjoner. Direktoratet for Naturforvaltning deltar som observatør.
Grunnlaget for dette siste arbeidet i
RoSa har vært et titalls fagutredninger
om rovdyrforvaltningen, og rådgivingsgruppen har drøftet seg fram til en felles forståelse av sentrale problemstillinger.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har
vært representert i RoSa med Nils
Solberg fra Halden. Folkeaksjonen har
brukt mye tid og ressurser på dette
arbeidet fra i fjor høst og fram til
Temaheftet ble overlevert Regjeringen
i februar i år, som et tungt og viktig innspill til Miljøverndepartementets
arbeid med ny Stortingsmelding.
I forhold til mandatet for arbeidet er vi
godt fornøyd med de resultatene vi
mener å ha oppnådd gjennom deltagelsen i RoSa. Vi konstaterer at et bredt
sammensatt forum av biologer og
samfunnsforskere og organisasjoner
slår fast viktige nye føringer som
6
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* Sterk og klar kritikk av
dagens kjerneområdemodell og sonering.
* Lokal deltagelse i forvaltningen er en grunnleggende forutsetning
for å lykkes.
* Folks frykt for store rovdyr og samfunnsmessige konsekvenser må tas
på alvor.
* Bernkonvensjonen forplikter ikke Norge til å
ha egne levedyktige
bestander.
I tillegg har forskere fra
NINA gjort en rekke interBestill rapporten hos NINA tlf. 73 80 14 00
vju med personer i rovdyrkommuner. Undersøkelsene dokumenterer noe vi hele
det samme. Dette bekreftes senest i en
tiden har visst, at rovdyrkritikerne ikke
juridisk utredning fra Universitetet i
er rovdyrmotstandere, som miljøorgaOslo i mars 2003, om norsk rovviltfornisasjonene og media ynder å framstilvaltning i forhold til folkeretten.
le det. Problemet er derimot myndighetenes totale mangel på tillit i lokalFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener
samfunnene.
derfor at Stortinget i den kommende
behandlingen av rovdyrpolitiken har et
Dagens politikk vedtok Stortinget i
mye større handlingsrom enn det en
1997. Bernkonvensjonen ble da forstått
tidligere har villet innrømme. Hvis
av flertallet, som at vi er forpliktet til å ha
Stortinget viderefører en politikk som
egne levedyktige bestander av rovdyavvikler utmarksbeite som næring i
rene i Norge. I den nye rapporten slås
Lierne, eller som ødelegger livskvalitedet fast at Bernkonvensjonen har fokus
ten for folk i mange lokalsamfunn med
på samlede bestander. Alle norske rovmye rovdyr, er det en selvpålagt byrde
dyr utgjør deler av større bestander
fra politikerne. Da må politikerne gjøre
med samlet utbredelse i Norden og inn
det fordi de vil det og mener det er
i Russland. Bestandenes levedyktighet
greit at Lierne, Rendalen, Aurskog og
skal vurderes på dette nivået. IUNC, den
lokalbefolkningen i andre rovdyrkominternasjonale naturvernunionen, sier
muner alene skal ta belastningen.

Biologisk mangfold eller rovdyr?
I rekken av fagutredninger i
samband med ny rovviltmelding leverte Norsk institutt for
naturforskning i mars 2003
utredningen «Beiting, biologisk
mangfald og rovviltforvaltning», NINA fagrapport 71.
Forfattere er forskerne Inge E.
Bruteig, Gunnar Austrheim og
Ann Norderhaug.

foldet her i landet er knyttet til jordbrukets kulturlandskap. Det er landskap og
naturtyper i inn- og utmark som menneskelig aktivitet har vært med på å
forme gjennom flere tusen år. I dag er
mange av disse kulturbetingete vegetasjonstypene med sine plante- og
dyrearter, av ulike årsaker truet av gjengroing. Blant dem finner vi flere utrydningstruede arter som Norge har et
helt spesielt ansvar for å bevare. På den
nasjonale rødlisten er vel 30 % av norske rødlistearter, omtrent 570 arter,
knyttet til kulturlandskapet. ( Side 20 i
rapporten)
Gjennom historiske, biologiske og økologiske tilnærminger prøver forskerne i
denne utredningen å finne ut om rovdyrforvaltningen kan være en trussel
mot det allsidige biologiske mangfoldet som er knyttet til beitebruk.

Å S M U N D Y S TA D
Rapporten setter søkelyset på motsetninger mellom bevaring av biologisk
mangfold i Norge og vern av store rovdyr. Store deler av det biologiske mang-

Fra EU
En jeger som nylig skjøt
Tysklands eneste ulv, kan i
følge landets myndigheter
regne med streng straff , inntil
4 års fengsel. Ulven, en seks år
gammel tispe med navnet
Baerbel, har levd et liv i frihet
siden den rømte fra en dyrepark i gamle Øst-Tyskland sist
sommer.

I utredningen understrekes behovet
for mer kunnskap om ulike effekter av
beitebruk og om sammenhengen bak
trusselfaktorene for det biologiske
mangfoldet i slike landskap og naturty-

Bestill rapporten hos NINA tlf. 73 80 14 00

per. Forskerne konkluderer likevel med
at forvaltningen av rovdyr kan få konsekvenser for det øvrige biologiske
mangfoldet dersom det fører til endret
utmarksbruk. Det er derfor nødvendig
med en helhetsvurdering ved valg av
forvaltningsstrategier.

Ulv og demokrati
«Det här är en klassisk motsättning mellan stad och land, majoritetens vilja mot minoriteten.
Tragiken är att minoriteten i
glesbygden är de som får betala.
Jag vet faktiskt inte hur man ska
lösa det.»
Ulveforskeren Olof Liberg på
ulvemøte i Forsmark, sept.20 02
Kilde www.rovdyr.org

Kilde: www.rovdyr.org
januar 2003.
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BERNKONVENSJONEN OG STORTINGET
I sin innstilling om den siste
roviltmeldingen (Innst.
S.nr.301 (1996-1997) innleder
en samlet miljø- og energikomité med å vise til den målsetning som ble nedfelt i rovviltmeldingen av 1992 og
siterer følgende fra komitéinnstillingen den gang:
TRYSIL DEN 26. MARS 2003
BJØRN SKÅRET
«Komiteen viser til de forpliktelser
Norge har etter Bern-konvensjonen til
å sikre vern av de arter konvensjonen
omfatter som bl.a. er de store rovdyrene, ulv, bjørn, jerv og gaupe, som meldingen omfatter. Komiteen gir sin tilslutning til at hovedmålsettingen for
en slik forvaltning er å sikre levedyktige
bestander av de fire store rovdyrartene.
Samtidig skal de skader som forårsakes
av store rovdyr begrenses mest mulig.»
Så står det videre å lese: «Komiteen er
enig i dette». Og for ytterligere å betone kontinuiteten fra forrige rovviltmelding vises det til følgende komiteuttalelse fra 1992:
«Komiteen mener at ved vurderingen
av hva som må til for en levedyktig
bestand, må bestanden på norsk side
av grensen sees i sammenheng med
bestanden i tilstøtende områder i
nabolandene.»
Komiteen av 1997 bestrebet seg altså
tilsynelatende på å søke et felles
grunnlag for arbeidet med rovdyrpoli8
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tikken. Men det er bare tilsynelatende.
Formuleringen «sikre levedyktige
bestander» gir bare uttrykk for en
skinnenighet, og uenigheten som den
dekker over, er av så dramatisk art at
den får som konsekvens vidt forskjellige veivalg i rovdyrpolitikken. I 1997 ga
det seg bl. a uttrykk i at komiteen delte
seg omtrent på midten i spørsmålet
om hvordan Bern-konvensjonen skal
tolkes.
En samlet komite i 1997 viste til at
Bernkonvensjonens forpliktelser hadBjørn Skåret
de vært under debatt og fant å måtte understreke at forutsetningen for å
hindre utryddelse av arter og sikre
deres overlevelse over tid, nødvenStortingets ratifiseringsvedtak i 1986
digvis vil måtte være levedyktighet.
og Bernkonvensjonens sekretariat.
Komiteen slo videre fast at Norge har
et selvstendig ansvar for å følge opp
Det er vanskelig å se at noen av fraksjodette, «enten det dreier seg om egne
nene la særlig energi i å klargjøre sine
bestander av rovdyr eller delbestanfortolkninger av Bernkonvensjonen Og
der av felles skandinaviske stammerdet er grunn til å undre seg over at en
-». Men i den
heller ikke i 1997
videre behandsørget for å få en
lingen om forståIngen av dem lytter imidlerfaglig utredning av
elsen av dette, bl.a
norsk rovviltforvaltpå grunnlag av
ning i forhold til foltid til generalsekretærens
brev fra Bern-konkeretten.
vensjonens sekreklare tale – enten han nå
tariat av 17. juni
Fra departementets
1996 og 30. mai
heter Ribaut eller Galeano – side har det hele
1997, delte komitiden blitt bygd opp
teen seg imidlerunder den forestilom at det er partslandene
tid omtrent på
ling at Norge er formidten.
pliktet til å bygge
selv som må fortolke
opp egne levedyktiKomiteens flertall,
ge bestander av alle
Bernkonvensjonen.
representantene fra
de fire store rovdyrArbeiderpartiet,
artene innen-for
Sosialistisk Venstreparti og Kristelig
landets grenser, selv om det også her er
Folkeparti mente at Norge ifølge Bernvanskelig å påvise klinkende klare forkonvensjonen har en klar forpliktelse til
muleringer i offisielle dokumenter. Men
å verne om truede arter og sikre deres
det er en klar utvikling i presisjonsnivålevedyktighet over tid innenfor landets
et fra St.meld. nr. 27 (1991-92) til
grenser. Mindretallet, representantene
St.meld. nr. 35 (1996-97). I 1992 nøyer
fra Senterpartiet og Høyre og medlemman seg med å vise til at Norge ikke
met Hillgaar, uttrykte det slik at de ikke
har gjort reservasjoner når det gjelder
kunne se noen motsetning mellom
disse artene «..og er dermed forpliktet

til å følge opp konvensjonens bestemmelser.» I 1997 er grunnen beredt for
følgende tolkning: «Det framgår av artiklane 6 og 7, samanhalde med artikkel
9 i konvensjonen, at kvart einskilt partsland på sjølvstendig grunnlag pliktar å
halde oppe levedyktige bestandar av
arter som er omfatta av konvensjonen,
og som førekjem naturleg innafor landet sine grenser»
De som hadde beredt grunnen, var folk
fra miljøvernorganisasjonene, spesielt
Foreningen Våre Rovdyr, som opererte
som miljøvernmyndighetenes løsbikkjer og sa det som departe-mentsfolkene helst ikke skulle si. En mann som
Viggo Ree uttalte for eksempel gang
på gang at han forsvarte offisiell norsk
politikk og norsk og internasjonal lov
på dette punkt – uten at representanter for myndighetene noen gang fant
grunn til å distansere seg fra selskapet.
Det hendte tvert imot litt for ofte at
noen plumpet uti og sa uoverveide
ting. Daværende stats-sekretær Erik
Orskaug i MD var for eksempel uforsvarlig tydelig da han i et debattinnlegg i Aftenposten den 10.07.1997
uttalte:
«Bjørn Skåret hevder i Aftenposten 2.7.
at det ikke er riktig at Norge etter
Bernkonvensjonen er forpliktet til å sikre levedyktige bestander av alle de store rovdyrartene innenfor egne nasjonale grenser. Det er ikke riktig.» At statssekretæren deretter suppleres av Viggo
Ree, er bare som det skal være: «Dette
faktum er slått fast på juridisk hold i en
rekke kretser og danner en vesentlig
del av grunnlaget for regjeringens rovviltmelding.»
Det er først i ettertid, etter to runder i
Oslo namsrett om uttak av norsk ulv,
med Miljøverndepartementet og miljø-vernorganisasjonene på hver sin
side, at symbiosen er blitt brysom.
Uenigheten mellom partene på dette

FOTO: BJØRN BRENDBAKKEN

tidspunkt er imidlertid av begrenset
art. Miljøorganisasjonen insisterer på å
holde fast ved en definisjon av levedyktighetsbegrepet som omfatter genetisk
levedyktighet, mens
departementet er mer opptatt av å utøve
det muliges kunst og tilpasse begrepet
det politisk mulige.
I den forbindelse har begge parter
påberopt støtte fra sekretariatet i
Europparådets miljøvern-avdeling.
Ingen av dem lytter imidlertid til generalsekretærens klare tale – enten han
nå heter Ribaut eller Galeano – om at
det er partslandene selv som må fortolke Bernkonvensjonen.
Ja, det er verre enn som så: I alle de henvisninger til Bernkonvensjonen i offisielle
norske dokumenter som jeg har lest, kan
jeg ikke huske ett eneste tilfelle hvor det
blir presisert hvem som har myndighet til
å fortolke konvensjonsteksten. Derimot
finnes det utallige eksempler på at man
skaper inntrykk av at generalsekretariatet
i Europarådets miljøvernavdeling er tillagt en slik funksjon. Det er høyst forunderlig.

Naturligvis må noen gjerne mene at
Norge skal bygge opp egne levedyktige bestander av rovdyr innenfor landets grenser. De må bare ikke hevde at
vi er forpliktet til dette i henhold til visse bestemmelser i Bernkonvensjonen,
uavhengig av ratifikasjonsvedtaket.

Bjørn Skåret har også skrevet:

«Hvordan vi ble lurt»
12 siders hefte om hvordan
Bernkonvensjonen ble til
Et rovdyrpolitisk verktøy
Bestilles for kr. 20 pr. stk + porto
Fregn Forlag, 2420 TRYSIL
Tlf/faks: 62 45 14 90
E-post: f-forlag@online.no

Rovdyr 1-2003
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Info fra Fylkeslag/lokallag til sine medlemmer
I hver utgave av Folkeaksjonens medlemsblad vil vi sette av plass
til fylkeslag og lokallag for direkte informasjon til sine medlemmer.
Første utgaven av dette bladet er på kun 16 sider. Derfor har vi
begrenset med plass i dette nummeret og her finner du derfor

informasjon fra noen av våre lokale lag. Neste utgave av bladet
kommer forhåpentligvis i god tid før sommerferien, med flere sider
og god plass til presentasjon av hele organisasjonen i hele landet
og relevant lokal informasjon til alle våre snart 5000 medlemmer.

AKERSHUS FYLKESLAG

Dette etter følgende inntekter/ utgifter:
Medlemskontigent
kr
65.500
Gaver
kr
17.412
Utgifter
kr
53.192

Styret i fylkeslaget består av :
Kåre Holmen, Aurskog, leder
Arve Strømsæther, Sørum
Randi Budahl, Gan
Pål Sennerud, Blaker
Erik Noraker, Fetsund
Kontakt Oslo-medlemmer:
Vigdis Wøyen Dokka, Oslo
Kontonummer kontigent/ gaver:

63 86 42 06
63 82 67 50
63 88 49 61
63 90 34 27
63 88 16 27
22 44 28 64
1271.05.51063

Årsmøtet ble avviklet 5. mars i kantina på A-H kommunes rådhus på Bjørkelangen. Kun tolv medlemmer hadde tatt seg tid
til å overvære årsmøtet.Tore Ødegaard som var landsstyrets
representant ved årsmøtet og hadde med seg en hilsen fra
landsstyret, som takket fylkeslaget for godt samarbeide i året
som var gått. To styremedlemmer gikk ut av styret. Nye er Pål
Sennerud fra Blaker og Erik Noraker fra Fetsund.
Aktiviteter siste år
I 2002 er det avholdt 7 styremøter, og det er behandlet og
protokollert 37 saker.
Foruten drift og videreutvikling av fylkeslaget kan vi nevne
følgende viktige saker:
- overtagelse av medlemsregisteret etter Foreningen for forvaltning av rovdyr som har opphørt
- stand på NHKF’s hundeutstilling, Hellerud
- skriv til fylket og A-H kommune om å bli tatt opp som
høringsinstans i rovdyrsaker
- møte på Stortinget m/ Bror Yngve Rahm, leder av Miljø- og
Energi komiteen
- stand på Villmarksmessen, Hellerud
- kontaktperson i Oslo opprettet
- girobrev i programmet v/ hundeutstilling på Båstad
- vervekampanje
- skriv til NJFF om rovdyrsituasjonen
- teknisk arrangør av et tre-dagers møte for N-SFR
- aktivt kommentert rovdyrsituasjonen i media
Økonomi
Ved årsskiftet hadde fylkeslaget et overskudd etter årets virksomhet på kr 29.719.
Total bankbeholdning var kr 49.475.
10
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Fylkeslaget takker alle som har bidratt med økonomiske midler som gjør at vi nå har handlefrihet til videre utvikling og
virksomhet. Medlemskontingenten ble vedtatt øket til kr 150
fra og med 2003 ved siste landsmøte.
Etter det formelle årsmøtet ble det delt ut premie for beste
medlemsverver i 2002. Denne gikk til Jan Rønning som fikk 6
flotte glass med ulvemotiv produsert ved Magnor Glassverk.
Videre ga Arild Strand fra Norsk samarbeidsforum for ny rovdyrforvaltning en fyldig informasjon om samarbeidsforumet
og det arbeidet som er i gang.
HEDMARK FYLKESLAG
Styret i fylkeslaget består av:
Magne Løkken, Folldal, leder.
Bjørn Skåret, Trysil.
Per Bye, Nes Hedmark
Nina Bismo, Grue
Bjørn Tangen, Stor-Elvdal

62 49 03 70
62 45 10 14
62 34 23 74
62 94 44 86
62 46 45 33

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Hedmark er nå godt i gang og fylkeslaget setter i april i gang en omfattende vervekampanje, først i
sørdelen av fylket. I den forbindelse arrangerer Folkeaksjonen et
åpent møte på Kongsvinger 10. april. Der skal organisasjoner og
stortingspolitikere diskutere ny rovdyrpolitikk etter innledninger
fra Miljøverndepartementet og Norsk institutt for naturforskning.
Dette blir det første folkemøtet Miljøverndepartementet deltar på
etter at skrivingen av Stortingsmeldingen har startet. Referat fra
dette møtet kommer i neste utgave av bladet.

OPPLAND FYLKE
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i Oppland er ikke organisert
med eget fylkeslag. I Oppland har vi en rekke lokale og regionale lag som er direkte tilsluttet Folkeaksjonens hovedorganisasjon. Dette er også en god måte å arbeide på og resultatet
er godt,. Oppland nærmer seg raskt 2000 medlemmer i
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

VALDRES REGIONLAG
Et nytt regionlag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i Valdres
ble stiftet etter et åpent møte på Fagernes den 4. mars 2003.
Ordførerne i alle Valdreskommunene samt en fylkestingsrepresentant fra hvert politisk parti var invitert og deltok på
møtet. Organisasjoner, med ulike meninger om rovdyrpolitikken var invitert, og det var engasjert fire innledere til møtet.
Møteleder var ordfører Ola N. Døvre.
Stiftelsesmøtet valgte et nytt styre for Regionlaget Valdres.
Med i styret er: Arne Myrvang ( leder), Øystre Slidre; Einar Heen
Hjelle, Vang; Gjermund Storhaug, Vestre Slidre; Ole Knut
Fauske, Etnedal; Ole Arne Øyhus, Sør-Aurdal og Torleiv
Grimstad, Nord-Aurdal.
Regionlaget er nå i full gang med organisert verving. En stor gruppe personer er engasjert i dette arbeidet og alle innbyggerne i
Valdreskommune skal få tilbud om medlemskap. I skrivende
stund, tidlig i april, er medlemstallet allerede for lengst passert 300.

LILLEHAMMER
Folkeaksjonens lokallag på Lillehammer startet opp våren
2002, og kan vise til stor aktivitet på mange områder i året
som har gått. Lokallaget har vært godt synlig både i media og
i lokale aktiviteter. Høydepunktet hittil var det store folkemøtet om ny rovdyrpolitikk på Maihaugen 13. februar 2003, som
samlet 400 tilhører. Det møtet kan du lese mer om på annen
plass i bladet.
Lokalaget ledes av Arnt Orskaug, tlf. 61259007. Andre styremedlemmer er Mathias Finsveen, Elin Roland, Reidar Bostad
og Anne Marie Yde.

GAUSDAL
Gausdal lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er et av de
eldste lokallagene i organisasjonen. Laget var sammen med
lokallaget i Lillehammer arrangør av Folkemøtet på
Maihaugen 13 februar. Laget ledes av Arve Gudbrand
Blihovde tlf. 61228105. Andre styremedlemmer er Jarle Bye,
Johan Ruud, Randi Kampesveen, Amund Berget og Bjørn
Granly.

SKJÅK
Folkeaksjonens lokallag i Skjåk er det største kommunelaget
med over 400 medlemmer. Laget ledes av Embjørg Langleite
Skamsar, tlf. 61214072. Styremedlemmer er Sylfest Ramstad,
Leif Skiaker, Torgrim Rusten og Ola Stensgård.

FOTO: BJØRN BRENDBAKKEN

DOVRE
Et eget lokallag i Dovre kommune er under oppstart. Et interimsstyre er nylig dannet og vil vi løpet av nærmeste framtid
følge opp arbeidet med medlemsverving og konstituering av
lokallaget. Leder i styret er Martin Leren, Dovre. Tlf. 61240735.
Andre medlemmer er: Gunnar Holum, Torbjørn Elvestad,
Ragnfrid Lerhaugen, Leif Arne Storustløkken, Hans Kåre
Vorkinslien og Svein Bjørnsgård.

NORD-TRØNDELAG FYLKESLAG
Folkeaksjonens fylkeslag består delvis av personer som har
vært med i arbeidet helt siden Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk startet opp i Namdalen i 1998.
Fylkesstyret består av:
Leif Johannes Sklett, Grong,
74 33 21 48
Siw Ellinor Aagård, Lierne,
908 35 712
Martin Kolstad, Verdal,
74 07 04 19
Per Odd Fjær, Bangsund.
74 28 72 70
Magne Rønning, Overhalla.
74 28 51 20
Bjørnhild Bremer, Levanger
74 08 26 89

Lyst til å bli med på laget?
Til slutt en oppfordring til alle medlemmer over hele landet som
har lyst til å engasjere seg i arbeidet for en ny rovdyrpolitikk.Vi har
bruk for flinke folk til alle de viktige oppgaver som må gjøres for å
Stortinget til å endre dagens ødeleggende rovdyrpolitikk. Noen er
flink til å organisere lokal aktivitet, noen er flink til å verve medlemmer, andre har gode kontakter med politikere og forvaltning.
Vi vet av erfaring at en rekke enkeltpersoner er i stand til å verve
mange medlemmer i lokalmiljøet på egen hånd. Dere er selvfølgelig meget velkomne.Alt dette er egenskaper som Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk vil ha stor nytte av. Ikke nøl med å kontakte oss.
Adresser og telefonnummer til Landsstyret finner du på baksiden
av dette bladet.
Rovdyr 1-2003
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Stor oppslutning
om rovdyrmøte på Lillehammer
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, lokallagene i
Lillehammer og Gausdal,
arrangerte folkemøte på
Maihaugen den 13. februar

Paneldeltagere fra organisasjonene

om erfaringer med og forventninger til norsk rovdyrpolitikk. 400 tilhørere hadde
møtte fram.

Scott Brainerd, rovviltforsker i NINA,
hadde innledning om dagens bestand
av gaupe, jerv, bjørn og ulv nasjonalt og
internasjonalt. Han viste til at ulven er
det rovpattedyret som har størst utbredelse internasjonalt med en bestand
på mer enn 160 000 dyr.
Erik Lykke, tidligere ekspedisjonssjef i
Miljøverndepartementet, tilbakeviste,
at Norge gjennom Bernkonvensjonen har forpliktet seg til å opprette en ny ulvestamme. Bernkonvensjonens målsetting er å bevare eksisterende arter/bestander. DNA-analyser viser at dagens ulvestamme ikke
har sammenheng med bestanden
som fantes her på 1800-tallet, og er
en nyetablering av russisk ulv, og
denne ulven er ingen truet art. Etiske
hensyn, motstanden fra de i befolkningen som berøres direkte, og internasjonalt anerkjente verneprinsipper,
bør få regjeringen til å gå i tenkeboksen, sa Erik Lykke som selv var sentral
i forhandlingene om Bernkonvensjonen på slutten av 70-tallet.
12
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Folkemøtet var avholdt som et innspill
til den nye rovdyrmeldingen som skal
komme i løpet av kommende høst.
Andre innledere var Åse Marie Bue, styreleder i Norges Skogeierforbund,
Sigurd Avdem fra Landbruk og Rovvilt,
Gunnar T. Stenseng, leder av rådgivende utvalg for rovviltforvaltningen i
Oppland, Vebjørn Svendsen fra Norsk
Jeger- og Fiskerforbund, Thor Midteng
fra Norges Naturvernforbund og
Åsmund Ystad fra Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk. Samtlige paneldeltakere,
utenom Naturvernforbundets representant, tok avstand fra en egen norsk
ulvestamme. Bjørn, jerv og gaupe kunne forvaltes i mindre bestander med
medbestemmelse fra lokale myndigheter. Ulv i bebodde områder utløser
naturlig uttrygghet og frykt og gjør det
uholdbart med utmarksbeiting både
av økonomiske og dyrevernmessige
grunner. Ulven – også tette bestander
av bjørn – er på sikt en trussel mot
bosetting. Naturvernforbundet mente
klart at Norge skal ha levedyktige stammer av alle de fire rovdyrene.
Det ble også nevnt fra flere av paneldeltakerne at rovdyrvernet har påfallende kraftigere fokus enn vern av
annet biologisk mangfold. En rekke
arter knyttet til kulturlandskapet er å
finne på den internasjonale rødlisten,
dvs arter som er utrydningstruet. Disse

har ikke samme oppmerksomhet som
rovdyrene selv om ingen av de fire store rovdyrene er klassifisert som utrydningstruet.
Etter innledningen av møtet, fikk
Opplandsbenken på Stortinget slippe
til. Her deltok Kjetil Bjørklund fra SV,
Olemic Thommessen fra Høyre,
Torstein Rudihagen fra AP og Inger
Enger fra SP. Rudihagen viste til at det
ikke vil være aktuelt å akseptere at
utmarksbeite blir ødelagt eller sterk
redusert, mens Bjørklund tok til orde for
å vurdere sonering for å kunne ivareta
levedyktige stammer av alle de fire store rovdyrene.
Terje Bø, seksjonsjef i Direktoratet for
Naturforvaltning viste til de forpliktelser Norge har i forhold til nasjonale
og internasjonale avtaler, men gikk inn
for effektive uttak av rovdyr utenfor
kjerneområdene.
I siste del av møtet fikk publikum slippe til, og Berit Tønneberg fra Aurskog
Høland fortalte om sine opplevelser
med ulv inn på gårdsplassen. Dette
hadde hun opplevd 6 ganger, og hun
følte frykt både for ungene og seg
selv.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Gausdal
lokallag og Lillehammer lokallag

Vervekonkurranse
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har
den beste rovdyrpolitikken.Vi
arbeider målrettet og seriøst for at
alle viktige beslutningstakere i
Storting, Regjering og forvaltning
skal få best mulig informasjon og
kunnskap om rovdyrkonflikten og
om vår politikk.

Styrken i våre argumenter og
ressursene vi har til rådighet er
direkte avhengig av størrelsen på
medlemsmassen.Vi utfordrer derfor
alle våre medlemmer til å gjøre en
innsats for at flest mulig av våre
mange sympatisører blir
medlemmer.

Årets verver vil vi gjøre stor stas på. Den som verver flest nye medlemmer i 2003
vinner en:

Jakttur til Estland eller Polen eller alternativt
en annen reise i Europa til en verdi av kr. 12.000
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.
Ring inn bestillingen eller send e-post til
Folkeaksjonen

Jeg melder meg herved inn som medlem i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Medlemskontingent betales når jeg får tilsendt giro på kr 150,- pr. år.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Navn: ........................................................................................................................................................................................................
Adresse: ..................................................................................................................................................................................................
Postnr./Sted:...................................................................................................... Telefon: ............................................................

Innmeldingsskjema sendes:

Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk,
Pb. 40, 7701 Steinkjer
aksjonen@rovdyr.org
Telefon: 975 95 119
Telefax: 74 16 62 36
Bankonto: 4464.09.33434
Rovdyr 1-2003
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Støtte-annonser
Trysil Renhold-Service ANS

Setskog Regnskapskontor

Holmen Mote A/S

2420 TRYSIL – Tlf. 62 45 08 36

bedre livskvalitet - uten ulv.

Match Woman

1954 SETSKOG

Bærum Tlf. 66 84 93 52

Jæger og Hund

Bernts Snekkeri

3534 SOKNA

2425 LJØRDALEN

Tlf. 32 14 05 61

tlf. 62 45 59 51

Solberg Reiser A/S

Hjelde Maskinservice AS

Fregn Forlag

Turoperatør, Fly og Buss

Lynx/Ski-doo

2420 TRYSIL

Tlf. 69 17 75 55 HALDEN

SNÅSA tlf. 74 15 12 40

Portalen for

Offenberg & Grønberg A/S

Yamaha Sport og fritid

Skogbruk, jakt og fiske

Rådgivende Ingeniør

7760 SNÅSA

- skoginfo.no

Tlf. 69 17 56 10 HALDEN

Tlf. 74 15 15 74

Midt-Norsk Mobilslakt AS

Grong Dyreklinikk

Skartnes Gård og

Svein Arne Bjørkås

Bergsmo, 7870 GRONG

Familieferie 7760 Snåsa

7882 SØRLI Tlf. 74 33 92 71

Tlf. 74 33 21 00

tlf. 74 15 25 26

Odd Arne Svendgård

Hafsrød Skogbruk

Snåsa Hotell

Alt innen gjerdemateriell

Salg av hjortekjøtt

7760 Snåsa

7620 SKOGN tlf. 74 09 56 46

Tlf. 69 19 72 01 HALDEN

tlf. 74 15 10 57

Liskifer AS

Østeby Express AB

Skjåk Bonde- og Småbrukarlag

7884 SØRLI

Strømstad, Sverige

2690 SKJÅK

tlf. 74 33 85 25

Tlf. 905 18 777

Byggforum Trysil –Engerdal AS
2420 TRYSIL tlf. 62 45 34 76

Støa fellesbeite
TRYSIL

Aura – Brua Grunneigarlag
Vuku og omegn

Logiq AS

Regnskapskontor

Systemutvikling

7650 VERDAL tlf. 74 07 00 26

Tlf. 69 19 07 20 HALDEN

2690 SKJÅK

Skjåk Beite- og Sankelag
2690 SKJÅK

Trysil-forlaget

JH Granli

2422 NYBERGSUND

Hydraulikkverksted

Skjåk Utmarksråd

Tlf. 62 45 60 20

Tlf. 69 18 24 44 HALDEN

2690 SKJÅK
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Skjåk Bondelag
2690 SKJÅK
Baksida Grunneigarlag
2690 SKJÅK

Husk Coop medlemsrabatt på 27 øre på bensin og diesel

Skjøli – Åboen Grunneigarlag
2690 SKJÅK
Snåsa Fjellstyre
Jakt og fiske på 1,5 mill. da.
7760 SNÅSA tlf. 74 12 74 47
www. nordtind.com

Dagligvarebutikk

Bensinstasjon

Salg av Fiske og Jaktkort

Verksted

Båtutleie Grønningen

Rekvisita / Deler

Informasjon

Propan

Proviant for fjellturer

Østlie Transport AS
2640 VINSTRA
Tlf. 61 26 28 41

Norsk Tipping

Heidal Regnskapslag AL
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 49 80
Tlf. 74 15 21 43 - Nettbutikk: www.coop.no
Åpent: 09.00-19.00 (15.00)

Tlf. 74 15 23 44
Åpent: 07.30-19.00 (09.00-15.00)

«Eit eldorado for jakt, fiske og fritid»
Les meir om oss på våre heimesider
www.skjak-almenning.no
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Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk,
Pb. 40, 7701 Steinkjer
Alle registrerte medlemmer i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mottar dette bladet. Får deres familie flere, kan dere gi bort ett til naboen som ikke får …

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en landsomfattende organisasjon med formål å få Stortinget til å endre dagens
rovdyrpolitikk. Organisasjonen er partipolitisk nøytral og uavhengig. Store rovdyrbestander gir høyt konfliktnivå og en
uakseptabel situasjon i forhold til lokalsamfunn, enkeltmennesker, dyrevern og utmarksnæringer. Det er ikke bare en
konflikt mellom næring og verneinteresser, det handler om folks livskvalitet i hverdagen.
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har følgende krav til ny rovdyrpolitikk:

med kjerneområder
• Forvaltningsmodellen
og soner må bort

• Effektivt uttak av skadedyr

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.

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

• Lokal forvaltning

• Nei til fast ulvestamme i Norge

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

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

Folkeaksjonen vil synliggjøre folks
motstand mot en feilslått rovdyrpolitikk. Våren 2004 skal Stortinget
behandle en ny Rovdyrmelding.
Dette kan være bygde-Norges siste
sjanse til å unngå en ødeleggende
rovdyrpolitikk.

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Leder:

Ola Stensgård, 2690 Skjåk - Tlf. 61 21 30 59 - olsten@skjak.online.no

Styremedl.: Tore Ødegaard, 1932 Setskog - Tlf. 63 85 72 54 - t-oed@online.no
Nils Solberg, 1792 Tistedal - Tlf. 69 17 75 55 - nils.solberg@solbergreiser.no
Anette Jørstad, Fåberg - Tlf. 61 26 19 69 - geir.stavheim@c2i.net

Medlemskontingent for 2003 er
kr. 150 pr. person, og kan betales til
konto. 4464.09.33434. Du kan også
melde deg inn over internett.
Klikk deg inn på www.rovdyr.org.
Nordens beste rovdyrside på
internett.

Odd Arne Pettersen, Snåsa - Tlf. 74 15 16 65 - odarnepe@online.no
Varamedl.:

Arve Gudbrand Blihovde, 2652 Svingvoll - Tlf. 61 22 81 05
Wilhelm Elsrud, Holmenkollv. 32 F, 0376 Oslo - Tlf. 22 14 02 22
Rune Kurås, 7372 Glåmos - Tlf. 72 41 41 26

Sekretær:

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

