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Et nytt landsmøte i vår organisasjon er
avviklet, med 33 deltagere som var
klare og rede til å korrigere og lede sitt
landsstyre. Ikke minst er det gledelig å
se at så mange kvinner etter hvert engasjerer seg i Folkeaksjonen.
Vi hadde et godt landsmøte med
klare signaler fra våre medlemmer med
meninger om organisasjonens arbeid
og om framtidens valg av strategier,
både i valg av arbeidsoppgaver innenfor organisasjon og saker i.h.t. vår målsetting.
Landsmøtet har nå vedtatt at Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk ikke lenger
skal drives på dugnad verken fra ansatte eller landsstyret. Enkelte røster er
ikke enige i denne beslutningen, men
en organisasjon med så mange medlemmer og mange store arbeidsoppgaver, må forankres i noe mer framtidsrettet og forhåpentlig stabilt på sikt.
Derfor la landsstyret fram for landsmøtet et budsjett for 2005 og 2006, et
budsjett som landsstyret mener er realistisk og riktig sett i forhold til vår organisasjon.
Det var i forkant ytret ønske om utvidet formål i vedtektene og økt profilering måtte prioriteres i tiden fremover.
Landsstyret bad om forståelse for at
organisasjon og økonomi nå måtte
komme på plass først av alt, derfor har
styret allerede igangsatt en stor økonomiaksjon som vi har god tro på vil gi
oss et sårt tiltrengt løft.
Medlemskontigenten er ryggraden i
vår økonomi og medlemsverving er
derfor nødvendig. Medlemmene gir
oss ikke bare økonomi men den gir oss
også synlig styrke overfor andre organer. Men landsorganisasjonen sliter
med et akkumulert underskudd på
kr. 185.000 kr. etter stor aktivitet over
flere år, så hvis noen har en kjær onkel
eller tante som ønsker å hjelpe vår
organisasjon, så er vi takknemlig for

små og store bidrag til vår konto
4464.09.33434.
Av aktuelle saker utover å følge opp
den daglige forvaltingen av den nye
rovdyrpolitikken vil Folkeaksjonen øke
fokuset på nødvergeproblematikken. Er
det riktig at vi i Norge tydeligvis har en
praksis, der en person som skyter et fredet rovvilt, skal siktes for å ha skutt et
rovdyr når vedkommende påberoper
seg bruk av nødvergeretten?
Kjære medlemmer og andre: Stortingsmeldingen er vedtatt. Stortingsmeldingen ble et dårlig dokument,
vedtatt av for dårlig informerte miljøog energipolitikere på Stortinget. Meldingen vil ikke overleve i særlig mange
år.Vi må fortsette å samle virkelighet og
fakta, bli enda dyktigere på tema til
neste runde. Den kommer fortere enn
Stortinget ønsker p,g,a, kjempestore
problemer med rovdyrskader og økt
mistrivsel for de som bor i og kjenner
problemene på kroppen.
Mitt stalltips for 2005 er dessverre:
Kjempeproblemer med rovviltskader Mange fellingstillatelser - Mye kritikk og
misnøye.
Kanskje ikke helt i takt med intensjonene for en ny stortingsmelding?
Ha en riktig god sommer alle sammen, og bruk utmarka godt! Kulturlandskapet fungerer fortsatt i de ikke
mest belastede rovdyrområder.
Erling Myhre

Ny forvaltning av store rovdyr i Norge
Oversikt over kvote for betingede
fellingstillatelser (skadefelling)
01.06.2005 – 15.02.2006

Å S M U N D Y S TA D

Fra 1. april i år er det
8 regionale rovviltnemnder
med 40 fylkespolitikere og
sametingspolitikere som skal

Region 8 – Troms/Finnmark
Region 7 – Nordland
Region 6 – Midt-Norge
Region 5 – Hedmark
Region 4 - Oslo/Ak/Østfold
Region 3 – Oppland
Region 2 – Sør-Norge
Region 1 – Vest-Norge

forvalte store rovdyr i Norge.

Møter med og innspill til de nye nemndene er en prioritert oppgave for
Folkeaksjonen i tida framover. Vi ønsker
å bidra til at politikerne i nemndene
bruker den makt som Stortinget har
sagt de skal ha og ikke bare bli et sandpåstrøingsorgan for fylkesmenn og
Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Forvaltningsplaner
Regionale forvaltningsplaner er sentralt
for nemndenes arbeid i 2005. Slike planer skal utarbeides av nemndene i samarbeid med berørte organisasjoner og
lokale myndigheter. Dette krever god
informasjon og kommunikasjon..
Hittil er det store forskjeller mellom
regionene når det gjelder informasjon
til offentligheten. Noen er offensive og
legger fortløpende fram referater.
Andre er det lite å høre fra. Dette vil forhåpentligvis bedre seg raskt.

Kontaktforum
Folkeaksjonen møter fast i det nye sentrale Kontaktforum for rovviltforvaltning. Dette er et rådgivende organ for
myndighetene i alle spørsmål om rovdyrforvaltning. Her møter vi de mest
sentrale representanter for forvaltning,
forskning og organisasjoner. Folkeaksjonen vil bruke dette forumet til å
fortsette vårt arbeid for økt kompetanse
i norsk rovdyrforvaltning.

Årets sesong
De 8 regionale rovviltnemndene skal
vedta kvote for felling og skadefelling
når det regionale bestandsmålet for
hver art er nådd. Data fra Nasjonalt
overvåkningsprogram for rovvilt skal
ligge til grunn for antall godkjente ynglinger i hver region. Regionnemnda har
myndighet til å vedta jaktkvote og kvote for betinget fellingstillatelse for arter
som overstiger det regionale målet.
Men innen målet er nådd, har DN denne myndigheten. Se oversikten til høyre
som viser årets vedtak om betingede
fellingstillatelser.

Minimum eller faktisk bestand?
I Stortingets vedtak om rovviltmeldingen i 2004 ble det i klartekst slått fast at
Stortingets vedtatte bestandsmål gjaldt
bestandstall og ikke minimumsbestander. Dette må forstås slik at Stortinget
mente faktisk forekomst og ikke bare
det som myndighetene kan dokumentere. Her er det all grunn til å være kritisk
og kreve bedre metoder. Ikke minst er
det verdt å merke seg at overvåkningsprogrammet i årets rapport til DN glatt
innrømmer at de verken har ressurser
eller gode rutiner til å registrere ynglinger av bjørn.

For jerv og gaupe beregnes forekomsten av treårs snitt ( 2002-2004). For
bjørn og ulv gjelder registrert forekomst
i 2004. Siste kolonne i hver tabell viser
hvem som har foretatt vedtaket:
RRN = regionale rovviltnemnda.
DN = Direktoratet for naturforvaltning.

Jerv:
Region

Mål

1
2
3
4
5
6
7
8

4
5
10
10
10

Snitt
2002-04
1
0
5
0
5
9
11
10

Kvote

Myndighet

4
2
3
3
3
3
4

RRN
RRN
RRN
RRN
RRN
*
RRN
RRN

* Rovviltnemnda fattet vedtak uten myndighet.
MD fattet nytt vedtak som overordnet organ

Gaupe:
Region
1
2
3
4
5
6
7
8

Mål
2002-04
12
5
6
10
12
10
10

Snitt

Kvote

Myndighet

0
7
5
6
8
12
4
7

1
1
2
3
1
3
1
1

RRN
DN
RRN
RRN
DN
RRN
DN
DN

Bjørn:
Region
Mål
2004
Kvote
1
0
1
2
0
1
3
0
1
4
0
1
5
3
0
2*
6
4
1
2*
7
2
0
1
8
6
3
2*
* Evt. gjenstående tillatelse kan bli
inndratt hvis det felles binne

Myndighet
RRN
RRN
RRN
RRN
DN
DN
DN
DN

Ulv:
Region
Mål
2004
Kvote
Myndighet
1
0
1
RRN
2
0
1
RRN
3
0
1
RRN
4
3*
3
2
DN
5
6
1
1
RRN
7
0
2
RRN
8
0
2
RRN
* Innenf. forvaltingsområdet for ynglende ulv
Kilde: Direktoratet for naturforvaltning
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Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2005

Godt oppmøte på landsmøtet.

Et godt landsmøte og nå
kommer jentene for fullt
med i organisasjonen

Å S M U N D Y S TA D
F O T O : L A R S E R I K B R AT T Å S
33 deltagere var samlet på Øyer
Gjestegård i Gudbrandsdalen lørdag 18.
juni 2005. At det var en tredjedel kvinner
av landsmøteutsendingene ble behørig
applaudert. Mange av Folkeaksjonens
medlemmer er kvinner, nå ser det ut til at
de også i økende grad engasjerer seg i
organisasjonsarbeidet.
Landstyrets leder Erling Myhre var innom
en rekke viktige utfordringer for organisasjonen i sin tale til landsmøtet. Etter flere
år med omfattende arbeid var det nå tid
for å konsolidere. Folkeaksjonen har hatt
4
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en aktivitetsnivå større enn ressursene
skulle tilsi. Men arbeidsoppgavene har
vært mange og Folkeaksjonen har tatt
ansvar og gjort mye både synlig og usynlig arbeid som måtte gjøres. Samtidig har
organisasjonen vokst seg så stor at det
ikke lenger er mulig å drive på dugnad.
Økonomien i organisasjonen er dårlig, vi
har et oppsamlet underskudd på kr.
185.000 etter flere år med stor aktivitet i
forhold til ressursene. Landsstyret har satt
i gang en økonomiaksjon og lagt fram
budsjett for 2005 og 2006 med et samlet
overskudd på over kr. 300.000 for å dekke
inn underskuddet og for å gi organisasjonen et forsvarlig økonomisk fundament.
Erling Myhre listet opp følgende viktige
punkter for Folkeaksjonens videre arbeid
som fikk landsmøtets støtte:
• fortsette på det saklighetsnivået
vi har oppnådd
• oppsøke nye kommuner og fylker
for å lage nye lokallag

• utvikle enda mer kunnskap
• få organisasjonen til å
fungere i alle ledd
• fortsatt arbeide for de mål vi har
• følge opp aktuelle saker
Eks. nødvergesaker
I bunnen av alt arbeidet ligger selvsagt kontinuerlig kritisk oppfølgning av utvikling av
den nye rovdyrforvaltningen på grunnlag
av Stortingsmelding nr 15 fra 2004.
Avslutningsvis sa Erling Myhre at historien om Folkeaksjonen hittil er ei god historie. Neste bolk blir ikke like bra hvis vi
ikke gjør de rette valg og sikrer gode forutsetninger for arbeidet.
Landsstyret fikk klar beskjed fra
Akershus lokallag om å tjene pengene
før de brukes. Men ellers var det enighet om at den økonomiske situasjonen
gjorde at alle lokallagene måtte bidra
så godt de kunne ikke minst med fokus
på å verve nye medlemmer. Alle var
enige om at gode arbeidsvilkår for

hovedorganisasjonen er det viktigste.
Folkeaksjonens ledelse har flere ganger
fått innspill på å utvide formålet med
arbeidet til å gjelde andre temaer enn
rovdyrforvaltning. Men både landsstyret
og landsmøtet er enige i dette ikke er
tida for utvidelser, men at det viktigste nå
er å tilpasse arbeidet etter de ressursene
organisasjonen rår over.

Et utvalg av de mange jentene på landsmøtet. F.v: Embjørg Langleite Skamsar, Skjåk. Guri Engene Helstad , Rendalen.
Eli Bjorvatten,

Bjørg Marit Sæteren, Oppdal. Marianne Dolpen, Rennebu. Olaug Fostås, Akershus og Anne Dordi Moen fra Lierne.

nytt landsstyreFOTO: MARI BLOKHUS

medlem.

Det nye landsstyret
Erling Myhre ble gjenvalg som leder i
Landstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Som ny styremedlem for to år ble Eli

Bjorvatten valgt. Eli Bjorvatten er 39 år og
kommer fra Vegårshei i Aust-Agder. Hun
arbeider daglig som utmarkskonsulent i
Agder-Telemark Skogeierforening. Hun
erstattet Odd Arne Pettersen som gikk ut
av landsstyret. De andre styremedlem-

Effektiv felling av skadedyr
Arne Myrvang fra Valdres lokallag
fortalte om arbeidet i lokallaget
for å få kommunene til å lage en
beredskapsplan for felling av skadedyr. Det er nødvendig å kunne
handle raskt og effektivt når rovdyrene truer med å gjøre stor
skade. Hvis myndighetene og
kommunene tar ansvar og gjør
sitt, vil det kunne bidra til at vi i
framtida unngår forferdelig belastende saker som jervesaken i
Valdres. Det er håpløs ressursbruk
og en forferdelig belastning med
de mange rettsakene mot folk
som prøver å verne sine beitedyr
mot rovdyrskade.

mene Nils Solberg, Anne Dordi Moen og
John Smedbakken var ikke på valg.
Varamedlemmene til styret ble alle gjenvalgt, Magne Akervold, Stein M. Lauritzen
og Magne J. Synnevåg.

DN gir
100.000 kroner
til Folkeaksjonen
For første gang vil Folkeaksjonen i 2005
motta økonomisk støtte fra norske
miljløvernmyndigheter. Direktoratet for
naturforvaltning har vedtatt å gi
100.000 kroner i tilskudd til utvikling og
drift av Folkeaksjonens internettside
www.rovdyr.org

Arne Myrvang

For Folkeaksjonen er dette både et velkomment økonomisk tilskudd samt et
signal om at også miljøvernmyndighetene har forstått at Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk utfører et arbeid som
fortjener anerkjennelse og støtte.
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Uavklart om grenseflokker av ulv
TEKST OG FOTO:
Å S M U N D Y S TA D
Den nye forvaltningsforskriften gir ingen avklaringer om grenseflokker med
ulv. Det eneste Stortinget sa om grenseflokkene i rovviltmeldinga, var at disse ikke skulle regnes med i det norske
bestandsmålet på 3 årlige ynglinger.
Et nytt forsøk på avklaring i mai i år førte heller ikke frem. Et dokument-8-forslag fra Senterpartiet, «Om å inkludere
grenseflokkene i bestandsmålet for
ulv», ble avvist av Stortinget.

grupper på begge sider av grensen
våren 2005. Potensialet for sterk økning
av ulv med påfølgende konflikter er
dermed store, uten at norske myndigheter kan gjøre rede for hvordan forvaltningen skal være.
- Vi har ingen forvaltning av grenseulven i dag, sier Tore Johansen, ordfører
for Krf i en av kommunene i området,
Aremark kommune i Østfold. Det eneste fokus fra myndigheten er at ulven
skal være der. Og det synes jeg er for
dårlig.

Ulvepar eller familegrupper med en
liten flik av reviret inne på svensk side,
skal ikke forvaltes av norske myndigheter. Og øst for Glomma mellom Halden
og Elverum er det så smalt at ethvert
ulverevir med stor sannsynlighet vil
defineres som grenseflokk.

Jeg mener at grenseflokker på en eller
annen måte må kunne telles med i det
norske målet. Slik situasjonen er nå, vet
vi jo ikke om den blir telt med verken i
Sverige eller Norge. Dette er uholdbart.
Belastningen og konsekvensene er like
ille enten vi snakker om grenseulver
eller helnorske ulver.

Nettopp i dette området er det i følge
Skandulv 7 etablerte par eller familie-

I det minste savner jeg en skikkelig
argumentasjon fra politikerne og for-

Tore Johansen, ordfører for Krf i Aremark kommune.

valtningen på hvorfor det skal være slik.
Det bør ikke være noe stort problem å
avklare dette. Slik situasjonen er nå, er
det meningsløst og ødeleggende for
forsøkene på å bygge tillit mellom forvaltningen og folket, avslutter ordfører
Tore Johansen i Aremark.

Folk mer negative til rovdyr enn før
ARNT ORSKAUG,
LILLEHAMMER
I Nationen 3. mai i år meldes det på første side; ”Folk mer positive til rovdyr
enn før”. Det vises til en MMI-undersøkelse gjennomført etter ulvejakta i vinter. Men leser en om undersøkelsen
inne i avisen, sperrer en øyene opp.
Konklusjonen av undersøkelsen må
være feil – snudd på hodet. Folk må ha
blitt mer negative til rovdyr og ikke mer
positive. Det står at 55 prosent av de
spurte mener rovdyrbestanden nå er
passelig – en økning på 5 prosentpoeng i forhold til tilsvarende undersøkelser i fjor. Dette kan ikke tolkes på
annen måte enn at folk har blitt mer
negative til rovdyr.
6
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Trolig innser stadig flere at
rovdyr er best på TV og film.
Jo lengre vest og nord i landet en kommer, jo mer negative blir befolkningen
til rovdyr. På Østlandet mener 51 prosent at rovdyrbestanden er passelig, 54
prosent på Vestlandet og i Nord-Norge
mener hele 69 prosent bestanden er
passe som den er. For Nord-Norge er
dette mer enn en dobling - fra 34 prosentpoeng i fjor til 69 prosentpoeng i
år. For Vestlandet viser undersøkelsen
opp mot en tredobling av andelen
spurte som ønsker færre rovdyr – fra 12
prosent i fjor til 34 prosent i år.

Selv om den urbane befolkningen er
mer positiv til rovdyr enn folk på bygdene, er det å merke seg at begeistringen for rovdyr er dalende blant innbyggerne i Oslo. Her svarer 32 prosent
at de ønsker mer rovdyr. Dette er en
nedgang på 4 prosentpoeng i forhold
til i fjor, skriver Nationen. Videre er det å
merke seg at Krf-velgerne har hatt mer
enn en dobling av andelen som ønsker
færre rovdyr – fra 18 prosent i fjor til 42
prosent i år.
Men summa summarum så tyder MMIundersøkelsen på at trenden for mer
rovdyr er i ferd med å avta.Trolig innser
stadig flere at rovdyr er best på TV og
film.

Bli med i

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
- vervebrosjyre med informasjon om politikk og tillitsvalgte
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk vokser
jevnt og trutt.I juni 2005 passerte vi 7500
medlemmer.Helge Røsholt fra Styvold i
Lardal Kommune i Vestfold er en av de
viktigste grunnene til det.Mange nye
medlemmer har vi også fått fra de nye
lokallagene i Rendalen i Hedmark og

F O T O : L A R S J O H A N R Ø S H O LT

Oppdal-Rennebu i Sør-Trøndelag.

Å S M U N D Y S TA D
Helge Røsholt er imidlertid den som har vervet flest
medlemmer hittil i 2005. Over 130 nye medlemmer
har han personlig vervet i løpet av de siste månedene.
Og de aller fleste av dem kommer fra Røsholts hjemkommune Lardal.
Helge Røsholt i Vestfold er Folkeaksjonens beste verver med 130 nye medlemmer hittil i 2005.

- Jeg bruker en del tid på dette, men det er moro
og gir meg mange interessante diskusjoner, sier
Helge Røsholt. Stort sett er det lett å få med folk
som medlemmer. Og om det ikke er rovdyrsituasjonen i nærområdet som er problemet, så er det
mange som vil støtte opp om Folkeaksjonen i
sympati med folk som bor og sliter i tungt belastede rovdyrområder.
Arnulf Øverlands ord om at «du skal ikke tåle så
inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv» er
beskrivende for mange folks oppfatning om denne
saken.
De fleste nye medlemmene du har vervet bor i Lardal.
Er det lettest å verve der?
- Nei det vet jeg ikke noe om, jeg har bare ikke rukket
å komme særlig lenger enda, sier Helge Røsholt.
Men det skal bli. Slik jeg kjenner folk så har
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk med sitt folkelige

7500 medlemmer
- Folkeaksjonen vokser,
takket være gode hjelpere
program og seriøse arbeidsmåte
et enormt potensiale for nye medlemmer fra hele landet. Det gjelder bare å komme i kontakt med
dem.
For Vestfold sin del vil alle medlemmer til høsten få invitasjon til et stiftelsesmøte for et nytt lokallag av
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk for
Vestfold.Helge Røsholt vil ta initiativ
til dette i samarbeid med Folke-

aksjonens landsstyre.
Alle andre som ønsker å bidra til
flere medlemmer og større gjennomslagskraft for Folkeaksjonen,
kan begynne med å bruke verveskjemaet på neste side. Vervemateriell som brosjyrer, tidskrifter,
klistremerker og T-skjorter får du
ved å hendvende deg til Folkeaksjonens sekretariat.

Landsstyrets medlemmer:

Folkeaksjonen vil:
Økte bestander av rovdyr gir ikke bare
en konflikt mellom næring og
verneinteresser. Det handler om
mange folks livskvalitet i hverdagen.
Trygg bruk av naturen er et gode som
mange føler er truet.

Erling Myhre, Rendalen. Leder
Ordfører i Rendalen kommune.

Anne Dordi Moen, Lierne. Nestleder
Selvstendig næringsdrivende

Folkeaksjonen ønsker med målrettet
og saklig arbeid å bidra til økt
kompetanse i rovdyrspørsmål hos
beslutningstakere og i forvaltningen.
Med fokus på kunnskap, åpenhet
og kommunikasjon vil Folkeaksjonen
arbeide for en rovdyrpolitikk- og
forvaltning som er et demokrati
Nils Solberg, Halden
Turoperatør

Eli Bjorvatten,Vegårshei
Utmarkskonsulent

verdig.
Målet er en rovdyrpolitikk på BygdeNorges premisser og en forvaltning
som har høy kompetanse til å kunne
løse problemer i stedet for å lage nye.
For å få til dette trenger vi hjelp til å
synliggjøre folks misnøye med dagens
rovdyrpolitikk og forvaltning. En bred

John Smedbakken, Koppang
Byggvaremedarbeider

Magne Akervold, Flå i Hallingdal
Pensjonert skogbrukssjef

folkelig støtte er en forutsetning for å
kunne forhindre en ødeleggende
rovdyrpolitikk.

Medlemskontingent
for 2005
er kr. 150,- pr. person
Magne J. Synnevåg, Bærum
Advokat

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

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

Du kan hjelpe Folkeaksjonen
med flere medlemmer
Kjøp Folkeaksjonens t-skjorte for kr. 100, eller
verv 3 nye medlemmer og få den gratis.
Størrelser M – XXL.

Den som verver
flest medlemmer
til Folkeaksjonen i
2005 premieres
med:

En flott
anorakk
i skinn!
Verdi
kr 3600,-

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

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 og omk.

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

Innmeldingsskjema sendes:

Folkeaksjonen
ny rovdyrpolitikk,
Pb. 40, 7701 Steinkjer
aksjonen@rovdyr.org
Telefon: 975 95 119
Telefax: 74 12 65 01
Bankkonto: 4464.09.33434
Rovdyr 2-2004
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Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en
landsomfattende partipolitisk nøytral organisasjon som har til
formål å endre dagens rovdyrpolitikk med følgende hovedkrav:

• Forvaltningsmodellen
med kjerneområder og soner må bort

Effektivt uttak av skadedyr
•Uttak
av rovdyr som gjør skade, viser unormal adferd, eller

Kjerneområder og soner for rovdyr er en kunstig geografisk

skaper truende situasjoner må skje raskt og effektivt.

inndeling som gir en urimelig belastning for enkeltperso-

Lovverk og forvaltning må tilpasses allmenne verdiopp-

ner og lokalsamfunn i rovdyrområdene. Rovdyrbestan-

fatninger om dyrevern, ressursforvaltning og respekt for

denes levedyktighet må vurderes over større områder også

enkeltmennesket. Nødvergeretten må kunne brukes for å

gjennom samarbeid med naboland. Bestandene må balan-

forhindre skade.

seres mot en aktiv bruk av utmarksressursene.
Lokal forvaltning
Nei til fast ulvestamme i Norge
•Rovdyrforvaltningen
•
må underlegges lokal folkevalgt styUlven i Skandinavia tilhører den russiske ulvestammen og
ring og kontroll. Dette er en grunnleggende forutsetning

er ingen truet art. En ulvestamme gir store negative

for en vellykket rovdyrpolitikk. Forvaltningen må skje i sam-

konsekvenser for allsidig bruk av utmarksressursene og i

svar med lovverk og internasjonale avtaler som forplikter

neste omgang bosetting og næringsliv. Folk føler frykt for

Norge til å ta hensyn til lokalbefolkningens og urbefolk-

ulven der den etablerer seg. Ulven kan i spesielle

ningens nærings- og kulturtradisjoner.

situasjoner være direkte farlig for mennesker.

Du kan daglig følge vårt arbeid på Folkeaksjonens nettside www.rovdyr.org.
Som medlem får du i tillegg jevnlig medlemsblad tilsendt i posten.
www.
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Antall bjørn i
Norge skal tred
obles. En brosjyr
Det skandinav
e fra
iske bjørnepro
sjektet er Stortin
bidrag til folk
gets
som må leve me
d bjørn i nærom
rådet
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Stor motstand mot ny rovdyrerstatning
«Urettferdig», «uklokt», «byråkratisk» og «konfliktøkende»
går igjen i en samstemt avvsning fra Bygde-Norge til
Miljøverndepartementets
(MD) forslag om ny erstatningsregler for rovdyrskade
på husdyr og tamrein.
Ny erstatningsordning skal gjelde fra og
med beitesesongen 2006 og skal vedtas
i Stortinget sent i 2005. Forsla-get
består av et tredelt opplegg bestående
av forhåndsutbetalt risikotillegg basert
på rovdyrforekomst i området, erstatning av dokumenterte tap, samt mulighet til erstatning av udokumenterte tap
i spesielle tilfelle. Men det siste under
forutsetning av at det er gjennomført
godkjente forebyggende tiltak.

Ansvarsfraskrivelse
Det nye forslaget stiller store krav til
effektiv gjennomføring av skadeforebyggende tiltak i beiteområdene. Men
gjennom den nye ordningen flytter
myndighetene i praksis alt ansvar for å
utvikle og gjennomføre forebyggende
tiltak over på husdyreier. Og det uten at
myndighetene kan vise til kjente tiltak
som kan dokumenteres å fungere
effektivt. Denne ansvarsfraskrivelsen er
det mange som reagerer sterkt på.
Forekomsten av rovdyr lokalt skal være
grunnlaget for nivået på risikoerstatningen. Men detaljer for et slikt opplegg er ikke kjent enda. Det er en stor
svakhet ved forslaget. Ordningen forutsetter en effektiv bestandsregistrering,
noe alle er enige om at vi mangler i
dag.

Rettsikkerheten
Forslaget svekker klart rettsikkerheten
til beitebrukerne samtidig som det

medfører betydelig merarbeid og stor
økonomisk risiko. Det er lett å se for seg
en situasjon der effektivt uttak av skadedyr, enten ved fellingstillatelse eller
ved nødverge, er en forutsetning for å
berge økonomien i produksjonen.
Fra reindrifta påpekes det at
Miljøverndepartementets forslag om
ny erstatningsordning kan føre til at
enkelte reineiere på grunn av rovdyrtap ikke kan oppfylle de produksjonskrav som er satt som vilkår for å kunne
få rovdyrerstatning.
Det er i det hele tatt svært vanskelig å
forstå at det nye forslaget til erstatningsregler i det hele tatt kan bidra til
redusert konfliktnivå i norsk rovdyrforvaltning.
Når det gjelder miljøorganisasjonene
er de samstemte i positiv støtte til MDs
forslag.

Ynglinger av jerv i Nord-Norge i 2005
Årets yngleregistreringer av jerv viser en
enorm økning for de fire nordligste fylkene. Hittil er 38 (tallet for hele landet er
Fylke
Finnmark
.
.
.
.
.
.
.
.
Troms
.
.
.
.
.
.
Nordland
.
.

Kommune
Lebesby
Tana
Kautokeino
Karasjok
Alta
Porsanger
Kautokeino
Tana
Lebesby
Nordreisa
Bardu
Målselv
Balsfjord
Lavangen
Sørreisa
Målselv
Hemnes
Saltdal
Rana

Status
Dokumentert
Antatt
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Antatt
Dokumentert
Antatt
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Antatt

52) ynglinger registrert. Tilsvarende tall i
2004 var 21. Selv om det er foretatt tre
hiutak i området i vår er det er all grunn
Dato
22. april
25. april
2. mai
4. mai
17. mai
17. mai
20. mai
21. mai
7. mai
12. mars
25. april
29. april
29. april
3. mai
3. mai
21. mai
25. april
25. april
26. april

til å frykte en dramatisk sesong for beitebrukere med husdyr og tamrein. Status
ynglesregistreringer pr. 10.06.2005:

.
Saltdal
.
Rana
.
Rana
.
Hamarøy
.
Beiarn
.
Saltdal
.
Beiarn
.
Beiarn
.
Rødøy
.
Rana
.
Sørfold
.
Hattfjelldal
N-Trøndelag Lierne
.
Snåsa
.
Lierne
.
Røyrvik
.
Verdal
.
Meråker
.
Meråker

Dokumentert
Antatt
Antatt
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Dokumentert
Antatt

26. april
26. april
26. april
27. april
27. april
28. april
4. mai
7. mai
9. mai
19. mai
25. mai
10. mai
18. april
25. april
6. mai
7. mai
14. mai
18. mai
9. juni

Kilde: Direktoratet for naturforvalting
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Ulvevenner i solnedgang
Å S M U N D Y S TA D

5 ulver ble skutt under lisensjakta i Østerdalen siste vin-

Verneorganisasjonen
WWF, Naturvernforbundet og
Foreningen våre rovdyr, på sin
side, stevnet Miljøverndepartementet for retten, en rettssak
som saksøkerne selv helt sikkert
vet at de vil tape.

ter. En effektiv jakt utført av
lokale jegere ble meget dårlig mottatt blant en rekke

Kronikken til eks-politikerne
og stevningen fra miljøvernerne er nok først og fremst et
uttrykk for nostalgi – alt var mye
bedre før.

aktører på vernesiden. Både
eks-politikere og miljøvernere
overgikk hverandre i høylytte
utspill som de i dag kanskje

Den gang rovdyrvennene fikk
gå fritt under vingene til miljøbyråkratiet og messe om rovdyrbiologi og internasjonale
forpliktelser helt til de selv,
Stortinget og halve kongeriket
trodde på usannhetene.

Alpha-tispa i Koppangsflokken januar 2005. Foto: Arne Hagetrø

aller helst hadde sett ugjort.
Tidligere miljøvernminister Torbjørn
Berntsen og
eks-stassekretærene
Børre Pettersen og Stein Lier Hansen,
den siste sågar DN-sjef i 7 år, skrev en
aviskronikk om ”Ulvejakta i perspektiv” som med all tydelighet viste at de
ikke hadde holdt seg faglig oppdatert
om rovdyrpolitikk etter at de forsvant
ut av Miljøverndepartementet. I kronikken framførte de tre herrene en ramsalt
kritikk i øst og vest, av så vel ulvejegerne som forvaltningen som i følge forfatterne gjør en stor feil i å la bygdefolk
få innflytelse i rovdyrforvaltningen.

Kronikken til eks-politikerne
og stevningen fra miljøvernerne er nok først og fremst
et uttrykk for nostalgi – alt
var mye bedre før.
12
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Mye galt kan sies om den nye rovviltmeldinga, den sikrer fortsatt vekst og
høye forekomster av rovdyr. Men når
det gjelder innholdet i Norges forpliktelser i forhold til Bernkonvensjonen er
det vesentlige endringer siden
Berntsen og Lier-Hansens tid. Tidligere
tolkninger om at Norge var forpliktet til
å ha egne levedyktige bestander på
norsk jord er forlatt av Storting og
Regjering. Ikke frivillig, men de ble
tvunget til det fordi tolkningen var
direkte feil, både biologifaglig og juridisk.
I forkant av den siste rovviltmeldingen
satt WWF Norge og Norges
Naturvernforbund selv i rådgivingsgruppen Rovvilt og samfunn, RoSa, og
konkluderte sammen med bl.a
Folkeaksjonens representant og en rekke forskere om at norske myndigheter
hadde misforstått Bernkonvensjonens
forpliktelser. Dette er nå norsk politikk.
Likevel presterer miljøorganisasjonene
å stevne Staten for retten for brudd på
forvaltningsprinsipper som de selv har
vært med og kastet på skraphaugen.

Det går vel denne gang som sist WWF
tapte en ulverettsak mot staten. Etter
dom i Oslo Namsrett om ulvejakta i
2005 kom WWF Norge luskende til
motparten Miljøverndepartementet
med søknad om å få dekt sine idømte
saksomkostinger på kr. 60.000.

Likevel presterer miljøorganisasjonene å stevne
Staten for retten for brudd på
forvaltningsprinsipper som
de selv har vært med og
kastet på skraphaugen.

Kommentar:
Kåre Holmen, fylkesleder i
Folkeaksjonens lokallag i
Akershus, synes det er et merkelig perspektiv som de tre
sentrale eks-politikerne viser
til i sin aviskronikk.
«Perspektivet» til de tre herrer viser at
de må være enten utgått på dato, eller
så ønsker de fortsatt å bidra med desinformasjon i rovdyrdebatten.
Kritikken mot jegerne i ulvejakta er
sterk. Man forsøker å gi et inntrykk av at

Labb Hundefor
FK-butikken Oppdal
7340 OPPDAL
Tlf. 72404920

Norsk Spekemat AS
7340 Oppdal
Tlf. 72400140 Fax: 72422060
norsk.spekemat@spis.no

Storlismia as
Smiveien 3
7340 Oppdal
Tlf. 72404300

Bjarne Flasnes
Reintransport
7863 Overhalla

det var de reneste amatører med en
jaktledelse med «manglende autoritet»
som var innvilget lisens. Dette i motsetning til de som tok ut Atndalsflokken i
2001 ved hjelp av helikopter og pumpehagle, dette kaller man «profesjonelle jegere». Og ser vi på hva de to forskjellige uttakene bragte av støy både
innad i landet og ut over landets grenser vil vi favorisere lisensjakta som desidert mest profesjonell.
Det er med undring vi opplever at LierHansen og Pettersen, som begge har
hatt ledende stillinger i NJFF, i artikkelen slår jegerstanden langt under beltestedet.
I siste avsnittet gir man så noen spark til
det sittende Storting, med kritikk fordi

Midt-Norsk Mobilslakt AS
Svein Arne Bjørkås
7882 SØRLI Tlf. 74339271

Lesja bilruter
2665 Lesja.
Telefon: 61 24 54 10
www.lesjabil.no

Fregn Forlag AS
2420 Trysil
Tlf. 62451490

BYGGER`N
Lesja

Lesja Fjellstyre
2665 Lesja
Tlf.: 61244282

Lesja Innkjøpslag
Telefon: 61245400
Telefax: 61245401

Oppdal Slakteri AS
7340 OPPDAL

Sør-Odal
Bygdekvinnlag

Gilde BS Oppdal
7340 Oppdal

Jan Erik Blom
Dalsveien 38
0775 OSLO

disse har hørt på bygdefolket. Vi tror at
de dager er forbi da sentrale styringsmakter bare kan tre vedtak i rovdyrpolitikken ned over hodet på store folkemengder som blir berørt. Forståelse for
medbestemmelse og lokal forvaltning
er tydeligvis fraværende for de tre herrene.
KÅRE HOLMEN
FNR AKERSHUS LOK ALLAG

Gunder Swensen
Griniveien 48
0756 OSLO

Boka om
Hitraaksjonen
Et viktig kapittel
i historien
om bygdenes
selvforsvar.
Boka koster
kr. 120 + porto.
Waage PROPAIUM forlag
7247 Hestvika
E-post: vi-u@online.no

Rovdyr 1/2-2005

13

Nytt fra lokallagene
Jenter styrer nytt lokallag i Oppdal og Rennebu
Lokallaget i Oppdal og Rennebu ble stiftet 17. februar 2005.
Medlemmene valgte et rent jentelag i lokallagstyret. Leder er
Bjørg Marit Sæteren fra Oppdal. Med seg i styret har hun
Marianne Dolpen og Anita Bergerseter fra Rennebu og Anita
Schive Bjerkaas og Reidun Stølen fra Oppdal.
Aktiv medlemsverving har gitt mange nye og medlemstallet i
lokallaget er nå 240. Lokallaget deltok på stand under årets
NM i jaktfelt i Oppdal i April.
I vår arrangerte lokallaget i samarbeid med hovedorganisasjonen et folkemøte i Oppdal om den nye rovdyrforvaltningen. Over 100 deltagere møtte opp. Hovedtema var arbeidet i
de nye regionale rovviltnemndene. Innledere var Morten
Kjørstad fra Direktoratet for naturforvalting, Erik S. Winther fra
rovviltnemnda i Oppland, Inge Staldvik fra nemnda i MidtNorge, Lars Bendik Austmo fra Fylkesmannen i NordTrøndelag, Odd. E. Risan fra Norsk Sau og Geit og Bjørg Marit
Sæteren og Åsmund Ystad fra Folkeaksjonen.

Ny leder i Nord-Trøndelag lokallag
Einar Almaas fra Høylandet er valgt som leder for
Folkeaksjonens lokallag i Nord-Trøndelag. Almaas har tidligere
vært styremedlem i Folkeaksjonens landsstyre og var en av de
sentrale initiativtakerne til oppstarten av Folkeaksjonen i
Namdalen tilbake i 1998. Med seg i lokallagsstyret har han
Siw-Ellinor Aagård fra Lierne, Magne Rønning fra Overhalla,
Ivar Toven fra Namsos og Martin Kolstad fra Verdal. Karin
Hagen, Levanger og Arne Kvernmo fra Verdal er varamedlemmer. Laget i Nord-Trøndelag har 807 medlemmer.

Valdres lokallag med støttekonto for de straffedømte i
jervesaken
På årsmøtet i Folkeaksjonens lokallag i Valdres ble det opprettet en støttekonto for de straffedømte i jervesaken i Vang.
Et utvalg med Einar Heen Hjelle som ansvarlig kontofører og
medlemmene Aage Hovengen og Torleiv Grimstad, har etter
flere anmodninger opprettet en konto i Vang sparebank.
Kontonummeret til innsamlingsaksjonen er 2146.56.25748.
De innsamlede midlene skal så langt det rekker dekke utgifter
som de fire hadde i forbindelse med rettsaken, som for
eksempel tapt arbeidsfortjeneste, forklarer Grimstad.
Kontoen skal gjøres opp etter endt soning. De fire tiltalte fikk
21 dagers ubetinget fengsel. I tillegg fikk to av dem inndratt
verdier for 5.000 kroner.

Akershus lokallag
4 av styremedlemmene i Oppdal og Rennebu:
Fra venstre Anita Bergerseter, Bjørg Marit Sæteren, Marianne Dolpen og Anita
Schive Bjerkaas. Femte styremedlem er Reidun Synnøve Stølen.

Har nok en gang gjennomført et godt arrangement under
Villmarksmessen 2005 på Lillestrøm. Som vanlig gav det
mange interessante diskusjoner og i år 38 nye medlemmer.

De nye lokallagene i Trysil og Rendalen har begge gjennomført første ordinære årsmøte etter at lokallagene var ledet av
interimstyrer etter oppstarten i fjor høst.

Rendalen lokallag
ledes av Tove Døsen. Andre styremedlemmer er Geir
Byggstøyl, Randi Thorshaug, Hanne Mette Bekkevold og
Oddmund Løvold. Det nye laget i Rendalen har 107 medlemmer.

Trysil lokallag
har 228 medlemmer. Bjørn Skåret leder lokallagsstyret som for
øvrig består av styremedlemmene Rune Jota, Ola Sjøli, Håkon
Heggbrenna, og Per Arny Bakken. Varamedlemmer er Arnold
Eggen og Per Martin Rud.
Fra årets villmarksmesse. Leder i Norsk Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, i hygge-

Lillehammer region
Lillehammer lokallag vedtok på siste årsmøte å invitere med i
lokallaget alle medlemmer av Folkeaksjonens med bosted
Øyer, Biri og Nordre Ringsaker i Lillehammers omegn.. Alle disse medlemmene vil bli tilskrevet og invitert med og ved årsmøtet i 2006 vil lokallagets styre bli valgt blant alle medlemmene i regionen.
Lokallagsleder i 2005 er Mathias Finsveen. Styremedlemmer er
Mathias Finsveen , Arve Rolstad, Astrid Vigenstad og Knut
Fineid. Vara til styret er Aage Brekken.
14
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lig diskusjon på Folkeaksjonens stand.

Nytt lokallag i Vestfold
Til høsten vil alle medlemmer av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i Vestfold fylkeslag bli invitert med til å delta på stiftelsesmøte for lokallag for Vestfold. Alle medlemmer vil få brev
med invitasjon når tid og sted er avklart. Lokal kontaktperson
for Folkeaksjonen i Vestfold er : Helge Røsholt, 3277 Steinsholt
tlf. 91327239.

Kontaktinformasjon om
Folkeaksjonens lokallag og kontaktpersoner
Akershus: Leder Kåre Holmen, Aurskog
tlf. 63864206
Østfold: Leder Nils Solberg, Halden
tlf. 69177555
Hedmark: Leder Magne Løkken, Folldal
tlf. 62490370
Hedmark fylkeslag inviterer til årsmøte i høst der fylkeslaget
foreslås avviklet og omorganisert til nye lokallag i områder
som ikke har lokallag fra før.
Lokallag i Hedmark:
Trysil:
Leder Bjørn Skåret
Rendalen: Leder Tove Døsen
Nord-Østerdal: Leder Ola Tronsmoen

tlf. 62451014
tlf. 62468077
tlf. 62489536

Lokallag i Oppland
Lillehammer: Leder Mathias Finsveen
Gausdal: Leder Arve Gudbrand Blihovde
Valdres:
Leder Arne Myrvang
Skjåk:
Leder Embjørg Langleite Skamsar
Dovre:
Leder Martin Leren
Lesja:
Leder Kåre Ljosbakken

tlf. 61253899
tlf. 61228105
tlf. 61340463
tlf. 61214072
tlf. 61240735
tlf. 61243719

Årsmøte i Hedmark fylkeslag
Lørdag 17. september kl. 12.00 2005
på Nordlandia Østerdalen Hotell på Rena.
Årsmøtet skal behandle forslag om å avvikle
Hedmark fylkeslag. Dette er et ledd i
Folkeaksjonens omorganisering fra fylkeslag til
lokallag. Det vil derfor bli tatt initiativ til stiftelse
av nye lokallag i Hedmark i forbindelse med
avviklingen av fylkeslag.
Alle medlemmer av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i Hedmark er velkommen.
Påmelding innen 1. september 2005
til fylkes-leder Magne Løkken , 2580 FOLLDAL ,
tlf. 62 49 03 70. Saker som ønskes behandlet på
årsmøtet må være styret i hende innen
20. august 2005.

Småannonser koster kr 300 pr stk
Frist for neste nummer er 10. september 2005
Bestill på tlf. 975 95 119 eller faks 74 12 65 01 eller
epost: aksjonen@rovdyr.org

Lokallag i Sør-Trøndelag
Oppdal og Rennebu:
Leder Bjørg Marit Sæteren, Oppdal tlf. 72400400
Nord-Trøndelag: Leder Einar Almaas, Høylandet tlf. 74321991
Buskerud fylke:
Kontaktperson Magne Akervold, Flå tlf. 32050433
Telemark fylke:
Kontaktperson Halvor Midtveit, Vinje tlf. 35070152
Vestfold fylke:
Kontaktperson Helge Røsholt, Steinsholt tlf. 91327239
Nordland fylke:
Kontaktperson Ingvar Ramsvik, Rognan tlf. 75690675

SOLBERG REISER AS
Solberg Reiser AS er ledende på tilrettelegging og
gjennomføring av skog- og utmarksfaglige reiser.
Vårt kontaktnett er stort og våre reiseledere har lang
erfaring fra vår virksomhet gjennom 20 år.
Solberg Reiser AS tilbyr ved siden av rene fagreiser
også historiske og kulturelle reiser for grupper. I tillegg til faglige temaer er det vanlig å flette inn
byvandringer, museumsbesøk, teater og hva vi ellers
forbinder med en variert og hyggelig utenlandsreise.
Solberg Reiser AS har gjennom sitt gode kontaktnett
i skog- og utmarksnæringen i utlandet arrangert jaktreiser til en rekke land gjennom 20 år.
Solberg Reiser AS tilbyr gruppereiser til samtlige land
i Europa i tillegg til USA, Sør-Afrika og Australia.
Transportteknisk og faglig blir hver enkelt reise
skreddersydd etter kundens ønske og behov.
Solberg Reiser er medlem av Reisegarantifondet – for
din sikkerhet som reisende

Solberg Reiser AS, Storgaten 10, 1771 Halden
Telefon: 69 17 75 55
E-post: post@solbergreiser.no

WWW.SOLBERGREISER.NO
Rovdyr 1/2-2005
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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 er ledende på informasjon
Folkeaksjonens
internettside
www.rovdyr.org
http://www.rovdyr.org
har utviklet seg til
å bli helt sentral
for kommunikasjon og
kunnskap om rovdyrforvaltning i Norge.
Nettsiden har over
12000 besøkende
hver måned.

Folkeaksjonen ønsker å synlig-

Landsstyret i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

gjøre folks motstand mot en feilslått rovdyrpolitikk. En bred fol-

Leder:

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

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

kelig støtte en forutsetning for å

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

kunne forhindre en ødeleg-

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

gende rovdyrpolitikk.

Eli Bjorvatten, 4985 Vegårshei - tlf. 907 50 423 - eli.bjorvatten@skog.no
Varamedl:

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

Medlemskontingent for 2005 er

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

kr. 150 pr. person, og kan betales

Magne J. Synnevåg, 1354 Bærums Verk

til konto 4464.09.33434.

Sekretær:

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

