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Bjørnulykk e
En nylig tragisk hendelse med en bjørnedrept mann
i Finland vil nok gi debatten om rovdyrenes farlighet
ny næring . At en slik hendelse ville komme før eller
senere var forsåvidt ikke uventet. Som vi tidligere har
påpekt en rekke ganger kan rovdyr i spesielle situasjoner også være farlige for mennesker. I dette tilfelle
var det ei binne med unge. Mannen var ekstremt
uheldig å kom mellom binna og ungen. Binna er redd
for ungen og forsvarer den som naturlig er. En tragisk
hendelse for mannen og hans familie. Ulykker er
alltid tragiske for den det rammer og de pårørende
uansett hva slags ulykke det er og i likhet med dyr
kommer også mennekser opp i farlige situasjoner bilulykker, arbeidsulykker og andre uhell er årsaken
til mangen død og sorg årlig.
Det gikk et meget informativt og flott program på NRK i mai i år om "Farlige dyr"
som den eminente og norges fremste natur- og dyrefotograf Arne Nævra hadde laget. Her
var det mange interessante opplysninger om hva som er årsakene til skader på mennesker
i forhold til dyr i Norge. I tillegg til husdyr er vepsen faktisk den som forårsaker årlige
dødsfall på mennesker.
Som denne filmen også viste og forklarte, så gir dyr oss klare signaler om at nå er
vi kommet for nær eller forstyrrer unødig. Vi kjenner mange tilfeller hvor ei elgku forsvarer
for en hver pris avkommet sitt og da kan en elg være farlig. Og i tilfeller hvor en bjørn ligger
på et bytte vil noen av de forsvare dette og da kan bjørnen også være farlig. Men i forkant
av en aggresiv og angripende adferd gir de oss tegn og advarsler. Dette er noe vi mennesker
bør og må respektere. For noen år siden var det en mediakjent bjørnebinne med to årsunger
i Finnmark som beitet nær hus på våren. Dette året var det sen vår og dårlig med mat i skogen.
I tillegg gikk det to hannbjørner i nærområdet som kunne være en trussel for binnas unger
under brunsttiden. Binna valget da å holde seg nær mennesker hvor mat og trygghet til
ungene kanskje var viktigst. Mange mente da at dette var unormal adferd - men det er det
ikke. En slik situasjon kunne ha vært farlig hvis mennesker hadde opptrådt uaktsomt. Derfor
er det viktig for mennekser å prøve å forstå ville dyr og deres behov og adferd, slik at farlige
situasjoner unngås. I denne siste finske hendelsen var det ekstremt uheldige omstendigheter
som var årsaken til denne triste ulykken.
Avslutningsvis vil jeg si at ville dyrs farlighet er et svært lite problem i våre
leveområder og for så vidt globalt sett også, og ulykker i alle former har alltid og vil alltid
ramme menneskene - i et slikt perspektiv blir "problemet" ville dyrs farlighet overfor
mennesker svært lite og ubetydelig.
Morten Bile!
23.06.9 8
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LL\'EBESTANDEN I SØRØST-NORGE:
KONKLUSJONER FRA
REGISTRERINGER PÅ SPORSNØ VINTEREN 1997-98.

Rapport til fylkesmennene i Hedmark, Østfold og Oslo og Akershus

Bakgrunn
Vinteren 1996-97 var Hedmark, Oslo/Ake rshus og Østfold de eneste fylker med fast tilhold av
ulv i Norge. I disse fylkene kunne ulv forventes å yngl e sommeren 1997 (St meld nr 35, 199697, Om rovviltforvaltning og FMV Ai Hedmark, rapport 8/97). Forvaltningen ønsket derfor
en kartlegging av ulvens bestandsstatus i Sørøst-Norge påfølgende vinter. På oppdrag for
fylkesmennene i de nevnte fylker gjennomførte Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad,
slike registreringer på sporsnø vinteren 1997-98. Oppdraget gjaldt i hovedsak å kartlegge
stasjonære ulvers antall, utbredelse og arealbruk i de tre Østlandsfylkene.
Direktoratet for naturforvaltning (DN) ga samme vinter fylkesmannen i Hedmark et
koordinerende ansvar for bestandsregistrering av ulv i flere fylker på Østlandet. Etter ønske
fra fylkesmannen i Hedmark har fylkesmannen hver måned fått tilsendt korte statusrapporter
fra Høgskolens ulveregistreringer (5 rapporter i alt).
I henhold til avtalen av 5 desember 1997 mellom Høgskolen og fylkesmannen i Hedmark, gir
denne rapporten et sammendrag av de viktigste resultater og konklusjoner fra vinterens
registreringer av ulv i Sørøst-Norge. I tillegg gir rapporten opplysninger om vinterens totale
svensk-norske ulvebestand. Ulvenes næringsvalg i vinterhalvåret er også belyst ved funn
avdrepte byttedyr. En mer detaljert rapport fra vinterens sporinger av ulv er dessuten under
utarbeidelse for trykking i Høgskolens rapportserie.

Bestandsregistrering av ulv i Skandinavia er tradisjonelt gjennomført ved sporleting, sporing
og kontroll av ulvemeldinger på snødekket mark. Sporsnø gir sikrere artsbestemmelse og gjør
det mulig å skille antall individer. Radiotelemetri kan effektivisere slike registreringer og
bidra til sikrere bestandstall. Det er imidlertid seks år siden sist en ulv kunne følges med
radiosender i Skandinavia., så vinterens registreringer er basert på sporfunn og sporinger av
ulv på snø.
Høgskolens primære oppdrag var som nernt å registrere stasjonære ulver. For å få en oversikt
over det totale antallet ulver i fy) ene. samarbeidet Høgs ·olen med fylkesmennene som
hadde ansvaret for registrerin~ av streifdyr o rvandrere fra ynJeområdene. Høgskolen
samarbeidet også med Hedmark Je~er- o_ Fis erfor und. samt lokale grunneiere.
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For å fri oversikt over den totale bestanden av ulv i Skandinavia samarbeidet Høgskolen med
Svenska Jagareforbundets registreringer og ulveforskere ved Grimsei forskningsstation.
Registrering av ulv som berørte norsk side av riksgrensen ble i hovedsak utført av Høgskolens
personell i samarbeid med lokale jegere og grunneiere. Studenter i skogbruk- og utmarksfag
ved Høgskolen var også en viktig ressurs i registreringene. Over I 70 personer bidro med
feltarbeid. Tilsammen ble ca. 900 km ulvespor fulgt innenfor områder med stasjonære dyr i
perioden november-april 1997-98. En stor andel av feltarbeidet (ca. 85% av totalt ca. 500
dagsverk) ble gjennomført ved hjelp fra frivillige, uten lønn fra Høgskolens prosjekt.
Reiseutgifter for anslagsvis en tredjedel av feltinnsatsen ble dekket av Høgskolens
prosjektmidler.
Yngling av ulv i 1997
Tre stasjonære ulvepar med helt eller delvis tilhold på norsk side av riksgrensen produserte
valpekull i 1997. Sporing på snø i november samme år avslørte det første sikre tilfellet der
ulvevalper var født i Norge på ca. 45 år. Først ble en og samme valpekull påvist på begge
sider av kommunegrensen i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner. Få dager seinere ble et annet
kull med valper påvist i grenseområdet mellom Akershus og Hedmark fylker sør for Glomma.
Lengre sør var et tredje kull født øst for Halden, trolig på svensk side av riksgrensen.
Utbredelse, revirgrenser og arealbruk for stasjonære ulvepar
Lite snø og begrenset lokal organisering av ulveregistreringene lengst sør i Sverige gjorde det
vanskelig å kartlegge arealbruk og revirgrenser for det sørligste ulveparet med valper. På
norsk side av riksgrensen hadde medlemmer av flokken tilhold i østlige deler av Halden og
Aremark kommuner i Østfold (figur I).
Revirgrensene til de to ulveparene som fødte valper henholdsvis øst for Oslo og nord for
Koppang ble kartlagt særlig nøye (figur I og 2). Ulveflokken øst for Oslo hadde et revir som
dekket deler av åtte norske og svenske kommuner: Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nes,
Aurskog-Høland, Rømskog, Årjang og Eda kommuner i fylkene Hedmark, Oslo/Akershus og
Østfold og Vårmlands liin. Flokkens vinterrevir omfattet et areal på ca. 1300 km2 .
Yttergrensene til reviret strakk seg fra Skarnes-Kongsvingertraktene i nord og ned til fire km
fra hovedveien mellom Oslo og Stockholm i sør (figur I).
Ulveparet med valper i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner hadde tilhold sør for Jutulhogget
og nord for Koppang. Høgskolens registreringer påviste aldri det revirhevdende paret vest for
Glomma, men en valp fra kullet krysset trolig elva inn og ut av reviret av og til på
ettervinteren. I Øvre Rendal hadde flokken tilhold på begge sider av dalføret (figur 2).
Under registreringene ble det påvist et nytt stasjonært ulvepar i det gamle yngleområdet på
Finnskogen (figur I). Vinteren 1996/97 ble det kun påvist enslig ulv på Finnskogen
(Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport 8/97). Revirgrensene til det nye
paret er ikke endelig kartlagt. men som tidligere par i området syntes ulvene i vesentlig grad
å ha tilhold på svensk side av riksgrensen. Det meste av parets aktivitet var imidlertid
konsentrert noe lengre nord enn hva som har vært vanlig for tidligere par. På norsk side er
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således det nye paret kun påvist i Åsnes kommune, og ikke i Grue der tidligere par også har
hatt tilhold.
I desember 1997 ble et ulvepar påvist i sørøstre deler av Trysil kommune , dvs i grense området
mellom Hedmark fylke, Vannlands Janog Dalarnas Jan(figur I) . Mye tyder på at dette var et
eget, nyetablert par som dermed var forskjellig fra paret på Finnskogen. Blant annet kan ulik
løpetid tyde på to forskjellige par(blod i tispenes urin i henholdsvis desember og mars ).
Sporobservasjonen av et par i Trysil er imidlertid begrenset til det ene nevnte tilfellet , og det
er høyst uklart om dette eventuelle ulveparet fortsatt eksisterer . I så fall er det forventet å ha
tilhold primært på svensk side av riksgrensen.
Andre stasjonære ulver
I tillegg til paret hadde en enslig, revinnarkerende ulv også tilhold på Finnskogen. Denne ble
flere ganger gjennom vinteren påvist sør for paret i østre deler av Grue kommune og
tilgrensende områder av Sverige . I deler av vinteren hadde dessuten en enslig ulv tilhold i
området mellom Glomma og Rondane i Stor-Elvdal kommune . Hvor stasjonær denne ulven
var er noe uklart.
Antall ulver i Sørøst-Norge
I fylkene Hedmark, Oslo/Akershus og Østfold ble det i månedene november-februar kun
påvist ulv i nevnte områder med stasjonære dyr . Omfattende, uavhengige ulveregistreringer i
regi av Hedmark Jeger- og Fiskerforbund og fylkesmennene påviste ingen nye ulver som var
ukjent for Høgskolens registreringer.
Valper fra fjorårets kull forlater generelt i særlig grad oppvekstområdene og legger ut på
vandring i mars-april. Som derfor forventet ble enslige ulver på vandring påvist i en rekke nye
kommuner i disse månedene . Dessuten ble to ulver sist i mars ved ett tilfelle påvist da de
krysset riksgrensen noen få kilometer inn i Norge i tamreinområder lengst nordøst i Hedmark.
Førjulsvinteren 1997 ble det påvist fem ulver i hvert av de tre yngleområdene som berørte
norske arealer (dvs. foreldrepar med tre valper), det nye ulveparet på Finnskogen, to enslige
dyr i Hedmark og det mulige separate paret i Trysil. Således hadde totalt 19-21 ulver helt eller
delvis tilhold i Sørøst -Norge førjulsvinteren 1997. Av disse hadde 12-16 dyr tidvis tilhold i
Hedmark fylke.
Etter nyttår 1998 ble det aldri funnet mer enn fire ulver i de to ynglerevirene nord for
Koppang og øst for Oslo , mens flokken i grenseområdet øst for Halden fortsatt bestod av 5
dyr. Ulveparet på Finnskogen var fortsatt inntakt, mens noe ulvepar kunne ikke påvises i
Trysil. To enslige ulver syntes fortsatt å ha delvis tilhold i Hedmark , og to ulver i følge ble
såvidt på,ist i Femundsmarka . Således hadde minst 19 ulver helt eller del vis tilhold i SørøstNorge etter nyttår 1998. Av disse hadde 13-14 dyr tidvis tilhold i Hedmark fylke .
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Byttedyr
I alt 31 byttedyr ble bekreftet drept av ulv på sporsnø i Sørøst-Norge vinteren 1997-98. Disse
var fordelt på ni arter, med antall byttedyr i parentes: Elg (17), rådyr (4), hjort (2), sau(!),
hund (3), rev (1 ), hare (I), smågnager (I) og spissmus(!) . Klauvvilt utgjorde hovedføden med
elg som viktigste byttedyr. Aldersfordelingen blant de 17 drepte elgene var en eldre ku, fire
fjordyr ( I ½ år) og 12 kalver.
Svensk-norsk ulvebestand vinteren 1997-98
Vinteren 1997-98 ble det ved felles svensk-norske registreringer påvist 50-72 ulver totalt i de
to landene. Antallet tilsvarer en årlig bestandsøkning på ca. 30 prosent siden 1996, det vil si
en bestandsvekst for ulv i Skandinavia som tidligere er beskrevet for årene 1991-96
(Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport 8/97). Den skandinaviske
ulvebestanden bestod denne vinteren av seks familiegrupper og minst tre stasjonære par der
yngling kunne forventes.

I tillegg til ulvene i Sørøst-Norge, ble det i vinter også påvist to ulver i Nord-Norge. De
krysset blant annet fylkesgrensen fra Finnmark til Troms . Totalt ble det påvist 21-25 ulver i
Norge vinteren 1997-98. De fleste av dem hadde bare tidvis tilhold innenfor landets grenser.
Forventede valpekull i 1998
Ved utgangen av parringstiden våren 1998, hadde revirhevdende ulvepar fortsatt tilhold
innenfor samtlige tre yngleområder som berørte norske arealer i 1997 (figur 1). Det
nyetablerte paret på Finnskogen var også inntakt. Det er derfor ikke usannsynlig at minst fire
ulvepar med helt eller delvis tilhold på norsk side av riksgrensen kan føde valper i 1998. På
svensk side er situasjonen noe mer uklar, men ytterligere ca. fem valpekull kan være født.

Petter Wabakken
(prosjektansvarlig)

og

Ole Knut Steinset

Høgskolen i Hedmark
Evenstad, 2 juni 1997
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Figur 1. Vinterrevir kartlagt for reproduserende ulvepar med valper (grått), ulvepar med
\'alper uten kartlagte revirgrenser (svart sirkel) og nyetablerte par (åpen sirkel) i Sørøst-Norge
vinteren 1997-98 . Det er usikkert om et ulvepar fortsatt har tilhold i sørøstre deler av Trysil
(se tekst) .
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Figur 2. Yttergrenser for re\'iret til et reproduserende uh ·epar i Stor -Elvdal og Rendalen
kommuner, kartlag t ved sporing av ulv Yinteren 1997-98 (se tekst) .
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Kan vi stole på journalistene?
Noen kommentarer til rovdyrreportasjer sommeren 1998
Av

Viggo Ree

Sommeren 1998 har medieoppmerksomheten mot rovdyr og konflikten mellom
rovdyr og sau nådd nye høyder. Sau som
blir drept av rovdyr har åpenbart en nærmest
grenseløs interesse for mange journalister enda det ikke lenger kan være noen nyhet at
dagens driftsform fører til tap av saueliv.
Som tidligere år er svært lite oppmerksomhet rettet mot sauetapene som ikke har noe
med rovdyr å gjøre. Disse døde sauene også med lidelser og smerte involvert representerer det store flertall av totaltapet.
Ved å følge ulike deler av journalistenes
prestasjoner sitter man etter årets beitesesong igjen med inntrykk av at det har vært
drevet organiserte hetskampanjer mot våre
truete rovdyrarter og rovviltforvaltningen i
flere presseorganer.
Tidligere år har vi gang på gang sett
at rovdyrreportasjer har fått ensidige vinklinger, og journalisters evner til å vurdere
meldinger og saksforhold på en kritisk måte
har vært mangelvare i en rekke oppslag.
Tips og uttalelser til pressen blir servert uten
spørsmålstegn og reservasjoner, og i mange
saker kan man få inntrykk av at faktorer som
troverdighet og sannsynlighetsfaktorer er
lagt helt til side. Ofte mangler kommentarer
fra fagfolk helt. Enkelte ganger vil faktisk
oppfatningen snarere gå i retning av at man
står overfor intervjuobjekter som er livsløgnere eller påvirket av rusmidler enn å
tenke på personer som pålitelige informanter. Nå har ikke undertegnede for~tatt en
grundig studie av sommerens rovdyrreportasjer. Det er først når man sammen-

stiller tilgjengelig materiale på en vitenskapelig måte at man kan trekke sikre konklusjoner, men det generelle inntrykket går
klart i en retning.
I denne artikkelen skal jeg gå nærmere inn på tre rovdyrsaker som har fått til
dels store presseoppslag i sommer (se faksimiler). En gjennomgang av disse tre historiene viser at det fortsatt er høyst nødvendig
å stille spørsmålstegn ved journalisters arbeidsmetoder. Årette søkelyset mot pressefolks prestasjoner i tilknytning til oppsøkende journalistikk- eller mangel på sådann
- kan være viktig i mange tilsvarende saker.
I denne sammenheng kan det være interessant å merke seg ulike reportasjer i en høstutgave av fagbladetJournalisten, som utgis
av Norsk Journalistlag. Temaet her er journalister og juks, og i nr. 12 - 14. august 1998
er hovedoppslaget på førstesiden: "- Også
norske journalister JUKSER". Under overskriften "Har skjedd her i landet" lyder
ingressen: "Norske medier er ikke forskånet
for journalister som bløffer. Det mener
nyhetsredaktør i Dagbladet, Esten 0.
Sæther ". Selv om det er forskjell på juks og
ukritiske reportasjer er det viktig for leserne
å være klar over de ulike former for resultater av manglende oppsøkende journalistikk.
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Ulvefamilie i hage i Koppangs tettbebyggelse
Den første a\' de tre reportasje ne dreier seg
om ulv. nder OYerskriftene·'Seks ulver på
trappa·· og ··Så ulvefamil ie fra soverommet" kunne Østlendingen den 6.8.1998
bring e en belt fantasisk historie til sine lesere. Reportasjen . som på ingen måte var
preget av den velkjente rovdyrhetsen ,
kunne bringe ny beten om en dame bosatt i et
boligfelt i Koppang som i nærmere 45 minutter hadde besøk av en hel ulvefamilie
ved husveggen. Selv om observatøren - i
følge avisen - ikke trodde sine egne øyne ,
var vedkommende allikevel 100 % sikker
på at det var ulv!
Dersom Østlendingen hadde tatt seg
bryet med å slå opp i adekvat litteratur , eller
vist et snev av oppsøkende journalistikk ved
i hvertfall å ta kontakt med en fagkyndig
person , ville kanskje presentasjonen fått en
noe annen vinkling. Da kunne leserne f.eks.
ha blitt gjort oppmerksomme på at ulveunger i Sør-Skandinavia har sluttet å die og
lever av fast føde om lag en måned tidligere,
og at valper i begynnelsen av august
ihvertfall er på størrelse med elghunder.
Den størrelse på ulvevalpene som observatøren beskriver passer på nesten nyfødte
unger når de i mai ligger blinde og hjelpeløse inne i hiet! Selv om ulv kan bevege seg
i eller nær bebyggelse vil en forflytning og
et lengre opphold av en hel familie inn i
tettbebyggelsen i Koppang være så utrolig
at selv de mest fantasifulle og ukritiske
mennesker burd e stille et par spørsmålstegn. Avise n burde dessuten gjort seg visse
refleksj oner over at ingen andre i boligfeltet
hadde sett dyrefamilien den lange tiden den
oppholdt og beveget seg inne blant husene .
Med mange år erfaring i å behandle
observasjoner av både sjeldne og alminnelige dyr. bl.a. i komitesa mmenheng for

Norsk Ornitologisk Forening , kan jeg berette om de utroligste saker som er blitt
innrapportert for vurdering og registrering.
Alle observatører er så godt som 100 %
sikre på at deres identifikasjon av art er
korrekt. Det ligger ikke noe negativt i det.
Snarere tvert i mot, for det er viktig og
positivt at alle meldinger kommer inn. Det
viser seg imidlertid svært ofte at det folk
hevder å ha sett dreier seg om noe helt annet.
Slike saker dreier seg derfor også i stor grad
om psykologi og folks evner til å forestille
seg ulike aspekter knyttet til det de faktisk
ser. Et eksempel fra 1973 illustrerer hva
man kan opple ve i en slik sammenheng. En
mann ringte Zoologisk Museum i Oslo en
sensommerdag og fortalte at han hadde funnet en ringmerket død rugde i hovedstadens
Østmarka. Dette var i og for seg en grei
melding. Siden det blir ringmerket svært få
individer av denne arten i Norge hvert år
tillot jeg meg allikevel å antyde for innringeren at det kanskje kunne være en bekkasin. Vedkommende ble da ganske irritert,
og skjelte meg ut over telefonen. Han hadde
vært jeger i over 50 år, og hadde skutt så
mange rugder og bekkasiner at en slik valp
som meg skulle la være å stille kritiske
spørsmål ved hans kunnskaper og erfarenhet som feltmann . Dette var forsåvidt klar
tale, men siden han hadde tatt vare på den
døde fuglen ville dette gi muligheter for
sikker artsbestemmelse på et senere tidspunkt. Fuglen ble ben tet senere samme dag,
og det viste seg da at det mannen hadde
funnet var en av Nils Gullestads ringmerkete hettemåkeunger fra Østensjøvannet i
Oslo.
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SÅ ULVEFAMILIE
FRASOVEROMMET

- Ulvetispa stelte med de
fire valpene og den store,
nlvoksne hannen JAnoen
meter unna og \loktet over
familien sint forteller
Gerd Haugli (61) rraKoppang. Hun er ikke det
minste i tvil om at del var
ulv hun beskuet fra soveromsvinduet i nærmere 4S
minutter mandag kveld.
AV

LARS ESPEN RATI-1 VESTAD
- Men jnmmc:n er del skre mm ende
nlr ulven er så næn:igenlle Al de-n
kommer lil Cl boli~fclt i Koppang
scntrum,forteller
Haugli og viser
on hvordan ulvdamilicn beveg<:!
seg bak husveggen hennes l Kon-

gleveien,snaue 100meler fra Koppang sentrum. Selv ble hun ikke
skremt. hun var for fasci!ltrt til
det . Men hun var sv:rrt bekymret
forunga i nabolaget.
- Det regnet kraflig og de fire
smd valpene, rom ikke var større
enn 30- 35 centimeter, krøp under
vedp11llen til marmen min Arve for
å søke ly. Dn la morn se,g ned, og
valp,:nc p.itlcl en lang siund. hg
kløp meg nere ganger i armen og
gned megkraftig i 0ynene. For det•
11
!:n~~fo~~~~ J~~JH°!'u~ilt vrre
Men det var nok ikke innbil•
ning. I n:rrmcrc 45 minuller slo
Gerd i virtdusposten på soverommet med blikket festet på ulvene i
en tidlig kveldsstund mandag
kveld. Og at det var ulver, er ikke
dendyrevan1e kvinnen det minsle
i tvil om.

Litt •" eø opple1'else
- Jeg sto og beskuet dem, torde
ikke røre meg i del hele talt. Jeg
måtte bli sikker på h11ajeg lå. Jeg
er godt vant ~d dyr og ser ~vært
godt. Fargen, utseendet, den apisse
snuta og ørene gjør meg 100 % sik•
ker i min sak, forteller Gerd og legger til at tre av valpene var mørke-

I' ;_G~~.d (6)) ...~I

I "t~Odd~~kke'~il.
Islne~~~
•'~n,!;I
rei pelsen enn foreldrene.
Gerd mener det er iBkull. for
valpene vard små.
- De var 1-åsete. d det er vanskelig å forcttille seg at det var
noen farlige rovdyr !IOffl lekte 11:g
reit utenforhusveggen.Delvaren
utrolig naluropplcvdae jeg aldri
vilglcmme,selvomdct
nesten virker ror godt til 4 være sant.

Hunden urolig
Sam~n med hunden Sent• (4)
vis.er Gerd O!S hvor valpene krøp
untler vedpallen. Scnla er urolig og
flyr for det ~Sle ogsnuser.
- Han h.1r ikke vær1 se-g selv
siden besøket, forteller Gerd. Vi
har hatt elg i hagen før. u1en at
hunden har reagert. Men nfl er han
svæn urolig Ofl oppfor-er seg merkcl,,.. ~clt
n:\r han er ul~ Ennll
Yilhitnikkerotsel!,.fortellerGerd.
Gerdsm.ann,Arvt:,vardc:ssverre ikke hjemme da Gerd beskuet
ulveramilien.
-Jeg ble~ hctall av ulvene at
jeg ikke engang hinltte p.1A Itle
ener k..ameraet han&.Del angrer
;cgsclvføl(tCli11,veldig pi nå.
- For tenk A ho hilde IIY en hel
ulvcfamilicih:1icn.Duskullcscll
da de forlol hagen. med mora
før.it,de fire valpene ellervg faren
tils.lutt. Det ville jo =t helt ul rolig A hntl et , lik hilde, a~ulter
Gerd Hnugli .

FIKi( MEL.X: M11f"l.1
1,1 hrr Ill( lr,t dr
flrrsmd ulwWJ!f>t'ttl'/1flllt,f"l'ltlfl'r
Gtnl,11,mil.Jr,r1lnmlns1tirvl/t,m
<11titt""' nb ulwr
.sd I htil(tll
ny/i~.

h.,,,

Historien om ulvefamilien på trappa
spredt videre som et faktum - uten reservai boligfeltet på Koppang havnet senere i sjoner eller kommentarer fra faglig hold.
andre norske aviser, og beretningen ble
Hva blir det neste?
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Den hjørneskadete polakken
Den andre reporta jen gjaldt en polakk som
angivelig var kadet a bjørn i Sverige.
Saken ble
lått opp i Østlendingen
11.8.1998 under O\'er kriften "Bjørn skamferte polsk bærplukker".
Undertegnede
fikk kort tid etter tak i oppslaget i den
svenske avisen Dala-Demokraten fra 8.8.
(inkludert førstesideo mtale) , som var utgangspunktet for den bloddryppende beretningen i Senterparti-avisen i Hedmark .
Som leserne selv kan se ved å lese faksimilene går det fram at Østlendingen i tillegg
hadde klart å kjønnsbestemme rovdyret til
~
DALA-DEMOKRATEN
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"en velvoksen hannbjørn ". Etter å ha studert begge avisoppslagene kontaktet jeg
kolleger i rovdyrmiljøet i denne delen av
Sverige for eventuelt å få noen supplerende
kommentarer derfra. Det tok ikke lang tid
før polakkens skjebne hadde fått en helt
annen forklaring. I følge folk i distriktet
hadde polakken blitt tatt på fersk gjerning i
det han begikk innbrudd i en hytte. Eieren
hadde oppholdt seg i hytten under
innbruddsforsøket, og angivelig banket opp
polakken så mye at han trengte legehjelp .
Legemsbeskadigelsen av hytteeieren skulle
så ha blitt skjult ved å skylde på bjørn.
11
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Bjorn rev polsk barplockare
SÅLEN

Alla moten med en bjom
sluta inte lika lyckligt som i
visan om Mors lilla Olle .
· Det ftck en polsk barplockare erfara på onsdagskvallen.
I sin jakt på blåbar I trakterna kring Granfjallsstoten I
Salenfjallen blev han attackerad samt riven och biten av
enbjom.

Kerstin Arnesson, som kor
taxi i Salen , fick på onsdagskviillen ett larm att hiimta en
skadad person i Granljiillsstoten.

- Enligt de knapphandiga
uppgifter vi fick vardet en utlilndsk biirplockare som hade blivit biten av en bj orn,
sager Kerstin Arnesson .
Resa på tio mil
Det iir gott om utlåndska bår plockare som har sina lager i
Granfjiillstoten . Niir Kerstin
Arnesson kom fanns diir en
man ett par stora sår i huvudet.
- Det var omojligt att gora
sig f<irstådd. Ingen kunde något annal iin polska. Det var
bara att åka till sJukstugan I

Malung , beriittar Kerstin.
Det år en resa på tio mil
och Kers tin uppfattade inte
att mannen var svårtskadad .
-Det enda Jag kunde se var
de stora skrapsåren i huvudet och han var hela tiden
lugn men tyviirr kunde vi inte prata med varandra . Han
kunde lnte ens ett ord på eng elska, sliger Kerlin .
Någon uppglft på hur allvarligt skadad den polske bårplockare var har inte gåttatt fil..
Det år dålig tillgång på blå·
bår I Viisterdalarna. Diiremot
finns det enligt uppgift gott

om bjornar i griinstrakterna
till Norge i norra Dalarna .
En staty som berattar his torien om Mors lilla Olle
finns också sedan några år
tillbaka I Sorsjon.
Ryktet sager också att det
finns varg i området.
Vern vet, kanske tyckte
bjornen att det var han eller
hon som hade forsta tjing till
de eftertraktade blå baren,
Den polsk bårplockare
blev inte rik på blåbiir men
en erfarenhet rikare iir han
utan tvekan.
ROLF JOHA NSSON

BJØRN SKAMFERTEPOLSK BÆRPLUKKER
Alle meter med en bjørn ender ikke alltid like lykkelig
som Prøysens vise om lillebror på blAbærtur. For denne
-Den eneste r.i.e:dmgen vi fikk.

AV

'-'.ITen kort bes.,ed.om at en i.;te:t·

gangen vur del garantert ikke ei ku som bet, klorte og
skamferte den polske bærplukkeren ved Granfjellstelen.
een polsk.Det 'tør ikke anncl å
uwc cn.1 1 sl.)'5$C ham til sykes-

Blåbær i grensetraktene

Noen bekrchelse på h\·or sbdel
den polske b.'.rrplukkcren
var. h.:tr
vzrt umulig å skaffe. Men det
I sin jakt p!i blåbær , traktene svec:sl:enJSen
me rr.il. .Ken-:.m fon.elter at h-:m bekreftes at <Ut nå er dirlig tilomkring Granfjellstølen, rett
ifkc be-trakte:~n::.en som svzrt g,a.,g~ btåbz.ri Vestre Dalarne.
innenforsvenskegrensai Dalamc, 10 rruls S)ketur
al..,rtig~L
Ocnmot fin.i.es det mye bz:r i
ble den polske bærplukkeren De t er ma..,gei;te~ke
b.rr- De: c ene jeg kunne se. -.-u g.cnsetraktcnc mot Norge i norbådeklort og hitt av en velvoksen pluk: ere. spcs.iclt polakker. men de Sien iaa;)cs,i:-enc I hodet.
dre Dal.ame.
hannbjørn
.
også en del no.-d.,1ecn.som hat Han \.lf hdc udc-nbc-.lS$1.og I ro.
- ~!en se opp for bjørn.oppforRedak5jonssjerÅke Hallsteins- sine bærplasser i og omkrir.g Men r.ocr. kom.."nLJUkasjon
var dr~r Ake Hallstcinsson i Daladeson i avisen Dalademokralen i Granf,cll:steten. Da Arnesson u:.'Tiu.lig
I fore ~ a.n..-:.ct
enn tegn• mok.ra!eo. og legger til følgende :
Falunfortellerat det vartaxisjåfør kom fnm eller å ha i.jørt 10 r.uL sprak. Manoco i:unne jo ikke et
- Om den polske bzrplukkcrcn
KerstinArnessoni Salensomons- [anl hun en mann i -..cgk.anten ord engelsk..Langtmindresvensk, ikke ble nk på blåb.rr, ble han i
dag kveld fikk alarmbeskjeden med store sår i hodeL
(onelle r Kcrn.n..Men at han var al!c (aJIen erfaring rikere.
om å hente en skadet person i - Det varumulig å forståhva man- bitt og rt\e:t i bodet 3\ bjørn. var
grensefjellområdet
.
nensa. Han kunne ikke noe annet det ingen tvil om.
LARS ESPE ' RATH \'ESTAD

Øst/endingen

landsk bærpi.UJC.k:er
'tarbli.u bit: a'" tua i M;Lu.i.g. SlcrArncswn.
en bj0rn. sier Amessoo ti: :!'r.
Dermed nr det å !egse LI pi IO
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Siden jeg nå hadde to helt ulik e historier om den polske bærplukkeren å forholde meg til, ringte jeg den 18.8. til både
den svenske journalisten og redaksjonen i
Dala-Demokraten. Den eneste kilden til
episoden var den kvinnelig taxisjåføren
som hadde kjørt den skamferte polakken til
sykestuen i Malung. Journalisten , som var
freelancer , innrømmet at han ikke hadde
førstehåndsopplysninger
om
bjørneangrepet. Beretningene om innbrudd et og
hytteeieren hadde også han hørt om . Hytteeieren hadde gått i dekning , for han ville
ikke si et ord til noen. Freelanceren hadde
imidlertid ikke funnet grunn til å bringe
noen av disse forklaringene fram i lyset
fordi det kun var andrehåndsopplysninger i
saken! På sykestuen i Malung var det på
grunn av taushetsplikten heller ikke mulig å
få noen nærmere opplysninger , i følge journalisten. I redaksjonen kjente man også til
at det kunne være en annen forklaring på
polakkens skjebne, men det var for mange
usikkerhetsfaktorer knyttet til hendelsene
for å følge opp med dementi eller ny reportasje.
Hva kunne så den kvinnelige
taxisjåføren berette til meg om saken? Senere samme dag fikk jeg også tak i henne pr.
telefon . Dagen etter hadde jeg nok en samtale med drosjeføreren. Hun kunne gi meg
svært interessante opplysninger - informasjon som også enhver journalist med letthet
kunne erverve seg. Den eneste personen
som hadde vært i kontakt med pressen i
sakens anledning hadde supplerende detaljer som kunne vært presentert dersom man
hadde valgt en mer kritisk og objektiv framstilling. Taxisjåføren kunne fortelle at meldingen hun fikk kom fra alarmsentralen i
Stockholm den 5.8., og den gikk ut på at en
polakk var skadet av bjørn og skulle hentes
ved Stoten . Her satt den skadete polakken i

en vegkant , og han ble deretter kjørt rett til
sykestuen i Malung - en strekning på hele
100 kilometer. Deretter fraktet hun polakken tilbake til Stoten . Den kvinnelige drosjesj åføren hadde imidlertid stusset på skadens omfang , som hun beskrev som et par
"skrapsår " i hodet. Vi snakket lenge om
hele episoden , og diskuterte ulike forklaringer. "- Bjorn er det inte" var imidlertid det
bastante utsagnet til taxisjåføren , som også
påpekte at polakken ikke en gang blødde fra
de to sårene . Hun syntes videre at det var
svært så underlig å kjøre en person hele 200
kilometer bare for å få en plasterlapp i hodet
- en drosjetur som kostet den nette sum av
rundt 2.800 ,- kroner!
Siden ingen oppfølger så ut til å
komme på trykk i Dala-Demokraten tok jeg
senere kontakt med Naturvårdsverket i
Stockholm. Her ba jeg på vegne av Foreningen Våre Rovdyr svenske viltforvaltningsmyndigheter sørge for at en
politiundersøkelse ble gjennomført for å
frambringe korrekte opplysninger i saken.
Dette skjedde kort tid etter, og den 24.8. ble
det skrevet en rapport av politiinspektør
Goran Tenn i Malung-politiet - som sorterer
under Dalarna Polismyndighet. En kopi av
denne rapporten fikk jeg oversendt fra
Naturvårdsverket pr. telefaks to dager senere. Etterforskningen klarte ikke å frambringe opplysninger om hytteeieren . Kanskje var dette et blindspor? I følge politirapporten ble Falks larmtjanst i Vasterås
den 5.8. kl. 19.30 kontaktet av det franske
forsikringsselskapet Elvia , hvor polakkene
hadde tegnet forsikring . Alarmsentralen
rekvirerte en taxi fra Salen for å ordne med
syketransport til Malung for en skadet polsk
statsborger. Taxisjåføren hadd e overfor
politiet beskrevet skrubb sårene på issen på
størrelse med en femkr one. Ellers hadde
han ingen synlige skader. Den skadete
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kunne selv ikke gjøre seg forstått på ennet
språk enn polsk. men en medfølgende kamerat hadde på dårlig engelsk forklart at
hans venn hadde blitt skremt av en bjørn og
slått seg i et fall da han hadde løpt unna.
Samme forklaring hadde blitt gitt på sykestuen i Malung, med tillegg av at han hadde
slått hodet mot en stein. Noe tegn på at han
skulle ha blitt angrepet av bjørn var det ikke
- noe han heller ikke hadde påstått. På grunn
av språkproblemene var det vanskelig å
oppfatte om den skadete hadde ment at
bjørnen jaget ham eller om han bare hadde
sett bjørnen, blitt redd og sprunget unna.
Rapporten avsluttes med følgende setning:
"I vilket fall, kan vi nog med sakerhet utgå
från att det inte ar bjornen som skadat
honom, som det påståtts i pressen ".
Undertegnede var klar over at flere
personer både på svensk og norsk side arbeidet for å få fram riktige opplysninger om
polakken. Et konkret resultat i denne forbindelse fikk jeg senere den 26.8., da jeg
mottok nok en telefaks fra Naturvårdsverket som viste at en privatperson i Lima
allerede den 14.8. hadde sendt en beskjed
om episoden til Rovviltgruppen i Dalarnas
!an. Her kom det fram ytterligere detaljopplysninger av interesse, bl.a. at det i telefaksen til Falks redningstjeneste i Stockholm sto at mannen var revet av bjørn eller
ulv. Videre viste det seg at taushetsplikten
på sykestuen i Malung ikke var fullt så
problematisk som det journalisten kunne
berette om! Legen som hadde tatt hånd om
bærplukkeren hadde fortalt at polakken
hadde sprunget i fra noe. ramlet og slått opp
et lite sår i hodet. Legen uttrykte i følge
notatet til rovviltgruppen "att det ej arnågot
sår efter bjorn eller varg. det ar ett lite!
skrubbsår inget att tala om··.
Den 26.8. sendte jeg en telefaks til
redaksjonen i Dala-Demokra ten der jeg på

vegne av Foreningen Våre Rovdyr ba om en
oppfølgende reportasje i avisen med de nye
opplysningene. Kopier av de to dokumen tene jeg hadde fått tilsendt fra
Naturvårdsverket ble medfakset. For å
være sikker på at saken ble fulgt opp ringte
jeg redaksjonen mens telefaksen ble sendt.
Der var man tydeligvis blitt svært så lei hele
saken, og spesielt oppringninger av nordmenn - noe bannskapen og irritasjonen i
språket klart fortalte. For å sjekke at saken
virkelig ble fulgt opp tok jeg nok en telefonisk kontakt med redaksjonen dagen etter.
Da hadde ingen sett min telefaks fra dagen
i forveien, så det var bare å sende den enda
en gang! Den 28.8. var den avsluttende og
oppklarende reportasjen omsider på plass
under overskriften "Bara en radd polack".
Men den var forfattet av en annen journalist!
En
oppklaring
hadde
høyst
sannsylig funnet sted uten undertegnedes
engasjement i saken. Det er imidlertid ikke
sikkert at resultatet hadde blitt helt det
samme uten direkte anmodninger til svenske myndigheter og avisredaktører. Denne
affæren viser at det går an for utenforstående personer å få fram objektive og viktige
opplysninger når manglende oppsøkende
journalistikk er et faktum. Det hører med til
historien at Østlendingen ble tipset om at
undertegnede hadde detaljerte opplysninger om polakkens skjebne. Derfra hørte jeg
ingenting. men en oppfølgende reportasje
sto på trykk i Hedmark-avisen den 3.9. Helt
til slutt kan man bare pekulere på hvem det
var som diktet opp påstanden om ··en velvoksen hannbjørn··.
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Bara en
radd
polack
SÅLEN

Ftir tre veckor sedan blev en
polsk bårplockare vid GranOllllssttlten J Silen • enllgt egna
knagglia;a uppglner - anfallen
av en bJOrn. En poltsutr-edning
har vlsat att så var det lnte alis.
Den polske mannen f\ck syn
pA en bj6rn I birskogen, blev
radd , tog till flyk1en, nm och

slog huvudet len sten. FOrmod-
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Malun&- Sprikfflrblstrlnpr
ll!Orde
den hir hlltorlen all var•
Ugare An den var.
Llkare I Maluna konstatera de ett mindre skrapsår I skallen
på. polacken. Det var en llndrlg

skada och nattskOterskan plUtrade om honom . Poll.sen I Mal-

ung har gjort en grundllg unders6knlng.
Fritas frln answar
Man kommer rram tlll att det

var som lnlednlngen hår ovan
berAttar. Norska rovdjursvln•

ner har fått ny1 om hiltorlen.
DevillsjllvfalletattbJOrnen&t •

tasfrånalltansvu
Anders BJlrvall på Naturvirdsverket harvartt lnblandad
liksom Rovvll(&Nppen I DaJar.
nas lAn. Enllgt visla up))81(ter
skulleden polskemannen ha er•

ltgen blev bJOrnen lika ridd och

tappats under ett lnbrottsmr•

fflrsvann lika fort åt andra hål-

slik .

lot

Sprlkf6rblstrtr,c
Polacken kopplade 1n sitt ffirdkrlngsbolag och det kom en
taxi fn\n orten som k6n1e honom ner till vlrdcentralen l

En mJ!slgare skulle ha cett

honom 1kadan t huvudet. Men
det f\nns lngenttng eom talar flir

deo teorln l pollllnspektllr G6ran Tenns utredning. Allt som
bllr kVArlir en ridd polack .

Øellffldll'tQtlff

TORSDAG
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Redd polakk og
en uskyldig bjørn
Historien um bjørnen sum angrep en m11nn,en polakk, like
innenfor gren~n i Sverige, har fått et 1mnct innhold i løpet av
de Ire uk~nc som er gått etter ,1( angrepet skulle ha skjedd.
AV

SIGBJØRN KRISTIANSE~
Det vnr nviM:n Dnlndcmoltrntcn
~om hr.ikte den hloJdryppcndc meldi ngen om en polsk h.i:rp lukkcr llOm
ved Oranijc llstøten i Salen ble
un~rtpct av en bjørn.
Ectcrfonikningt:n som po lilict har
rorctalt viser at angrepet ikke har
~kjcdd. Rilt1ignok hndde polakken
fått øye p..-.en bjørn. Manne n hie
i1krcmt ;iv delte synet ~ ~alle :iv
sled. Under nuktcn s-lu('tc rn:innen
Ot( i.lo hoc.let mol en sten, rnenK hjt' r•
nen som p.'i i.in sii.Jevnr minst li ke
rei.Jd som mnnncn ~111c nv ~'m.lc i
rnols.111rcln ing.
Pnlal.:h·n hk· kj'°'rl lil r.tn,;h:hjdps•
hd 1anUlinF, i M,1lunµ. Of,?,s1mikf1.1r
-

vil,diu~er kum ttl li t,:_JØrchistori en
verre enn t.lcn i virkclighelc n er.
D..:1hie pinsler i polakken~ sknlle
sannillig iOm pol ilicl iverkiwttc en
t,trunUig uodeNttkcl$C. iff'lgc Dahl•
demokrahm .
·
Bjørnen er for lenp1 utcnror
enhver mistanke om a ngrep ~

bo~:~~~~ ~1~c~

1:::1:'t~~~~;

historiens førs te utgave ikke h:>r rot i
virkelighetens verden . Derimot
:riknlrotnkkcn hn blitt pMørt en skn•
de rrn en hylleeier. Men ,,olisimcpck•
lø r Gørnn Tenn.~g."'r i\..:kc&Ol.lfur
den teorien heller , 1tgsum if~li:e avisen
iiicr al dd eneste som er i~cn :,v
hi'llnri1.·111.•rl'n rc1ld p:,l:1kk o~ en
i.Jose spmtrorv1klinger.

CUIIITNILSSON

"Bitt av ulv"
Under denne overskriften kunne Indre
Akershus Blad den 28.8.1998 berette en
dramatisk historie om en mann i Søndre
Høland som ved 23-tiden den 26.8. ble
angrepet av ulv i det han skulle gå over
plenen til utedoen. Den skadete personen
var ikke uventet helt sikker på at hans artsbestemmelse var korrekt. På bildene i lokalavisen vises høyrearmen fram med skadene. Det første som slår en er den beskjedne bittskaden som er oppstått etter
angrep av et stort rovdyr som dreper voksen
elg. Kunne det tenkes at det var et annet dyr
som hadde angrepet Sl-åringen i høstmørket? Det er velkjent at det ferdes ulv i denne
delen av Norge, men vi bor også i et land der
det er flere hundre tusen hunder. En viss
promille av disse streifer til enhver tid ute i
norsk natur - både i utmark og innmark.
Videre vet vi at det er om lag 5.000 hundebittskader i Norge hvert år som er av en så
alvorlig karakter at lege må oppsøkes. I

tillegg må man huske på at det er mange
hunder og hunderaser som er svært lik ulv,
og selv observasjoner i dagslys og fagfolks
gransking av gode fotografier kan by på
store problemer med tanke på sikker artstilhørighet. Rent statistisk holder jeg det
derfor for langt mer sannsynlig at det var en
løshund og ikke en ulv som bet Hemnesmannen i armen. Mange med meg synes
naturligvis det er beklagelig at en kar er blitt
bitt av et dyr i armen. Når det er nevnt må
man allikevel tillate seg å stille spørsmålet:
Er det virkelig så enkelt å få pressen til å
svelge en nær sagt hvilken som helt beretning og stadfestelse bare det er store rovdyr
er inne bildet? Fra lokalmiljøet i Indre
Akershus har for øvrig Foreningen Våre
Rovdyr snappet opp at det går rykter som
støtter opp om en annen forklaring enn ulv.
Men det aktet ikke jounalisten å skrive noe
om. For det er bare rykter!
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Bitt av ulv
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Arne Dahl (51) skulle ut i et nødvendig ærend utenfor eneboligen i Dals1, roen i Søndre Høland, da ulven bykset

sparke til ulven, som la på sprang ned-

og forfjamset klarte Hemnes-karen å

Side 5

over gressplenen. - Noen tror sikkert

at dette er oppspinn , men jeg er sikker

j fram og bet han i overarmen. Livredd i min sak. Det var ulv, sie r 5 1-åringcn.
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Angrepet av ulv
Hemnes: Ame Dahl er
sikker. Det var en ulv som
anwep og bet han utenfor
eneboligen i Dalsroa onsdag kveld.
-Jeg sparket til ulven og
løp for livet, sier Hemneskaren som 1'.lappunna
med fire blødende bittmerker .
Av Anders Sooth Knutsen
(6385 48 25)

Arne Dahl er fort.satt preget
etter onsdagen! skrekkop pleve.198. Fire tydt!lige merker i
overarmen viser at Hemneøkaren har vært i nærkamp med et

Jeg denne gang. Selvom jeg har
fryktelig vondt i annen regner
jeg med at det vil gi over i l1pet
AV noen dager, sie r han.
Forehtg er de\ ik ke noe an-

~~ e~m i:inet:~tf!

a~:~
var ulv som gikk til angrep på

ra:e:

e!~t~t"~n;t~~e d~~li~s;!
kraf\ige regnskyl l.
- I ettertid kan man si at vi

skulle gått ut med lommelykt
og lyset etter spor, men hvem
hadde turt det bare en time et·
8
1

:~::au~

}!~~~~fe

d>'2'
Y'et
e~k~;ft\~~;:rpå
atdet Har sett
var ulv. Den var ttor, ma,er og

~~

det, men fant deuverre ingenting. Det finnes 1ikhrt mange
aom ikke tror pA meg, men det
spiller ingen rolle. Jeger sikker
pA at det var ulv.

ulv tidligere

Uansett er ikke dette f11røte

gang at ulven har vært på be~~
-ta~\eif.
~~e;'~~ D~l!~
;;:;
~li:..:~
Det var ved 23.00-tida at ~~åh:
Ame .skulle ta øin vanlige
kveld1tur på utedoen ved den
koselige eiendomml!!n i Dnlaroa.
Tre meter f'ra trappa ht,rte han
noe komme mot .eg. Sekunder
sonere satt ulvel'LI te nner i armen pA 51-!ring,m.
- Jeg ble helt forfjamU:t. Ar-

i.:~

folk obsel'V1rn.ved eiendommen .
Naboer som Indre har vært i

~~n1:tk~11d;t
!:: ~Bå;:~e~:

ulv for to uker 1iden i Dø.troa .
Snmtidig er det verdt å nevne
fil Ame og Kren aldri har sett
løshunder pA eiendommen t1dli•
men min ble dmtt ned, men da gere.
jeg tok fart med venstrebeinet
- Jeg aner ikke hvorfor ulven
og sparket ulven med full kraft
1
a~ d°:: ·e~;.f:E/e8:.
taket. fortel·
ter katta. Den var iallfall ute Of
OgforUJOtter:
luftet ae-g oruidag kveld. ~tte
- Etter det harde sparket ryg• dreier seg antageli& om et
get den et par met.er. Så knurstreifdyr, tror han.
ret den noen sekunder før den
Nå håper Arne Dahl at mynJa pA aprang nedover (TNSple- dichet.ene fester sin lit til hia~
nen .
ta~ !:'f:;./or
at rovdyret
MW bl.dende arm l•p Arne
- Vi kan bare prise OMlykkeinn i huset der hans mor Il og
lige over at det ikke var en
- Jeg trodde han var blitt an- unge øom ble engrepet. Da
g,-cpet av folk. H11n 1krek 8A hadde d~tt
gatt. Heldigvill
fælt st nesten hele huset ristet,
forteller Karen Dahl. Hun bor i
den avsidesliggende eneboligen hva aom hadde blitt ruultatet
sammen med liln ønn .
deraom jeg hadde bliu pan1.ly•
- Etter at jeg hadde fått til Arne og moren Karen Dahl
~~~ ~:~~~;~rvid~~n:~:
innNmmer 11.tonadagena oppleMm hodde v11okt,
mrn de rtidet vel11eh11or
Mltt en kraftig 11tøkki
meg til {I opp.sØkelege, forteller dem. Bcgg.! tror del tar lang tid
Am, .
f•r de igjen går ut av hwet etPA legevakta fikk Ame be- t.er tit merket har senket seg.
skjed om å holde am,en i ro. Til
- Jeg f'li.rpr,~ 4 komme meg
alt hell slapp han A t.a noen på do tidligere. Så lenge den ul·
11tivkrnmpc.sprøytc.
- Jeg tok stivkrampeapn,yte
for noen år siden. ~ ri'or slapp avalutter Arne Dahl.

j;-8J;:~':!:.ti:_:;
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Arne Dahl opf)Uvde sitt lius mareritt da ckn ,tore ufo.in fof/l!t hod1•I og hugg han i armen. - Jeg
1rodde ilcMmme egne •Yllt', Nd er jeg bare glad for at ~Il kom fra dl't ut,m 1umneuerd1ge sltader.
E~ntlig ''f'/ler ekt liUn rolle om foll, tror pd historien ,:lier iltkc. Je~ vel hun ~om 3/tfedde, bedyrer
Arne- Doh . (&,:,:r /ritn: S,,.,.,11
Somr,c/,.,.11.J

I tilfellet fra Søndre Høland kontaktet imidlertid journalisten fagfolk for å få
deres kommentarer til saken. Selv om det
her kommer fram klare reservasjoner, er det
de fete manifesterende krigstypene som sitter igjen i folks bevissthet. Var det allikevel

den mengde av tvil og usikkerhet ved beretningen som førte til at episoden kun fikk en
beskjeden baksideplass i Verdens Gang tre
dager senere? Dette er for øvrig en side som
ofte benyttes til å presentere komiske innslag! Positivt ved denne presentasjonen var
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gjort det umulig å si noe sik-

Ekspertene:

kert. Likevel trol' jeg på de t

Arne Dahl forteller. Er han
bitt av ulv er dette en svært
alvorlig sak, mener Ole Kristian Sauge.

-Meget
uvanlig
Bjørkelangen: l,lveekspertene rundt om i
landet kan hverken bevise eller motbevise
Arne Dahls lustorie av
ulv. Men skulle angrepet
være tilfelle er det forste
gang i nyere tid at gråbein har gått til angrep
på mennesker i · orden.
Av Anders Sooth Knut.sen
(63 85 48 25

- Viser dette at ulven er far·
lig?
- Det er det umulig å svare

- Det er umulig for meg å si
om mannen er angrepet av

ulv eller hund. Merkene på
armen viser tydelig at mannen er bitt, men det er umulig å si hva slags dyr det kan
dreie seg om, sier rovdyrkontakt i Aurskog-Høland, Ole
Kristian Sauge, etter å ha
gransket bildene av armen til
Arne Dahl.
- Det som er sikkert er at
vi har fått flere ulvemeldinger og observasjoner i det
aktuelle området det siste
året. Men sporforhold har

på. Alle dyr kan bestemme
seg for å gA til angrep og dermed bli farlige. Likevel er det
svært sjelden at ulven angriper. Den er som oftest veldig
sky. Derfor ser jeg ingen
grunn til å advare folk, sier
Sauge.

- Vil aldri få svar
Viltforvalter hos Fylkesmannen i Akershus, Jan
Willberg, er langt på vei enig
med Ole Kristian Saugc.
- Vi vil antagelig aldri få
svar på om dette var hund el ler ulv . Vi rna bare konst.D.tere at mannen er bitt av et
stort dyr. Var det en ulv, som
angrep Sl-åringen er dette
en historisk sak. I nyere tid
har ikke ulven gått til angrep

på mennesker i Norden eller
Nord-Amerika , sier han.
- V,1 delte få noen bet_ydlli1tg far dell framtidige fa1·uallninge11 au ul~slammen
på Østlandet?
- Det kan ikke vi svare på.
Det er Dirckt.orat.ct for naturforvaltning som eventuelt tillater jakt på ulv. Det er imidlertid vi som må informere
direktoratet. NU må vi sette
oss ned å samle alle fakt.a fra
saken. Deretter kan vi sende
den over til direktoratet
i
Trondheim, sier Willbcrg.
Landets frcm~tc ekspert på.
ulv, Peller Wubakkcn, ønsker ikke a kommentere saken overfor Indre Akershus
Blad.
- Først må jeg sette meg ordentlig inn i saken. Skulle ulveangrepet være tilfcl1c er
det interessant, men først er
jeg avhengig

av å snakke

med viltforvalter

Oj:!"

rovdyr-

konl.akL. På <lcL nåværende

tidspunkt ønsker jeg ikke å
kommentere noe som helst,
sier Wabakken .

Jegbleangrepet
avulven
--(Sl)
fraH,moes I Atushua: var på
n:i W utedotsa da han l
fom&"e uke aka] ha bllu
&::grepe t a.v en ulv

U•lieAl"Mfikk
ulven nu i an:nm hans,

~=e
·~~rn
me.n med et velrettet

aeg fra a.ngrlperen.
- Jeg er helt sikker på
at det var en ulv. Den
var ■ tor, mager og grå..
Det er lkke mulig at jeg
tar tell aler Arne tll Indre Akenh\15 Blad.
gen• gikk til angrep. På
- Etter det harde
sparket, rygget den et grunn av kraftig regn•
skyll de ai.,te d~ene er
par meter. Så knurret
den noen sekunder rør alle mulige spor va.,kct
den la på 1prang ned- bort.
Rovdyrkontakt
Ole
over greøeplenen.
Krløtlan Sauge l AurEtter på ha ringt
skog-Høland forteller Ul
len■ mannen, dro Arne
Indre Akenhue Blad at
på legevakta - der han
fikk beel(Jedom A ~------~-~--.,...,----,

det er kommet flere ul•

vcmeldinger og -observasjoner i området det
øi&teåret.
- Jeg tror på det Arne
Dahl forteller. Er han
blitt bitt av ulv, er dette
en avært alvorlig aak,
sier Ole Krustlan Sauge.

ho~~~ar.r;;t;
~r11. R~nsommeren
hindrer
giødsling
YadnlcN

temerkene I Arnea
arm det eneate be·
vi&et på at catyg-

marker hlndrer bendene t fl,spre husdyrgjøcbel Innen 1. sep-

gjødsel trådte i kralt. De
sl.ste dagene har la.ndbnlkaavdellngene rundt

AIIGlfPff: - Jeg
~ ikke rrinB
egle øyneda !A-en

~~i;.be~::a~=e:i-ej

~v

~ NA_er~

~æt U:,,
~

Rogaland vil Ikke gl diapenaa.sjon fra loven, til

1

:;gfe~~n~:1~~
bender som ber om fritak fra loven og gjeds-

t~e/~~
r~:~~O:~i
~1:!!u!;!;~~:~~~f!:
binger
var ved års- plg er det ltte som tyder
.Det

~Dat,--:;:~~~;t

a~ov~:ød;~

~t~~e:~:~~)
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at overskriften var i sitatform.
ter fra miljøvernavdelingen
mannen i Oslo og Akershus
konkludert med at det er lite

Representanhos Fylkeshar i ettertid
sannsynlig at

det var ulv som bet Hemnes-mannen i armen. Det sier også sitt at Romerikes Blad,
etter å ha sjekket omstendighetene rundt
hendelsen , valgte ikke å skrive noe om
saken i det hele tatt!
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Sluttord
Hendelsene rundt den bærplukkende polakken viser at det ved hjelp av litt kriti sk og
oppsøkende journalistisk arbeid går an å
bringe avisreportasjer i et annet lys. å er
det ihvertfall en episode mindre å referere til
når det gjelder bjørnens farlighet. Historiene om ulvefamilien i Koppang-hagen og
den ulvebitte mannen i Akershus vil vandre
videre, og kommer garantert til å bli utnyttet
av rovdyrmotstandere i deres bestrebelser

på å framstille arten som lite sky og farlig.
Disse tre sakene er kun fra august 1998.
Man finner en rekke slike reportasjer hver
eneste dag rundt omkring i landets mange
aviser. Journalister har stor makt, og gjennom ukritiske og sensasjonshungrige holdninger er de i høy grad med på å forme folks
oppfatninger av store rovdyr. På denne
måten representerer også denne yrkesgruppen er trussel mot våre truete arter.

Hønsehauken - årets fugl
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har valgt hønsehauken som årets fugl. I flere nummer
av tidsskriftet Vår Fuglefauna er det i 1998 presentert og planlagt presentert diverse artikler
med viktige opplysninger om denne truete arten. Ledelsen i Foreningen Våre Rovdyr
ønsker også å markere valget av årets fugl i Våre Rovdyr, og oppfordrer både medlemmer
og andre til å sende inn stoff om hønsehauk. Både artikler , mindre meddelelser, fotografier
og tegninger er av interesse.
I anledning NOFs valg av hønsehauken som årets fugl har Norsk Naturbokhandel
på Lista fått Viggo Ree til å lage et begrenset grafikkopplag med motiv av arten. Det er dette
grafiske bladet som er reprodusert på forsiden .
Red.

Stoff til Våre Rovdyr
Redaksjoner mangler stoff. Vi er interessert i alt innenfor vårt interessefelt, opplevelser,
synspunkter , spørsmål osv . Tegninger og foto er er også en mangelvare.
Vi etterlyser spesiellt artikkelstofffra medlemmene om rovdyrarter som til nå har fått liten
eller ingen omtale i våre spalter. Dette dreier seg om andre mårdyr enn jerv , rødrev, diverse
seler og ulike rovfugl- og uglearter. Arter som ikke finnes i Norge er også av stor interesse.
Et eksempel i denne sammenheng er den endemiske ulvearten i Etiopia, som - etter hva vi
har fått opplyst - et våre medlemmer nylig har observert og fotografert under en studiereise
i denne delen av Afrika.
Red.
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Representanter fra ledelsen i Foreningen Våre Rovdyr med på årets
store delfinjakt i Oslofjorden der et av resultatene ble den

FØRSTE FOTODOKUMENTASJON AV LEVENDE
STRIPEDELFIN I NORGE
Av Morten Bil et og Viggo Ree

Sommeren 1998 vil mange huske som den store
delfinjakten i Oslofjorden. Allerede på sankthansaften ringte Morten Bergan til Viggo Ree
(YR) og fortalte at han samme dag hadde sett to
langsn utete delfiner i Snarøysundet. Registreringen av en gulaktig farge på kroppssiden
indikerte vanlig delfin. Kort tid etter dukket
dyrene opp mellom Ulvøya og Katten i Bunnefjorden i Oslo , og folk fra Verdens Gang og
Universitetet i Oslo ( orsk Zoologisk Forening
- NZF) var ute i båt for å fotografere og studere
sjøpattedyrene den 1.7. I et oppslag i denne
avisen fredag den 3.7. ble de to delfinene bestemt til arten tumler.
VG-oppslaget førte til at flere reiste ut til
Ulvøya og Katten for å oppleve og fotografere de
to aktive og sprettende delfinene . Blant de
interesserte observatørene var også folk fra ledelsen i Foreningen Våre Rovdyr. Morten Bilet
(MB) dukket opp allerede på ettermiddagen den
3.7., og tidlig dagen etter var både MB og YR på
plass på Katten. Video-opptak og en rekke
fotografier ble tatt av både foreningens folk og
andre frammøtte de første julidagene. Under
iakttakelsene og fotograferingen lørdag den 4.7.
ble det klart for MB og YR at det dreiet seg om
noe annet enn tumler , for dyrene hadde definitivt
tegninger og mønstre på kroppssidene. YR holdt
en knapp på vanlig delfin , bl.a. så begge at det
ene dyret hadde en tofarget ryggfinne - et viktig
kjennetegn for denne arten. I tillegg registrerte
vi som Morten Bergan en svak gulaktig fargetone på framkroppen . Denne fargen kan variere
en del, men er en helt spesiell karakter for vanlig
delfin. Imidlertid hadde vi begge i tillegg sett
noe stripemønster på kroppssiden . MB var sær-

lig etter observasjonen av dyrene dagen i forveien temmelig overbevist om at han hadde sett
en stripedelfin. Problemet var at dyrene oftest
var svært så raske hver gang de var oppe i eller
over vannflaten, slik at det var meget vanskelig
å få en tilfredsstillende oppfatning av kroppstegningene. Derfor satset de fleste av observatørene disse julidagene på at fotografering skulle gi
et fullgodt svar på artstilhørigheten etter hvert.
Lørdag den 4.7. dro MB på en ukes
familieferie til Bornholm. Hans delfinbilder
kunne derfor ikke framkalles før mot midten av
måneden. Ett av VRs framkalte dias mandag den
6.7. viste vanlig delfin. To dager senere fikk
imidlertid en av NZF-representantene på Blindern tatt en rekke gode bilder på kloss hold i
området,
og dermed
var jakten
på
artstilhørigheten definitivt over. Fotografiene
viste en vanlig delfin -og en stripedelfin! Det var
derfor mange brikker som falt på plass etter hvert
som nyhetsmeldingene spredte seg fra NZFfolkene på Blindern . Å identifisere to lynraske
dyr som ofte hoppet eller rullet annen hver gang,
og som tilhørte hver sin art. var mer vrient enn de
fleste kunne gjøre seg begrep om. Man kan
forestille seg hvordan usikkerheten spredte seg
blant mange observatører som eksempelvis i det
ene øyeblikket klarte å registrere et stripemønster på kropp iden - for å et par sekunder
enere se et dyr uten triper komme opp av
vannet! Troen på egne iakttakelsesev ner ble
virkelig tilt på en alvorlig prøve for mang en
feltob ervatør. Det hele var ihvertfall svært så
lærerikt.
Via mobiltelefon hadde MB fått høre om
delfinenesanstilhørighet mens han oppholdt seg
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i Danmark. MB var ikke overrasket over at det
ene dyret var nettopp en stripedelfin, og ventet
spent på resultatet av sin fotografering i Kattenområdet den 3.7. og 4.7. Da framkallingen etter
hjemkomsten var ekspedert viste det seg at MB
hadde fått gode nok fotografier den 3.7. til å
bestemme Norges første levende stripedelfin
med sikkerhet (se bildet). Nyheten om stripedelfinen kom imidlertid ikke ut til allmennheten
før den 22. 7. og 23. 7 ., da to oppslag i henholdsvis
Aftenpostens aftenutgave og Dagbladet inkluderte opplysninger om artstilhørigheten. Bildene fra Aker brygge i sistnevnte avis var spesielt gode, og viser både stripedelfinens særegne
stripetegninger på sidene og den vanlige delfinens timeglassmønster og tofargete ryggfinne
under luftige hopp (se faksimile).
Begge arter har i vår verdensdel en sørlig
utbredelse. Vanlig delfin går nord til sørlige
deler av islandske og britiske farvann, mens

nordgrensen for stripedelfinen er utenfor den
franske kysten. De ses ofte i blandete flokker.
Vanlig delfin er påtruffet anslagsvis rundt 15
ganger i Norge. Det foreligger to udokumenterte
funn av stripedelfin i norske farvann i senere tid,
hvorav det ene skal være et dødt individ på et
fryselager i Trondheim.
De to delfinene ble observert flere steder
i Indre Oslofjord utover etterso mmeren. Denne
meddelelsen er skrevet for å inspirere medlemmer av Foreningen Våre Rovdyr til også å være
oppmerksomme på sjøpattedyr og andre dyregrupper når man er ute i felt og ser etter rovdyr og
rovfugler. Det foregår for tiden en omfattende
kartlegging av norske pattedyr i NZFs regi arbeidet med det såkalte Pattedyratlas. Interesserte kan henvende seg til NZF på Blindern i
Oslo hvis man ønsker å melde fra om observasjoner til dette viktige prosjektet. En nærmere
presentasjon av sommerens delfinfunn vil senere
komme i NZFs tidsskift Fauna.

Stripedelfin nord for Katten iBunnefjorden, Oslo den 3.7.1998 - det første bildet tatt av dette
sjøpattedyret hvor sikker og entydig artsbestemme/se av et levende individ har vært mulig
i Norge . Foto: Morten Bilet.
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Ukens statistikk nr. 44, 1997

Registrert avgang av store rovdyr og ørn, 1996/97:

Flere rovdyr måtte bøte med livet
I alt tre bjørner, 17 jerver, 113 gauper og 58 ørner ble i jaktåret 1996/97 rapportert
skutt eller omkommet av andre årsaker. Av disse ble elleve jerver felt under
lisensjakt og 94 gauper felt under kvotejakt.
Bjørn, ulv, jerv og øm er fredet i hele landet. Dersom bjørn, jerv eller ulv gjør stor skade, kan
Direktoratet for naturforvaltning gi tillatelse til felling av dyr på nærmere vilkår. Fylkesmennene kan
gi tilsvarende tillatelse når det gjelder gaupe.
Gaupejakt er fra 1993/94 kvoteregulert. Fylkesmennene fastsetter kvoter for jakt innenfor avgrensede
områder i tiden I. februar til 31. mars . Sist vinter var kvotejakt på gaupe tillatt i 12 fylker. Det ble
felt 94 dyr av en tillatt kvote på 146. I Nord-Trøndelag (inklusive hele Fosen) ble det felt 38 dyr av
40 tillatt felt. I Vest-Agder og Rogaland ble det ikke felt noen gauper av en tillatt kvote på ti dyr.
Lisensjakt på jerv var bare tillatt i Nordland og Troms. I alt ble det felt elleve dyr av 13 tillatte. Ti av
disse ble felt i Troms.
Ti gauper ble påkjørt og drept av bil i 1996/97. Året før var tallet åtte. Ingen store rovdyr ble drept av
tog siste jaktår, men året før ble to gauper påkjørt av tog. En jerv, en havørn og to kongeørner ble felt
ulovlig .
Avgang av øm var siste jaktår 58 fugler, hvorav 44 var havørner og 14 var kongeørner. Året før var
tallene 36 havørner og elleve kongeørner.
Om statistikken
Statistikken bygger på oppgaver fra miljøvernavdelingene i fylkene for avgang av store rovdyr og
oppgaver fra kommunene for avgang av øm.

Ny statistikk
Registrert avgang av store rovdyr og ørn, 1996197.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Jaktstatistikk. Mer
informasjon: Kristian Birkeland, tlf. 62 88 52 56, e-post: kbi@ssb.no eller Mad/i Judin, tlf. 62 88
52 55, e-post: mii@ssb.no .
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Å LIDE
Ingendyri livei Sarajevosmo
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Lide - det gjør mennesker som aldri før
bilder fra Bosnia - hjertet vårt blør
Hvorfor gjør så mennesker dette
for alle sier - min tro er den rette
De unge og gamle de lider nok mest
men for unge og sterke er det heller ingen fest
Lider gjør også uskyldige dyr
bak gitter de venter på maten ingen gir
Med innsunkne øyne og tomhet i kroppen
bjørnen snuser og slikker i koppen
Krigens hverdag er ensom og rå
gleden er sjelden og forunt de få
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Trønder-Avisa

Refser prest for rovdyrsyn
LIERNE: Overhalla Bondelag,
med leder Willy A. Knutsen i spissen,
går til frontalangrep mot prest Lars Berge i
Lierne for hans rovdyrsyn. - Presten kommer
med hatske utspill mot sauenæringa, hevder
Knutsen.
Av Knut Okkenhaug
- Jeg oppfatter angrepet fra Knutsen og
bondelaget som både krenkende, usaklig og
sårende, sier sokneprest Lars Berge.
Bakgrunnen for de særdeles harde angrepene mot
Lierne-presten fra Overhalla Bondelag, er at
Berge har gjort seg til talsmann for
artsmangfoldet i naturen, noe som ikke har falt i
god jord blant bondelagets medlemmer. I
leserinnlegg - blant annet i Trønder-Avisa - har
han tilkjennegjort at han ikke kan støtte en
landbrukspolitikk som etter Berges mening har
som utgangspunkt at næringsutvikling og
beitedyr, har fortrinnsrett til naturen - på
bekostning av rovdyrene og det naturlige
artsmangfold.
- Jeg kan ikke støtte den gamle geværløsningen
med utryddelse av de arter som står i veien for
landbruket. Ikke bare er en slik politikk i strid
med nasjonale mål om artsbevaring, men den er
også på kollisjonskurs med en kristen tro på
skaperverket. Artsvern og vern av ville og tamme
dyr er en sentral kristen fanesak, sier Lars Berge.

Psykiatriske pasienter
Willy A. Knutsen skyter fra hofta og sparer ikke
på kruttet når han karakteriserer prestens
uttalelser i rovdyrdebatten.
- Berge har kommet med tildels hatske utspill
mot sauenæringa i kommunen. For å understreke
alvoret i saken, er det en rekke sauebønder som
har havnet på psykiatrisk avdeling, som en
direkte følge av rovdyras herjinger i
saueflokkene over flere år. Det kan umulig være
meningen at en prest skal bidra til at folk havner
på psykiatrisk avdeling. Mitt råd til soknepresten
er at han gjennom mediene kommer med en
uforbeholden unnskyldning for sine handlinger,
sier Willy A. Knutsen.
Biskop i striden
Nå har Overhalla Bondelag tatt opp
Lierne-presten sitt forsvar for rovdyrene med
biskop i Nidaros, Finn Wagle.
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DENNORSKEKIRKE
Nidar os Bispedømme

Overh alla Bondelag
v/Will y A. Knutsen
Midtun
7860 SKAGE I NAMDALEN

Trondheim , 29 .01 .98 .

Jeg viser til brev av 21 .01 .98, med følgende overskr ift: «Rovdyr/sau og pres ten Lars Berge .»
To anliggender har jeg med mitt svar: For det første er det nødvendig å kommentere og ta
avstand fra den beskri velse du på vegne av Overhalla Bondelag har gitt av soknepresten i
Lierne . Brevet har en karakter og en tone som ikke tjener saken . For det andre er jeg opptatt
av å gi uttrykk for kirkens støtte til Li-samfunnet i den vanskelige situasjonen som både
sauenær ingen og hele bygdesamfunnet befinner seg i.
I . For sna ue to år siden hadde jeg gleden åv å være på en ukes bispevisitas i Lierne . Jeg møtte
et samfunn med mange ressurser, men også et samfunn preget av smertelige
endringsproses ser, ikke minst som følge av konflikten mellom lokal tradisjonell
sauenæring og nasjonalt vedtatte planer for rovdyrforvaltningen . Gjennom fjorårets
behandling av rovdyrmeldingen i Stortinget kan det vel sies at denne konflikten har fått sin
endelige bekreftelse. Og gjennom svensk rovdyrforvaltning skjerpes den betydelig for
Lierne, med kommunens utsatte beliggenhet ved grensen til svenske utmarksområder .
2. Bak denne konflikt ligger til syvende og sist en fornyet forståelse for naturens egenverdi.
Mennesket er ikke bare naturens herre. Vi er med våre liv innfelt i skaperverket. Ikke minst
vår kristne skapertro understreker dette. Ut av en slik grunnleggende tanke har det i det
internasjonale samfunn vokst fram en ny forståelse for betydningen av artsmangfold og
biologisk mangfold, nedfelt i konvensjoner som også vårt land har forpliktet seg på.
3. Enkelte områder i vårt land opplever i helt spesiell forstand den smertelige
omstillingsprosess som den nye forståelse for naturens egenverdi må føre med seg . Når det
gjelder rovdyrforvaltningen, er det kanskje ikke noe samfunn i landet vårt som så sterkt
rammes av dette som Lierne , med hjerteskjærende dyretragedier som vi alle kjenner til.
Storsamfunne t kan umulig se på dette som Liernes problem alene . Det handler om
nasjonalt vedtatte planer og lover som fører et lite bygdesamfunn inn i en smertelig
omstillingsprosess . Der for må også storsamfunnet bidra med nødvendig støt te og ressurser
til Lierne i denne situasjon. Spørsmålet er om storsamfunne t hitti l fullt ut har forstått og tatt
konsek vensen av rovdyrforv altningens følger for et samfunn som Lierne .

9 10 0
S idaros biskop
Nidaros bis~ da mmerl d
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4. Det er mitt inntrykk at den nødvendige omstillingsprosess nå er kommet godt i gang i
Lierne, om den er forbundet med store omkostninger for mange familier, også livskriser og
sykdom, slik du nevner i ditt brev. Mange har behov for hjelp og får forhåpentligvis det.
Mange har valgt en annen næringsvei enn sau, mens andre forsøker å tilpasse saueholdet til
de nye rammebetingelser. Etter min mening blir det spesielt spennende i tiden som
kommer å følge denne utvikling i retning av et endret sauehold, som jo bare kan lykkes
med storsamfunnets støtte.
5. Med de fire foregående punkter som bakgrunnsteppe er det på tide å gå nærmere inn på
brevet fra Overhalla Bondelag. Jeg kan ikke fri meg fra opplevelsen av at her er det
representanten for status quo som taler, uten tilstrekkelig forståelse for den nødvendige
omstillingsprosess som faktisk pågår i Lierne. Mest alvorlig er påstanden om at
soknepresten bidrar til å «produsere sjelesørgeklienter», med direkte henvisning til at «flere
sauebønder har havnet på Psykiatrisk avdeling». Hvis dette er påstander du kan
dokumentere, ber jeg om at så skjer. Hvis ikke, er det grunn til å beklage at du ordlegger
deg på en slik måte.
Som jeg har nevnt i det foregående, er det høyst forståelig at mennesker i den pågående
omstillingssituasjon opplever en livskrise og rammes av sykdom. Å utrede årsaksforholdet
som har ført oss opp i dette uføret, er en meget komplisert sak. Men et hovedansvar må
dagens storsamfunn bære, som har truffet beslutningen om gjeldende rovdyrforvaltning .
6. Du beskriver Lars Berges engasjement n:ed uttrykk som «hatske utspill mot sauenæringa.>>
og hetsing mot «sitt eget bygdefolk». Som beskrivelser av hva Lars Berge faktisk har gjort
og skrevet, finner jeg slike utsagn både upassende og villedende . Riktignok kan det være at
det finnes en del mennesker som har oppfatninger om Berge og hans engasjement i retning
av dine karakteristikker, men det er noe ganske annet. Slik jeg kjenner Lars Berge, er han
en konsekvent forsvarer av det jeg ovenfor har beskrevet som naturens egenverdi, med
utgangspunkt i kristen skapertro. At han har evnen til å skrive med både snert og ironi, er
en annen sak. Det skal ikke underslås at denne formen kan være et tveegget sverd i en
konflikt som mange opplever som så smertefull.
7. Oppgaven for soknepresten i Lierne er den samme som for alle andre prester: Å være prest
for hele menigheten. Med de brytninger som Lierne-samfunnet i dag gjennomlever, er
dette desto viktigere. Kirken skal være en samlende og forsonende kraft i
omstillingsprosessen. Under bispevisitasen opplevde jeg et sterkt engasjement nettopp for
dette. Under folkemøtet vi hadde en av kveldene ble det målbåret et ønske om at kirken i
enda sterkere skulle være med å prege bygdas liv.
Med sitt sterke engasjement for rovdyr og artsmangfold er det klart at Lars Berge her har
en stor utfordring. Ikke minst brevet fra Overhalla Bondelag kan sies å understreke dette.
Soknepresten i Lierne blir tydeligvis av noen oppfattet som en fløyperson. Må det
nødvendigvis være slik? Går det ikke an å beholde engasjementet og forvalte det slik at
presten oppleves som alles prest, selv i den vanskelige omstillingsprosessen? Det er et
spørsmål som ikke bare rettes til soknepresten, men til alle som har meninger om
soknepresten, og i denne sammenheng: ikke minst Overhalla Bondelag.
8. Ditt siste spørsmål gjelder forholdet mellom presten som prest og privatperson . Her er jeg
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enig med deg . Det går ikke an å skille strengt mellom disse to roller . Det handler om helhet
og sammenheng i prestens liv, også slik menneskene omkring oppfatter det. Vi må bare
ikke trekke den konsekvens av dette grunnsyn at prester dermed skal utstyres med
munnkurv og la være å mene noe i kontroversielle saker .
9. Med utgangspunkt i de konkrete problemer i Lierne arrangerte fylkesmannen i Nord-· og
Sør-Trøndelag og biskopen i Nidaros et seminar om etikk og naturforvaltning i Trondheim
på slutten av fjoråret. Vi kan godt beskrive hensikten med seminaret som et ønske om å gi
bidrag til den omstillingsprosess som vi alle nå må gjennomleve, som mennesker på en
truet klode . Ved denne anledning - hvor blant annet ordføreren i Lierne deltok - holdt jeg
et foredrag om «Mennesket - herre eller forvalter . Naturforvaltning som forsonet liv».
Foredraget følger vedlagt. Kanskje kunne det tjene som utgangspunkt for en samtale i
Overhalla Bondelag? Om ønskelig, kommer jeg gjeme som innleder :

NIDAROSBISKOP
Med vennlighilsen

?7fiwl~
Finn Wagle

Årsmøteinnkallingen!
Blir det noen bjørnetur iår tro? Når og hvor skal årsmøtet være i år? Tankene
dukker opp når påsken er over. Så en dag kommer "avisa" med innbydelse til
møte, -MED FEM DAGERS VARSEL!
Har styret lyst til å være alene på årsmøtene? I dagens travle samfunn trenger
folk flest mer tid enn dette til å planlegge en borteweekend . Jeg hadde iallefall
lyst til å ha vært der. Kanskje jeg rekker det neste år, hvis styret sender ut
"lappen" litt tidligere.
Reidar Hoelstad.

Kritikken ble tatt opp også på årsmøtet og beklaget av lederen. Vi kan bare
gjenta beklagelsen her og lover at dette ikke skal kje igjen.
Morte n Bilet
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DIREKTORATETFOR NATURFORVALT ING
Kontor : Tungasletta 2. Telefon : 73 58 05 00 , Telefax : 73 9 1 54 33
Postadresse: 7005 Trondhe im

Fylkesmennene
Lierne kommune

Vir

C"et
(bal OfPFa.
ved rvu)

o.io

98/3045- 98/1107- 97/9651
98/3192- 98/118498/1225- ARTSNI/ITB
M.
445.21/445.23

20.5.98

BETINGETFELLINGSTll.LATELSEPÅ JERV, BJØRNOG ULV 1998/99
Følgende dokumenter legges til grunn:
-St.meld . nr 35 (1996-97) Om rovviltforvalting
-lnnst. S. Nr. 301 (1996-97)
-St. meld. nr. 27 (1991-92) Om forvaltning av bjørn.jerv, ulv og gaupe
-Innst. S. nr. 182 (1991-92 )
-Forslcrift om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe, fastsatt ved kgl res. 9. juli 1993
-Rapporten " Forebyggende tiltak mot rovviltskader i landbruket " (1996 )
-Brev av 8.3. 1998 fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) til alle fylkesmenn om
bevilgninger til forebyggende tiltale mot rovviltskader

Under forutsetning av at de politiske rammer for rovviltforvaltningen og de
retningslinjer som er gitt i ovennevnte dokumenter og i dette brev blir ivaretatt, gir
Direktoratet for naturforvaltning (DN) med dette følgende fellingstillatelwr på bjørn,
jerv og ulv med nedenfor gitte avgrensninger i tid og område:

Art

Antall

Område

Tidsrom

Jerv

7

Finnmark, Troms , Nordland , Nord -Trøndelag
(Nord-Norge )
Alle fylker i Sør-Norge , med unntak av det
sør-norske kjerneområdet

1.6.98-15 .2.99

3

Bjørn

2
1
2

Ulv

1

Nord-Norge
Lierne kommune
Sør-Norge
Alle fylker, unntatt Hedmark, Østfold,
Oslo/Akershus 02 Oooland
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1.6.98-30 .9.98
( J.6.98-15 .2.99 i
områder med
skade pa. tamrein )
1.6.98 - 30.9.98

. ., . ., -

1.6.98-31.5 .99

Generelt
Ved behandlingen av St.meld. nr 35 (1996-97) ga Stortinget sin tilslutning til videreføring av
prinsippet med kjerneområdeforvaltning for jerv i Sør-Norge og bjørn. Jervebestanden i NordNorge anses som levedyktig, og Stortinget besluttet på dette grunnlag å oppheve
kjerneområdene for jerv i denne landsdelen. Bestandsforvaltningen innebærer at bestanden skal
forvaltes som en enhet, og at det er bestanden og de mål en har for dennes utvikling som skal
vektlegges ved vurderingen av felling innenfor kjerneområdene. Gjennom dette
forvaltningsprinsippet er det også nødvendig å legge til grunn kunnskaper om biologiske
parametre som kjønns- og alderssammensetning, reproduksjon og overlevelse, sosiale
reguleringsmekanismer og sprednings- og etableringsmønster i tillegg til selve bestandstallet.
Ugunstig sammensetning av bestanden, som feks skjev kjønnsfordeling med
underrepresentasjon av reproduserende hunndyr eller en generelt fltallig bestand, er begge
situasjoner hvor behovet for vern av hhv. reproduserende og potensielt reproduserende
hunndyr eller hvert individ generelt forsterkes. Innenfor kjerneområdet skal derfor
bestandshensyn være overordnet skadesituasjonen ved vurderingen av felling av evt.
skadevolder .
Innenfor kjerneområdene skal skadene primært forsøkes redusert gjennom tiltak som kan
forebygge mot at rovdyr gjør skade. Fellingstillatelse kan iverksettes kun hvis andre
forebyggende tiltak mot skader er vurdert og funnet mindre egnet i forhold til å avgrense
skaden. At skadene skal ha en underordnet vektlegging i forhold til å verne rovdyrene ,
herunder individer som volder skade, er ikke det samrre som at skader innenfor
kjerneområdene tas mindre alvorlig enn skader som skjer utenfor disse områdene. Forskjellen
er at en stiller ressurser og kompetanse til rådighet slik at andre virkemidler som kan ha effekt
blir brukt som alternativ til felling.
Målet med en fellingstillatelse er ikke å regulere en rovviltbestand, men slik tillatelse kan
gis/iverksettes for å forhindre ytterligere tap av bufe eller tamrein i situasjoner der det allerede
er dokumentert at bjørn eller jerv har voldt betydelig skade. Fellingstillatelsen skal derfor være
rettet mot skadevoldende individ.
Skadeforløpet (omfanget av skader pr. tid) skal brukes som grunnlag for å definere hvorvidt en
skadesituasjon kan betraktes som akutt. En situasjon kan anses som akutt når det skjer
kontinuerlige og vedvarende store skader over en tidsperiode. Akkumulering av skader som
grunnlag for å vurdere situasjonen som akutt, kan bare gjøres i de tilfeller en kan dokumentere
at samme individ volder kontinuerlig skade i flere områder eller at samme individ gjentatte
ganger gjør skade i samme område. Dersom slik dokumentasjon ikke foreligger skal ikke
skader fra tidligere skadesituasjoner i samme område eller skader som geografisk og i tid ikke
har tilstrekkelig nærhet akkumuleres og tas med i vurderingen av om skadesituasjonen er akutt.
For å sikre at det er det skadevoldende individ som felles slik at intensJOnen om å fl slutt på
den akutte skadesituasjonen kan oppfylles, er det nødvendig å utvise en fornuftig bruk av tidsog områdebegrensningen av fellingstillatelsen.
"Betydelig skade" omfatter både skadeomfang og skadeforløp. Det er viktig å merke seg at den
differensierte vektleggingen innenfor og utenfor kjerneområdene av skade som grunnlag for
felling, også medfører forskjellig tolkning av begrepet "betyd elig i og utenfor kjerneområdene,
jf det som er nevnt ovenfor. D viser spesielt til St.meld.nr 35 ( 1996-97) Om
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Rowiltforvalting, der en av konklusjonene er at det må legges til grunn en ~
differensiering av forvaltningen mellom artene og innenfor og utenfor kjerneområdene.
Dette betyr at en innenfor kjerneområdene skal praktisere bruken av betingede fellingstillatelser
svært restriktivt, mens en utenfor kjerneområdene kan iverksette fellingstillatelse på et lavere
skadenivå.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i brev av 17.07.97 tilkjennegitt at det ikke har vært mulig å
komme fram til omforente retningslinjer for iverksettelse av betinget fellingstillatelse for jerv
blant de fylker som berøres av det sør-norske kjerneområdet for jerv . Det ble anbefalt at
betingede fellingstillatelser kun skal gjelde utenfor kjerneområdet, og tildeles fylkesmennene
separat på vanlig måte. DN tok dette i 1997 til etterretning. All den stund det ikke foreligger et
omforent forslag fra disse fylkesmennene foran beitesesongen 1998, vil DN heller ikke i 1998
benytte betingede fellingstillatelser innenfor det sør-norske kjerneområdet for jerv . Eventuelle
søknader om fellingstillatelse innenfor kjerneområdet behandles av DN.

De siste års erfaringer viser at bjørn, og i en viss grad jerv, har tatt i bruk og voldt skade i nye
områder . I tillegg vil en i sommer måtte forvente at ulv i større grad enn tidligere vil oppsøke
og volde skade i områder som tradisjonelt ikke har hatt denne problematikken. Dette særlig på
grunn av to reproduksjoner av ulv i Norge i 1997 og økt potensiale for utvandrende unge
individer fra disse kullene. På denne bakgrunn har DN funnet det mest hensiktsmessig å fordele
betingete fellingstillatelser områdevis, og ikke fylkesvis som tidligere. Betinget fellingstillatelse
kaniverksettes i flere områder samtidig. Som en konsekvens av dette vil fylkesmennene la
beskjed dersom det gjenstår en fellingstillatelse av bjørn eller jerv i et område for å hindre
overskyting. I slike tilfeller kreves det koordinering mellom fylkesmennene .
Bjørn

Bcstandsgrunnlag
Beregninger utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA) viste at det våren 1996 var
26-55 bjørner i gjennomsnitt i Norge totalt. 18-34 av disse anslås å være i Norge utenom
Finnmark. Den skandinaviske bjørnebestanden er beregnet til omlag 800-1300 individer. 8-21
individer er beregnet å være i Finnmark, dvs som en del av den norsk/finsk/russiske bestanden.
Hovedårsaken til at beregningene av antall bjørn er større i dag enn ved tidligere beregninger er
at det har gått opptil fem år siden siste gang en foretok bestandsberegninger og at bestanden i
denne perioden har vært i vekst. Gjennom et bedret datagrunnlag og modellering har man
funnet ut at tilvekstraten for den skandinaviske brunbjørn er mye høyere enn tidligere antatt.
Ut fra data om spredning og kolonisering er det grunn til å anta at en større andel av den årlige
gjennomsnittlige bestandsveksten skjer innenfor reproduksjonsområdene, mens tilveksten i de
perifere områder er lavere enn den gjennomsnittlige tilveksten .
3 av de antatt 4 reproduksjonsområdene i Sverige strekker seg inn mot kommuner som
omfattes av kjerneområdene i Norge. Dette gjelder bla kommunene Bardu i Troms, Lierne i
Nord-Trøndelag og Trysil i Hedmark. Fellingsstatistikken viser at sannsynligheten for at en felt
bjørn er ei binne er ca. 50% innenfor reproduksjonsområdene, mens sjansen til å felle en binne
utenfor disse er ca. 15%.
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Forskningen har dokumentert at unge hannbjørner kan foreta lange vandringer. Resultater
tyder også på at slike unge hannindivider generelt har mindre betydning for bestandens framtid
enn binner og voksne hanner.
Erfaring tilsier at atferd med karakter av overslcuddsdreping, som i en del tilfeller medfører
betydelige tap av sau, i hovedsak er forårsaket av unge hannbjørner . I en skadesituasjon vil en
bare unntaksvis på et tidlig tidspunkt eller før et individ evt . er felt, kunne ha en sikker
formening om hvilken kjønns- eller alderskategori det skadevoldende individ tilhører. I
grenseområdene, hvor risikoen for å felle binner er stor, vil felling av binner føre til at
etablering av en reproduserende bestand forsinkes ytterligere . Publisene levedyktighetsanalyser
av skandinavisk brunbjørn utføn av NINA (fagrapport nr 25, 1997), viser bla at
levedyktigheten til en brunbjørnbestand er sterkt følsom ovenfor endringer i
beskatningstrykket. Selv om det her går fram at selv små bestander av brunbjørn kan være
levedyktig, konkluderes det samtidig med at en sikring av bjørn i kjerneområder som vedtatt
ved behandling av Stortingsmelding nr 35 (1996-97) vil måtte kreve et svært sterkt vern av
binner.
Skadeomfang og avgangav bjørn i 1997/98
Antall sau erstattet som drept av bjørn har i perioden 1992-95 ligget på omlag 2.000 sau hvert
år. I 1996 økte skadene, og det ble for hvert av årene 1996 og 1997 erstattet ca 3.200 sau
drept av bjørn. Det ble i 1997 registrert en avgang på to bjørner . I tillegg er det mistanke om
ytterligere avgang av to dyr. Hittil i I 998 er det registrert avgang av en bjørn (hannbjørnen
"Lefto ", Aust-Agder ).
Djrelaoratets vurdering
DN finner det forsvarlig å gi fem betingete fellingstillatelser på bakgrunn av at det fastsettes
særlige vilkår om felling av binner og om felling av dyr innenfor kjerneområdene (se vilkår til
fellingstillatelsen ).
Med utgangspunkt i at sjansen for tilfeldig å felle binne i deler av kjerneområdene opp mot
svenskegrensa kan være så høy som 50%, se spesielt de ovenfor nevnte kommuner, skal dette
tillegges spesiell vekt dersom det oppstår en situasjon som vurderes som så alvorlig at det kan
gi grunnlag for å iverksette en fellingstillatelse. Disse områdene vil derfor ha den aller høyeste
skadeterskel i forhold til iverksetting av fellingstillatelse .
DN vil som en forsøksordning gi en betinget fellingstillatelse på bjørn til Lierne kommune i
Nord-Trøndelag .
Konklusjon
Utfra en samlet vurdering av ovennevnte forhold og medtanke på rask iverksettelse når
kriteriene vurderes oppfylt, gir DN fylkesmennene myndighet til å forvalte betinget
4 bjørn i 1998med opplistet vjrkeområde, tidsrom og vilkår.
fellingstillatelse oåtil sammen
Uerne kommune gis myndighet til å forvalte l betinget fellingstillatelse påbjørn i 1998
innenfor gitte forutsetninger og vilkår.
Myndigheten til å fatte vedtak om felling av skadevoldende bjørner som er radiomerket ligger
hos DN. Radiomerkede bjørner er derfor unntatt fra betinget fellingstillatelse. Dersom
fylkesmannen har grunn til å tro at det er radiomerket bjørn som volder skade skal DN
kontaktes straks og holdes fortløpende orientert om ev skadeutvikling. Fylkesmannen må som
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en følge av dette holde seg godt orientert om hvor eventuelle radiomerkede bjørner oppholder
seg når skader oppstår. Fylkesmannen er videre ansvarlig for å sørge for nødvendig
koordinering mellom «offentlig» jegerkorps/lokale jaktlag og aktuelle forskningsprosjekter for
å unngå at radiomerket bjørn felles ved uhell.
Disse begrensinger gjelder likevel ikke de radiomerkede bjørnene som har tilhold i
Jamtland/Nord-Trøndelag.
Jerv
Bestandsgrunnlag og skadeomfang i Nord-Norge
NINA 's siste beregninger på vinterbestanden av jerv i Nord-Norge er gjort på bakgrunn av
gjennomsnittsverdier for perioden 1995-97. Bestanden er beregnet til 134 jerv, men estimatet
må ansees som et absolutt minimum
Antall sauer erstattet somjervedrept i Nord-Norge har i perioden 1994-1997 ligget mellom
2.300-3.000. De siste to årene har tallet vært ca 2.700 sauer.

Bestandsgrunnlag,
skadeomfang
og forvaltningsprinsipper
i Sør-Norge
Bestanden av jerv i det sør-norske jerveområdet er estimert til minimum 25-34 individer, basert
på sporregistreringer og registrering av ynglende tisper. De senere år har jerv også opptrådt i
økende grad utenfor det fastsatte kjerneområdet for jerv. I 1996 og 1997 ble det for hvert av
årene dokumentert/sannsynliggjort 5 ynglinger av jerv, hvorav en av disse utenfor
kjerneområdet ( 1997).
I motsetning til Nord-Norge, hvor skadene har vært stabile de siste fire åra, har jerveskadene
på sau i Sør-Norge økt hvert år i denne perioden . Fra 1996-1997 økte antallet utbetalte sau
erstattet som drept av jerv fra 4.892 - 5.528.
Ved behandlingen av St.meld nr. 35 (1996-97) vedtok Stortinget at det i Sør-Norge ikke var
ønskelig å etablere ynglende bestander av jerv utenfor kjerneområdet, samt at det generelt bør
være en lav terskel for å utløse fellingstillatelse utenfor kjerneområdet, og at det måtte legges
vekt på en rask og effektiv saksbehandling. Stortingsflertallet vedtok videre at kommunene
med bakgrunn i betinget fellingstillatelse og etter avtale med fylkesmannen raskt må kunne
iverksette skadefelling.
~
I jaktåret 1996/97 ble det registrert avgang på i alt 17 jerv i Norge , inkludert 11 jerver ved
lisensjakt. DN er så langt kjent med en total avgang i 1997/98 på 18 jerv , hvorav 9 felt ved
lisensjakt (7 i Nord-Norge og 2 i Sør-Norge ).

Direktoratets vurderinger
Bakgrunnen for fordelingen er den skade som jerv påfører sau- og tamreinnæring. Selv om det
ikke noen gang er felt 10 jerver i Norge under skadefelling på ett år, er det nødvendig å ha
muligheten til å kunne iverksette fellingstillatelser. DN vil likevel til enhver tid kunne trekke
tilbake betingete fellingstillatelser, feks hvis det blir registrert eller fattet mistanke om annen
avgang i løpet av perioden. eller hvis kjønns- og alderssammensetningen av evt. skutte dyr er
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uheldig. Bakgrunnen for at det samlede antall betingete fellingstillatelser er noe lavere enn
fjoråret, har først og fremst sammenheng med økt muligheten for lisensjakt på jerv gjennom
åpning av lisensjakt i hele Norge. med unntak av det sør-norske kjerneområdet .
Konklusjon
Ut fra en samlet vurdering av ovennevnte forhold og medtanke på rask iverksettelse når
kriteriene vurderes oppfylt. gir ON fylkesmennene myndighet til å forvalte betinget
fellingstillatelse på tilsammen 1O jerv i 1998/99, jf ovennevte tabell.

Ulv

Bestands
minnlag
For første gang på ca 50 år er det dokumentert yngling av ulv i Norge. Vinteren 1997/98 ble
det registrert seks familiegrupper av ulv i Skandinavia. To av disse har tilhold i Sørøst-Norge,
resten i Sør-Sverige.
Skadeomfang.
I perioden 1992-97 har det vært utbetalt erstatning for ulveskader på sau i 1992, 1994, 1995
og 1997, med det største antall sauer erstattet i 1992 og 1997 (hhv. 462 og 474 sauer
erstattet). Med den relativt nye situasjonen i Sør-Norge vil det måtte forventes et noe økt
skadenivå i tiden som kommer.
Direktoratets vurderinger
Målet for den skandinaviske bestanden på 8-10 familiegrupper er enda ikke nådd. Ethvert
individ av ulv vil derfor foreløpig ha et strengt vern, og det er for tiden i utgangspunktet lite
aktuelt å gi skadefellingstillatelser. Det kan likevel være aktuelt å gi fellingstillatelse i helt
spesielt tilfeller, feks ved store ulveskader på sau på Vestlandet eller i samiske
tamreinområder. I sistnevnte områder har Stortinget bestemt at det ikke skal etableres faste
bestander av ulv. ON vil derfor åpne for muligheten for at aktuelle fylkesmenn kan iverksette
fellingstillatelse i særskilte tilfeller. Uansett ber vi fylkesmennene kontakte ON før det eventuelt
iverksettes fellingstillatelse.
Konklusjon
Ut fra en samlet vurdering av ovennevnte forhold og med tanke på rask iverksettelse når
(seover) myndighet til å forvalte
kriteriene vurderes oppfylt, gir ON aktuell fylkesmenn
betinget fellingstillatelse på l ulv i 1998/99.
Tillatelsene er gitt med hjemmel i Viltlovens§ 12 og forskrift om forvaltning av bjørn, jerv, ulv
og gaupe, fastsatt ved kgl res. av 9. juli 1993.
ON kan til enhver tid kunne rrekke tilbake ovennevnte betingete fellingstillatelser på bjørn, jerv
og ulv.
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Følgende vilkår er knyttet til en evt. iverksettelse av fellingstillatelse på bjørn, jerv eller
ulv:
1) Fylkesmannen/Lierne kommune kan begrense jaktperiodens lengde innenfor gitt tidsramme
(se tabell ovenfor).
2) Ved iverksetting av tillatelsen bør fylkesmannen/Lierne kommune begrense området for
hvor fellingen kan skje. Fellingstillatelsen bør om mulig begrenses til det (de) aktuelle
skadeområde(ne).
Fylkesmannen må vurdere om verneformAlet eller reglene som gjelder vernede områder gjør at
slike områder må unntas fra fellingstillatelsen.
Bjørn, ulv eller jerv kan ikke forfølges over riksgrensa og inn i Sverige eller Finland/Russland .
Jerv kan heller ikke forfølges inn i det sør-norske kjerneområdet for jerv .
3) Ved felling av bjørn, ulv eller jerv skal det nyttes våpen og ammunisjon godkjent for
storviltjakt.
4) Felling av bjørn, ulv eller jerv skal omgående meldes til kommunen, fylkesmannen og ON.
Meldingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for fellingen. Fellingsstedet skal kunne
påvises dersom fylkesmannen krever dette. DN vil gi inndra aktuelle betingete fellingstillatelser
til aktuelle fylkesmenn dersom "kvoten" for området blir nådd, jf ovennevnte tabell.
Den/de som sårer bjørn, ulv eller jerv under forsøk på felling i henho Id til tillatelsen, plikter å
gjøre det en kan for åa avlivet dyret. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er
truffet. Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jaktleder uten opphold
underrette fylkesmannen og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen avgjør hvordan det
videre ettersøk skal ledes. Medlemmene i jaktlaget skal uten godtgjørelse, såfremt annet ikke er
avtalt med fylkesmannen, bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre
ettersøk.
5) Bjørn, ulv eller jerv som blir felt på denne tillatelsen er Viltfondets eiendom Ingen kan
derfor på noen måte gjøre seg nytte av felt dyr uten nærmere samtykke fra ON . Felte dyr skal
så raskt som mulig bringes til Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tungasletta 2, 7005
Trondheim. Kontaktpersoner er Finn Berntsen og Tor Kvam Når det gjelder bjørn, viser vi
forøvrig til vårt brev av 27.6.1995 om ivaretakelse av felt dyr.
6) Med hjemmel i viltlovens § 52, siste ledd, gµ- ON tillatelse til bruk av løs hund under
forsøk på felling dersom dette anses som aktuelt . Nødvendige tillatelser etter bufeloven og
reindriftsloven må i så fall innhentes av jaktlaget.
7) Det må etableres rutiner slik at det går kortest mulig tid fra vedtak om iverksetting til
igangsetting av jakt.
8) Fylkesmannen kan ved akutte behov gi adgang til at jakt på skadevoldende bjørn, ulv eller
jerv kan fortsette inn i nabofylker dersom dyret som det jaktes på har beveget seg inn i et
nabofylke eller at det er nødvendig av praktiske årsaker, som feks hvis bjørnen/jerven
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oppholder seg ved fylkesgrensa. Det forutsettes at tilstøtende fylkesmann blir orientert på et
tidlig stadium og at nødvendig samarbeid om fellingsforsøket opprettes.
9) Alle deltakere i jaktlag skal være kjent med dette brevets innhold og eventuelt ytterligere
begrensninger /vilkår gitt av fylkesmannen.
Spesielt for jerv
10) I medhold av forskrift om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe, §3, gir DN
fylkesmannen myndighet til å tillate nødvendig bruk av motorkjøretøy i forbindelse med forsøk
på felling. Motorkjøretøy kan ikke nyttes under selve fellingen .
Spesielt forjerv o& ulv
11) Fylkesmannen avgjør hvordan jaktlag skal oppnevnes . I hovedsak bør kommunen bør gis
myndighet til å oppnevne og organisere lokale jaktlag med kvalifiserte jaktledere. Det må
likevel til enhver tid vurderes om det kan være hensiktsmessig å benytte eventuelt eksisterende
«offentlig» jegerkorps i samarbeid med lokalt jaktlag.
Spesielt for bjørn
12) Binner med unger som opptrer sammen er unntatt fra tillatelsen. De tiltak som er mulige
for å unngå at binne felles, skal være iverksatt. Med unntak for Fylkesmannen i NordTrøndelag og Lierne kommune er også radiomerkede bjørner unntatt fra tillatelsen.
13) Ved iverksetting av fellingstillatelse utenfor kjerneområdet bør det oppnevnes og
organiseres lokale jaktlag med kvalifiserte jaktledere . Det «offentlige» jegerkorpset skal
fortrinnsvis ha sitt virkeområde innenfor kjerneområdet. Fylkesmannen må likevel til enhver tid
vurdere om det er hensiktsmessig å benytte det offentlige jegerkorpset i samarbeid med det
lokale jaktlaget utenfor kjerneområdet.

Direktoratet forutsetter at det rådgivende rovviltutvalget i fylket orienteres om vilkårene den
betingete fellingstillatelsen er gitt på, spesielt om konsekvensene ved iverksetting og evt. felling
innenfor kjerneområdet eller felling av binne.
Dette vedtak kan innen 3 uker påklages til Miljøverndepartementet. Evt. klage sendes via DN .
DN gjør oppmerksom på at fylkesmannens vedtak om å iverksette eller ikke iverksette denne
betingete fellingstillatelsen også kan påklages til DN. Evt klage sendes via fylkesmannen .
Myndigheten til å iverksette fellingstillatelsen er delegert til fylkesmannen og Lierne kommune
under forutsetning av at de prinsipper og retningslinjer som er vedtatt ved Stortingets
behandling av St.meld . nr 35 (1996-1997) jfr Innst. S. Nr 301, blir ivaretatt. Delegeringen av
denne myndigheten forutsetter også at fylkesmannen/Lierne kommune både mht bestands- og
skadesituasjonen , gir en faglig og forvaltningsmessig begrunnelse for evt. iverksetting av denne
tillatelsen.
Det må tilstrebes å behandle søknader om fellingstillatelse så raskt som mulig. Ved eventuelle
avslag på søknad, som feks begrunnes i et for lavt skadeomfang, bør det vurderes om det skal
gå fram av vedtaket at søkeren ikke trenger å sende gjentatte søknader, men at fylkesmannen
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eventuelt vil iverksette felling hvis forholdene endrer seg over tid i en retning som tilsier en slik
fellingstillatelse .
Økonomi
Midler til administrasjon og organisering av jegerkorps ved førstegangs iverksetting av
fellingstillatelser på bjørn, jerv og ulv kan belastes bevilgningen til forebyggende tiltak. Det
gis ikke anledning til å benytte bevilgningen til lønn av lokalt organiserte jegere i forbindelse
med iverksetting av fellingstillatelser . Det gis heller ikke mulighet for å kompensere for evt.
tapt arbeidsfortjeneste, leie av avløserhjelp, barnevakt eller lignende. Bevilgningen kan
benyttes til evt fellingsvcderlag der fylkesmannen finner dette formålstjenlig. Kostnader til
administrasjon/organisering og evt fellingsvcderlag bør ikke overstige kr 10.000, - for den
enkelte fellingstillatelse. Dette gjelder likevel ikke Hedmark og Nord-Trøndelag, der
bjørnejegere er engasjert . Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Lierne kommune må selv finne
praktiske løsninger på økonomidisponeringen .

Med hilsen
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Blant sel, sjøfugl og andre dyr i
det nordligste Norge
Dagbok fra Svalbard 31. mai - 8. juni 1998
Tekst og foto: Benjamin Olafsen Ree

Den første uken av juni fikk Benjamin 0. Ree være med familiemedlemmer på en
Svalbard-tur. En av forutsetningene for å få fri fra skolen var at han førte dagbok,
laget tegninger og tok bilder under oppholdet for å vise i klassen etterpå. Her følger
noe av lekseresultatet med dagboken og enkelte av fotografiene. Benjamin er 81/2 år
og går i 3. klasse på Røyse skole i Hole, Buskerud.
31. mai
Vi tok flyet klokken halv 10 på kvelden. Jeg
fikk godteri av flyvertinnen. Så fikk vi god
mat og brus. Vi så Røyse fra luften. Etter en
time og 40 min. mellomlandet vi i Tromsø.
Der var det 3 grader. Klokken halv ett tok
flyet av mot Svalbard . Da vi landet ved 02tiden skinte solen. Da var jeg nokså trøtt. Vi
tok drosje til huset vi skulle bo i. Jeg reiste
sammen med pappa. Jeppe (tremenningen
min) og Jo (fetter til pappa).
1. juni
Våknet ved 10-tiden. Etter frokost tok vi
drosje til Bjørndalen. Der klatret jeg opp en
stor ur hvor det var tusenvis av alkekonger.
De skrek og fløy rundt omkring hele tiden.
Vi så også flere rein. På isen lå det hundrevis av seler - mest ringseler, men også noen
storkobber. Det fløy hele tiden krykkjer,
polarmåker og gjess forbi oss. På kvelden
spiste vi en god middag på kroen. Jeg valgte
taco . Det sto en rein midt i byen. Solen
skinte da jeg la meg.

2. juni
Etter frokost dro vi til Polarinstituttet hvor
vi traff Georg. Har arbeider med fugler og
pattedyr. Vi var også innom Svalbardbutikken og handlet litt. Deretter lånte vi
bilen til Georg, og kjørte en tur opp Adventdalen. Der var det mange kortnebbgjess.
Jeg tok også bilder av en svalbardrein. Senere kjørte vi igjen ut til Bjørndalen. På
kvelden badet jeg i svømmehallen sammen
med Jeppe, mens pappa dro på isen med
Georg.
3. juni
Vi gjorde oss etter frokost klar en en lengre
snøscootertur. Med tre scootere og en slede
kjørte vi over fjell og isbreer sør til Grønfjorden. Vi passerte Barentsburg der russerne bor. Det lå flere seler på isen. Noen
kom vi veldig nær. Vi rastet ved et sted som
heter Festningen. Her samlet Georg inn egg
av polarmåker. Her var det mye fugl og
været var veldig fint. Senere kjørte vi videre
til Kapp Linne ved Isfjord Radio. Her var
det mange rein og hvitkinngås. Vi kjørte så
sørover til en ny holme hvor Georg samlet
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Svalhardrein beiter inne i Longyearbyen. De går som husdyr mellom husene.

Polarmåker - Svalbards fremste "rovfugl " - ved Grønfjorden 3. juni.
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Sufe 94

Isfjord Radio ved Kapp Linne.

inn enda flere egg av polarmåke. Langs
stranden var det veldig mye fugl. Her grillet
vi pølser på bål av russisk drivtømmer. Vi
fortsatte enda litt lenger mot sør. Da hadde
vi kjørt 100 kilometer. Vi kjørte så tilbake
til Longyearbyen. På turen så vi en hvit
polarrev. Klokken var 02 på natten da vi
kom hjem.
4. juni
Jeg våknet først klokken 12 for jeg la meg
ikke før klokken 04 på morgenen . Etter
frokost dro Jo, pappa og jeg til Bjørndalen
igjen. Her oppdaget pappa en isbjørn på
nordsiden av Isfjorden. På isen telte pappa
1240 seler. Det var ny rekord for Isfjorden.
På vei hjem fotograferte vi en storkobbe på
10 meters hold. På kvelden lekte jeg med
noen gutter og spiste kveldsmat.

5. juni
Etter frokostdro pappa og jeg til Svalbardbutikken og handlet. Senere fikk vi kaffe,
brus, sjokolade og frukt på Polarinstituttet.
Denne dagen lekte jeg mye sammen med
Knut Andre, sønn til Georg og Liv Åse. Vi
lagde vannrenner i grøftene. Pappa og jeg
flyttet inn i nytt rom fordi det kom en amerikaner. Hos Knut Andre fikk vi jordbær og
krem. Solen skinte da jeg la meg.
6. juni
Til frokost hadde vi egg og stekt flesk. Vi
gikk så ut på fjordisen for å fotografere
ringseler. De var nokså redde. Deretter
pakket vi og dro ut til Bjørndalen. Her
grillet vi pølser. Det var veldig fint vær og
tusenvis av sjøfugler. En god del sel lå også
på isen . Knut Andre, Trygve og jeg plukket
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små grønne og hvite steiner i fjæra. Vi var
hjemme klokken halv elleve på kvelden.
7. juni
Mens pappa ryddet og pakket ble jeg med
Knut Andre og familien hans på søndagstur
til Bjørndalen. Der så vi mye spennende.
Først fant Georg en alaskasnipe. Det var
tredje funn på Svalbard. Vi så også et par
med svømmesniper, en polarsvømmesnipe,
to sandløpere og en heilo. I ærfuglflokkene
lå det også noen praktærfugler og to hybri-

der mellom ærfugl og praktærfugl. Plutselig dukket det opp 20 hvithval. De var
gulaktige i fargen. På kvelden spiste vi
pizza hos Georg.
8. juni
Jeg sto opp klokken halv fire for flyet vårt
gikk klokken kvart over 5. Det snødde da vi
dro. Vi mellomlandet i Tromsø og Bodø , og
ankom Oslo først klokken kvart over to. Da
var jeg veldig trøtt.

Storkobbe ved råk i Longyearbyen den 4. juni. Den var ikke mye redd for mennesker.
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VILLMARKSMESSA PÅ SJØLYST 16. - 19. APRIL
Invitert til gratis plassering, forøvrig rett
ovenfor en rovdyrfelleprodusent,dekorerte
vi standen med plakater, bilder , salgsartikler og informasjonsmateriell.
Flere fra styret var tilstede under hele
messa, men også andre medlemmer var
innom og tok sin tørn. Til tider var vi 5-6
personer på standplassen og ofte var alle
opptatt med å svare på spørsmål, diskutere
eller dele ut materiell.
Vi opplevde både positive og negative reaksjoner ved standen vår.
Brosjyrer ble delt ut i hundrevis , noen tegnet
seg som medlem direkte , og andre tok med
seg innbetalingsblankett er.
I ettertid viser det seg at vi fikk 60 - 70 nye
medlemmer .

Romerikes blad kom på besøk og gav foreningen en relativt fyldig omtale.
Det var tydelig at veldig mange har et forhold til rovdyr.
Noen kom for å diskutere rovviltpolitikken,
mange ønsket informasjon, noen rovoserte
litt, mens andre bare sto og glante surt på
standen vår. De positive reaksjonene var
likevel i flertall, vi fikk til og med litt
oppstramming et par ganger for å gjøre for
lite. Noen gav også støttebeløp.
Et tilfelle skilte seg ut i negativ retning. En
mannsperson serverte en voldsom usaklig
skyllebøtte til Viggo Ree .
Mannen ville ikke oppgi navn , men vi fant
likevel ut hvem det var.
Saken har fått et etterspill som vil få en egen
omtale.

Fra standen på villmarksmesse n. Foto: Morten Bilet.
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Media var jo selvsagt interessert i oss som eneste rene verneorganisasjon på messen.
Her ikke ukjente Viggo Ree i aksjon. Foto: Morten Bilet.

Mange besøkende hadde vi. Foto: Morten Bilet.
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Villmark smessa 199 Yar en ny erfaring for
Forening en Våre Rovdyr. i var glade for at
vi fikk denne muligheten til å markedsføre
oss, selv om Viggo Ree 's og undertegnedes

om salg av henholdsvis kulltegninger og
bjørnebarnebøker ble noe mindre
enn forventet.
Geir Sjøli

VÅRE
ROVDYR

..I.

Vår tidligere formann Paul Granberg i tillegg til styremedlemmer Yngve Kvebæk og
TrondAspelund. Foto: MortenBilet.

Foreningens nye informasjonsbrosjyre
Styret beklager komplikasoner ved utsendelsen
Som nevnt på side 28 i Våre Rovdyr nr. 1-1998 ble det tidligere i år gitt ut en ny
informasjon sbrosjyre. Denne nye folderen til foreningen skulle distribueres til
medlemmen e ved et vedlagt eksemplar i forrige nummer av tidsskriftet. På grunn
av en feil var det kun medlemmer med postadresse innen et visst postnummer som
mottok den nye informasjonsbrosjyren. De som ikke fikk tilsendt folderen forrige
gang vil finne den inne i denne utgaven av Våre Rovdyr. Skulle det fortsatt være
noen som nå ikke har fått informasjonsbrosjyren - eksempelvis ved at den har falt
ut under postgangen - er det bare å kontakte styret. Ny folder vil deretter ble sendt
omgående.
Styret
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Et møte på en villmarksmesse
Opplysninger om faunakriminalitet brakt videre til påtaleog forvaltningsmyndighetene
Av Viggo Ree
Villmarksmessen 1998 på Sjølyst i Oslo
gikk av stabelen 16.-19. april. Titusener av
mennesker strømmet til for å studere de
ulike stander med sine mange tilbud. I
vrimmelen av utstillere var også Foreningen Våre Rovdyr, hvor bl.a. undertegnede
som medietalsmann var til stede. Det var
overraskende mye positiv respons på foreningens tilstedeværelse og budskap, og
mange tegnet seg som nye medlemmer.
Som forventet var det også enkelte negative
reaksjoner. Det skulle bare mangle all den
stund rovviltet er omdiskutert flere steder i
landet. I utgangspunktet er det lærerikt å
møte mennesker med forskjellige syn på
rovviltforvaltningen. Så lenge diskusjonene og argumentene er nøkterne er det
nyttig for alle parter å møtes til saklige
meningsutvekslinger.

Utskjelt av anonym trønder
Den siste dagen dukket det opp en trønder i
slutten av 40-årene ved foreningens stand,
som det er grunn til å feste seg en smule ved.
Hans opptreden under en messe med mange
mennsker til stede er noe av det mer spesielle undertegnede har opplevd i en slik offentlig sammenheng. Under en samtale
med en kvinne fra Åmli om den nylige
bjørnefellingen i Aust-Agder kom trønderen raskt på banen med synspunkter på
bjørn og bjørnejakt. Han hadde skutt bjørn
både i Nord-Amerika og Norge, og visste

hva slags forferdelig dyr dette dreiet seg om.
Foreningens sekretær foreslo at vedkommende kanskje burde forflytte seg til en
annen stand, men han ble stående. Etter kort
tid rettet trønderen sin oppmerksomhet mot
undertegnede som person, og det manglet
ikke på spesiell ordbruk og etter hvert
hatske ytringer.
Dialekten tilkjennegav landsdelstilhørighet, og sammen med seg hadde han
en T-skjortekledd guttunge med teksten
"Steinkjer Livredningsklubb".
Det var
åpenbart at Foreningen Våre Rovdyr og
undertegnede ikke sto særlig høyt i kurs hos
trønderen. Vi ble karakterisert som både
fanatiske og ekstremistiske, og det var slike
folk som meg som førte til et utbredt rovdyrhat i Norge. På spørsmål om hvordan han
kunne oppfatte standpunkter stort sett i
samsvar med norsk lov og internasjonale
miljøavtaler som ekstremistiske, hevdet
han at det primært var jeg som hadde påvirket både Stortinget og naturforvaltningen til
å bli så rovdyrvennlige og fanatiske. Jeg
hadde til og med fått Børre Pettersen og
Norges Jeger- og Fiskerforbund med på
dette rovdyrhysteriet! Denne type utsagn
beskriver undertegnedes makt og rolle i
samfunnet som ikke så rent lite overdrevet,
men jeg takket allikevel høflig for tillitserklæringen.
Men trønderen stoppet ikke der. I
Trøndelag visste de hvordan de skulle bli
kvitt disse udyrene. Han brukte hele tiden
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ordet vi, men forklarte ikke hvem dette
omfattet i tillegg til ham. Hos oss skyter vi
jevnlig bjørn i magen om våren slik at de får
infeksjon og går døende tilbake til hiet, var
en av ytringene. Det var ikke 24 gauper som
var drept i Nord-Trøndelag i vinter, for han
visste om like mange som var tatt av dage
ulovlig. Veronal og styknin var det fortsatt
nok av i hans trakter! For å gi inntrykk av at
rovdyrbekjempelsen var et internasjonalt
fenomen refererte trønderen til egne opplevelser i utlandet. Under ulvejakt i Estland
hadde han vært med på å skyte en ulvetispe
som ut fra tidspunkt og størrelse på pattene
hadde diende valper. Dette ble poengtert
overfor de estiske jaktguidene, som bare
hadde gitt uttrykk for tilfredshet over at det
i denne sammenheng gikk med flere ulveliv. Fra Skottland fikk jeg høre at den som
ikke skjøt hønsehauk under fasanjakt ble
bortvist fra sin post av jaktlederen.
Videre fikk jeg av trønderen vite at
mitt engasjement for rovdyr bare var for
profitt. Pengene brukte jeg bl.a. til å reise til
Estland for å kjøpe ulv, for deretter å smugle
de inn i Norge og slippe de illegalt i vår
natur! Han kalte meg den største Judas i
Norge, og at det var jeg som skulle bli stilt
til ansvar når det første mennesket ble drept
av bjørn i vårt land.
Dette var bare et utvalg av de anklager og utbrudd som strømmet ut fra trønderen. Siden bl.a . guttungen ved hans side
måtte stå og overhøre denne æreskjellingen
og injurierende ordflommen , ba jeg om å få
oppgitt hans navn for å få avrundet seansen.
Dette var han for feig til, og han trakk seg
snart vekk fra vår stand. Deretter gikk han
over til standen til Norges Jeger- og Fiskerforbund , hvor også folk ble utskjelt på det
groveste!

Gjenkjent på ordbruken
Det var mange ulike mennesker på messen
denne dagen, og det tok ikke mange minuttene før vi hadde identifisert trønderen som
Arnodd Ingvar Løe fra Steinkjer - en person
med tilknytning til Norsk Fangstmann. To
telefoner til jeger- og naturforvaltningsmiljøet i Nord-Trøndelag førte til korrekt
tipping om person bare på grunnlag av et par
sitater fra de ærekrenkende utsagnene! I en
bestemt type jaktlitteratur kan man lese at
Løe både er blant eliten av norske jegere og
snill som et lam - og at han sannsynligvis er
den mest jaktende jeger som finnes i Trøndelag. Under et stort folkemøte i NordTrøndelag for et par år siden ble Løe imidlertid fra fylkesmannshold omtalt som et
særtilfelle blant jegermassen etter at han
fortalte at han hadde felt langt flere rådyr
enn det han hadde rapportert inn.
Løes uttalelser om illegal forfølgelse av store rovdyr representerte beskrivelser av grov faunakriminalitet. Flere av
opplysningene var dessuten sammenfallende med tips jeg har fått tidligere fra NordTrøndelag. Informasjonen om giftstoffer
var i tillegg interessant sett i lys av at Løe i
følge mottatte opplysninger er omreisende
konsulent for legemiddelbransjen - eller
ingeni ør for et multinasjonalt farmasøytisk
firma , som det står i en jaktartikkel om
Steinkjer-mannen.
Som foreningens
medietalsmann vurderer jeg i hvert enkelt
tilfelle hvordan denne type informasjon
skal følges opp. I dette tilfellet valgte jeg også med tanke på Løes forbindelser med
ledelsen i Norsk Fangstmann - å koble inn
media med tanke på senere oppfølging fra
påtale- og forvaltningsm yndighetene. En
mediefokusering på denne type faunakriminalitet fører ofte til at viktige opplysninger komm er inn. Jeg forfattet derfor et
debattinnlegg med beskrivelser av møtet og
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opplysningene i tilknytning til ulovlighetene, og fakset inseratet til de tre største
avisene i Trøndelag den 22.4. Innlegget var
formulert omtrent slik teksten har vært presentert fram til denne setning i artikkelen.

Avisenes ulike behandling
Namdals-Avisa presenterte innlegget allerede to dager senere. Her hadde redaksjonen ønsket å utelate trønderens navn, men
denne navnefjerningen var kun delvis vellykket. På slutten av det offentliggjorte
innlegget sto nemlig etternavnet Løe som i
det innsendte manuskriptet. Da Arnodd
Løe ble kjent med at hans opplysninger
under den offentlige messen i Oslo hadde
havnet i trønderpressen, sendte han meg
dagen etter - den 25.4. - en telefaks. Her
beklaget han at samtalen hadde utviklet seg
i en gal retning, og han ba om unnskyldning
for sine uttalelser. Fra å fortelle om at han
hadde skutt bjørn i Norge, skrev han nå at
han ikke en gang hadde sett arten i vårt land.
Han gav nå uttrykk for respekt for mine
synspunkter, og at han hadde beundret mitt
mot for dette. Det ble også presisert at han
i noen år hadde vært medlem i Norsk
Fangstmann, men at han i inneværende år
ikke var medlem der.
Arnodd Løe angret åpenbart på sine
beklagende ord i telefaksen kort tid etter, for
i et innlegg i Namdals-Avisa den 30.4. var
det full retrett og nye personangrep på undertegnede. Her fortsatte han i samme stil
som under villmarksmessen , og mine beskrivelser av hans oppførsel og utsagn i
Oslo ble karakterisert som injurierende og
sjikanøse! I innlegget, som kun var signert
"Løe" , ble mye av skytset rettet mot
undertegnedes yrkesutøvelse og utdannelse
- et forhold jeg har blitt konfrontert med
noen ganger gjennom et kvart århundre som

selvstendig næringsdrivende.
I Adresseavisen sto undertegnedes
innlegg på trykk den 27.4. Her var Steinkjer-mannens navn - både fornavn og etternavn - fjernet fullstendig, og erstattet med
N.N. Den tredje avisen innlegget ble sendt
til var Trønder-Avisa. Fra Nord-Trøndelag
fikk jeg på forhånd tips om at Løe hadde nær
kontakt med folk i denne avisen, og at man
av den grunn ikke burde være overrasket om
innlegget ble avvist der. Det viste å seg å
være en riktig antakelse.

John S. Opdahl trer støttende til
Det kom ikke akkurat som noen overraskelse at Norsk Fangstmanns forgrunnsfigur, John S. Opdahl, raskt kom på banen i
tilknytning til denne saken. I et innlegg
under overskriften "Norsk Fangstmann
svarer Viggo Ree" i N amdals-Avisa 7 .5. ble
min gjengivelse av møtet med Løe på messen i Oslo, hvor Opdahl ikke en gang var til
stede, karakterisert med ord som "sprøyt ",
"bunnivå ", "løgn", "barnslig " og "forfalskning av selve hendelsesforløpet ". Opdahl
sørget her dessuten for å gjøre Løes fornavn
kjent for allmennheten. Videre ble jeg i
innlegget endog betegnet som "ussel". Det
fortoner seg derfor underlig at Opdahl kan
bruke denne type karakteristikk om uttalelser og et hendelsesforløp som Løe faktisk
skriftlig har beklaget! I innlegget skrev
Norsk Fangstmanns forgrunnsfigur om
undertegnedes inserat at "de aller fleste aviser i Trøndelag som fikk dette sprøytet kastet det nemlig i søppelkorga ". Et slikt fantasifullt utsagn forteller også en smule om
vedkommendes matematiske ferdigheter.
På slutten av innlegget ble jeg dessuten
beskyldt for å ha forsøkt å skade omdømmet
til Norsk Fangstmann. Det eneste jeg hadde
skrevet om denne organisasjonen i mitt in-
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serat var at Løe var "en person med tilknytning til Norsk Fangstmann ". Å betegne en
slik objektiv saksopplysning som skadelig
for organisasjonen virker nærmest komisk
all den stund Opdahl i sitt innlegg bekrefter
forbindelsen mellom de to ved bl.a. å bekjentgjøre at Løe har skrevet flere artikler i
Norsk Fangstmann og er avbildet på forsiden av "min siste bok "Gaupejeger "
sammen med min siste hund Ullin".
Mitt svar til Løe ble sendt NamdalsAvisa den 5.5., men kom ikke på trykk før
den 11.5. - altså etter at Opdahls innlegg ble
offentliggjort. I svaret måtte jeg igjen redegjøre for det faktiske hendelsesforløp , og
dessuten gi noen generelle opplysninger
knyttet til både undertegnedes og andres
yrkesutøvelse og bruk av titler i forbindelse
med kompetanse og utdanning. Innlegget
ble presentert med en redaksjonell kommentar om at debatten nå ble betraktet som
avsluttet. Jeg fikk senere aldri noe svar fra
avisen om dette også gjaldt en presumptiv
skriftlig reaksjon på Opdahls innlegg, men
av andre grunner valgte jeg ikke å bruke tid
for eventuelt å kommentere hans utspill i
Namdals-Avisa . Debatten var imidlertid
ikke over for ansatte i avisredaksjonen, i det
de den 23.6. slapp til ytterligere et innlegg et inserat fra en leser som kom med kraftig
kritikk av Opdahls usaklige bidrag!
Også i Adresseavisen trådte Opdahl
støttende til for sin kollega. Under overskriften "Usant om Norsk Fangstmann" den
11.5. ble flere av de samme påstandene som
ble presentert i Namdals-Avisa servert på
nytt, men de mest usaklige personangrepene var blitt fjernet. Debatten i
Adresseavisen ble kun en ordveksling mellom Opdahl og meg, og avsluttet med et
innlegg av undertegnede under tittelen
"Tilbakekalte usannheter " den 13.5.

Opplysningene fra Løe brakt videre til
myndighetene
Arnodd Løes opplysninger om ulovlig jakt
på fredet rovvilt ble i brev av 24.4. oversendt Økokrim og Fylkesmannen i NordTrøndelag. Med den prioritet som er gitt
faunakriminalitet de siste årene vil det ikke
være unaturlig om også denne saken blir
fulgt opp på en profesjonell måte av myndighetene. Det som mange bør merke seg er
at når informasjon av denne type kommer
fram - og attpåtil gis under en offentlig
messe med mange mennesker til stede - er
det både korrekt og viktig å bringe opplysningene videre til både politi- og viltforvaltningsmyndigheter. Å koble mediene
inn i slike anliggender vil i enkelte tilfeller
være gunstig, bl.a. fordi det da ofte kommer
fram informasjon som kan være av vesentlig betydning for de som skal arbeide med
sakene.
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nedgang 1 11erea,. og

være sett i nærhclcn av
sentrum. Vi1trorv11ltl'r.l:m
WilberE: ulclukke-r ik kr .it
tm ov vulpcnc til u\vpp:1-

h:t~a~d%~"~~~~~:~ kan

GLUPSK: Havomcn overlever p4

I
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e:;:,,u~ne

mal fra lisl<.ørMagno NUsen
Folo· BJORN EFllt<OLSEN

ble, 1997anslanlll
JO()(X)lonn
!NTEJ

Nordandspostefl

I
I

•

KAMPEN FORTSETTER: De to kommunene som hatet lqendisbjomen Lafto sterkest, gJOrn.i krav pA liket. BAde Fyresdal og Amfi vil ha den dode b)Omen som turistattFo4o: AGDER-POSTEN
raksfon. Her er den avblldcl sammen mlJd skytteren, lensmaMSbetJtml Oda Arvtd BJembakk .

Striden om bjørnen Liifto er minst like heftig nå
som den er død. Åmli kommune, der Låfto endte
Av OTTAR JAKOBSEN

- Del var her Lifto hokll lil, og dt>l er
her den h0rer n)emme. Det var ikke vi
som dreple ham. sil'r råt.lmann Erik
SkJcrvagen lil DaUIJli1tlct.
Han nøler ikke m«I å trekke fram det

~ar~~~~aa~e';~c;J~t~l~!~~:~::~~tÅ~
lis grenser I Fy1~t.lal t.lerimot, tilbrakte

~å~

I sine

dager i helga, gjør nå krav på bjømeliket.
Men det vil fyresdølene ha seg frabedt.

~dl'r skrev Ltl Direktoratet for n<1tur- iuon og som .underv isningselement i
forvallning og gjorde krav på den døde skolen
- Selv synes Jeg egentlig det var trist
bjørnen.
at bJ0rncn ble !kull, men bjomeliket vil
Turistattraksjon
vi ha, sier NordAs.
- Lli.no kan l>li en turl:tlaltraksJon ror
kommunen . Vi vil stoppe den utog plas- -Uhørt
i;c~ den p6 Jaktmuseet i sentrum av
s~~J!~t
bygda, sier Nord!s til Dagbladet. Han ~t~!e~~kk
ll'.IO(erVl'kl på at t.lel var I Amli at vakl• frekt:
- Dette er uhørt. Bjørnen holdt seg
her i f'yresdal hele tida og gjorde behiå~~~e~J~~~~t~;~\S:gf!':li~~J
Åmli er et gammelt
sikkerhetsgrunner
b.J0rncdislrikt. ByKdu mest kjente bjør- i~~I~ ~~!~nM!~ri~~;sato~
twi.kylll'I", Oluv 'I\tcn;l.Øl. skal ha !'\kull bhr iikull met.I Pn C'll~stc ,<ang.
RAdmann SkJe1vagen støtter lederen
00 bjørner tier i siste halvUel av forrige
århundre
Rådmann Nordås tenker selj'l øt bjørnen kan ulnyttes både som tunstattrak•

o, del til tru~s for at. herjlncene I

s111ueflakkene i fjor skal ha v1t•rt.formidable , skal vi Lro b1tndeneb tapst.alJ.
OJ her fikk den i hl.

1~u~~
rJ:!~~h~J!r~arN~~
~kX~1~a1

ga Fjeld befolknln~en mform».sJOn om
hvur b.im?.t'n til cnhvt:r lid UCf.lnt !>Cf.:
- Det er ik ke mer enn rett og rimclig
:it vi fAr bJømen, sier Fjeld

ir::?Imsc:t'~:
-Gribber

r<t.c~~~o~:11r;i:s:1:re~~Kl~:~~1

s kudd

om å r.\ bJømelikl'l for å Rtillt- det ut
Fjeld hadde selv mye med Li flo A gjuæ
da han hjalp Direktnr.,tcl ror naturfor•
valtning mt-d å lk?tlc bJ..-rncn. I tillegg

Yi~o Ree t Fof(>mngen V6re Rovdyr synes det hele blir vel makabert

~i'i ~; ~a~:~:mlJ~~s=

s~~neH~
Lllf{Cllav komm11nl'nc h,,r ruort
tjent ttl A Il hket

~~~

<:(.•p;fnr•

ij~~:~:~
1•$1;1,titi:t·1:t·l!=ilil!·t,Jl·l ►
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Telefaks: 22 42 9S 48

Red. GRETHE N. EYMORK

Adresse: Kort&Godt,

Da~:i~:~t::s~g~::~~:i

Barerovdyrhatere
pålandet?
A. lngullsvann påstår at alle de som kjemper fo r rovdyra her i landet holder til i
byene og på byråkratenes
kontorer. Jeg har selv
bodd i bygde-Norge I fo rskjellige deler av landet i
over 25 år. Min erfaring er
at svært mange ute i byg dene onsker rovdyra velkommen tilbake .
Sauebøndene utgjør en liten
pr o::;cntandcl av den totale
sysselsettingen, selv i typiske konOiklområ<lcr rncllom
sa u og rovdyr. l Lil.'rnc utgjør sauebøndene 5"/oav sysselsettinga, i Lesja G,8 %. i
Dovre 2,8 "lo og i Stor t:lvdal
der den berømte ulvdamili-

en har slått seg til, bare l.G
%. For landet som helhet utgjør sauebøndene O,G% av
nor gcs befolkning.
~r det rett al el s.i lilc
mi nd retall næ1mcst skul
forvalte den norske rowillstammcn? Her ute i bygde-

ne er det mange som er for-

ELSKET OG HATET :
Er det riktig a t sau ebondene skal forva.lte

row,lts tammen, undrer

innsenderen. Bildet er
tatt i Kristiansand dyrepark.
Foto. ODDMUND LUNDE

1/t

~ -.#

lillak, mobbet vekk fra bygda av sauebøndene.
For
mange rovdyrvenner ule i
bygdene er det ikke lel l ;\ heve stemmen mot sauenæringa. Mange har jo sauebønder

bannet på sauebøndenes
munglendc vilje til 6 samarbeide for å redusere skadeomfanget. I Lierne ble forskere somjobbet med å finne
fram til konfliktreduserende

enten som naboer . venner eller slektninger. Suucnæringa er nå i ferd med å sette he le landsbygda i vanry.
Terje Harcid c
Dovre

Dagbladet 2 1. april 1998

Svenske
raser
motbiørnedrap

Ansvar11g for det Skandinaviske Bjømeprosjektet , svenske Robert Franzen. stiller seg hoderystende tll
norske myndigheters behandling av bjøm etter drapet pi forskningsbamsen Ufto (4) I helga.
Av OTTAR

J,IJCOBSEN
fonknl n porfKII,
SBFO, er n4 koblet
inn I saken.
D.l,cbladt•t kun~
lttnla.:; rOf"U'llc ril
lensm:mnc.-n øv sik·
kc..-rhc~n.1nntt lok
lrvet av un~IJJorncn.

en ov Skomdm.avias
viktigste

li•\t"Jklt>nl'
fm:l: 1,:
nn• ~m•r )K'r daJ:.
Ocl rikk ko 11H1111- kvehl, nngivclig fordl den ln1et folks
bjø rn tn s kull e sky- sikkerhet i området
Åmli og
les I he mm elirhd , mellom
men drape t ut eb le.
TvN.lcsl.l'nnd.
Fra nzen
ffnncr
'l'idh~ere I vlir, i
politiets
ru e--vur m:\nc..'<l~skinct
1mu-.-apnl,
forlot
Uerin r n,er kcll, .

crllrc rykter om a t

Polillet~ e~t elt.er-

fon::k•

ningsb"mN . Lafta
forlot sin barndoms
~n I SW'rige o"

p;'

,i:1kk ,i,n i N1WJt1•

1..åf\o

llyre!ldal

o~

-At

U:lrto

sku lle

være farlig for rolk,
~~~\\"~/usl•AG·
fin ner ~g jeg h(..•ll
S. mmen med den

bjørneforsker Jon
Swenson I den norske delen av pros~klel har Robert Fran-

fulgt de n ~
rinnellg
sveru.ke
7(.>n

denne tic.b I ljor. ~tte,-A h.a k~I
St\t<mANor1tc mt.lte Ll\no
1.JU'to hadde! nkopp I F)'reødol. lRr
kurat fAtt skiftet ut
lllbn:ikle bjemen el•
rad iosenderen
da
og
MATTE 00 : Notges frenul• lqendiSbfOm tenommeren
den ble avlivet av
m.½119
do. N4 sør politiets egøl •ttMOtSlc• hfi"""-

uri m elig. Den bj Pr•
nen l Mlet nok ingen, sie r han.
- Det vente som
kunne hende Lillo,
vnr 6 It~ inn i Nnrw•.
Vi vet al de neste

gen t il nnrskc myndigheter:
- N6 m~ nord•
mennene
bestem•
me seg for hv orvidt
man sknl h a bjør n
eller Ikke i Nnri:::e.
f)(..nnl" ga n,::en hmtde man en unik mu llghcl 1.i1t\ følge den
unge
hunnbj~rnem;
va nd rinl(cr
og han dlinge r.
- Dett e kan ba-

---~{;;!

Au11l-Al-(dt•r, hy•
l"l'llsllumnu.•r
bjømer som vand- Yngve SvendSl'n,
rer langt ut pA den- sier han avvenler
ne mAten, blir skutl Pil f'Jpport
fra
i vArt naboland. Del fylkesmannens
er tral(isk, sier han. miljvvem11vde•
Svenskenes bjeme- linti: om grunnl.inestor kommt>r med ,::ct for av livindenne oppfonJrm• gen.
I

::n~:;:n~~t
i',:;:::
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---.,

--~\, ......
~.,
_,:'

er ld~:!
! !~~iu ,__ .....
I

'

....

re :i;kJe l Norr e,sl-

:3~ir::~rorr_a

lf•~c lokale benningsorgan nærrrterc på bjOmtHhpel .
Folo. AGDER-POSTEN der tok den livet av

-----

·1',

.:

~..,...., ,,.
·:.;:/:_
~

-..::.

..

.,,

l

.

.
'

Kommunene som hatet kjendisbjørnen Låfto mest, vil ikke bli prioritert når bjørnens siste hvilested skal avgjøres . Hovedflyplassen på
Gardermoen ligger derimot svært godt an.
hen~. Vi har lcnl,!c hntt
Dl-•hov for en bj~rn i v~rt

Av OTTAR JAKOBSEN

l..isla nver 11t'm som 11n11
- forskningsartx>id, nol' vi
11fi h;1r mirmd l)i rl'k lora-

k1•r ;i r:i Pll'lllhllm111•lt1•n

lll Norf,(t'5 mt•lll omla.Ile
hjttrn, 1•rlani:::. t-icn.• høy~t
S1.'M4'Sl.'h1u-r,•:-St•ntcr har
1111'"11 SL'J: 11,•t llill\t • <Ill~•
llcl.

Urimelig
J•'orstekonservalOr

Roor

~l

om, llll'r

~!~~:,1:u
ott~~

dal Ikke kan ~rne med I.
hil prioritert I Liflo-SA•
ken.
- l.ilno var en rorskm1lurfcwvaltnin1-:, 11,:J.tic1rnmgsbJørn,
og følger vi
lle kmv p.\ bJtlrncn.
- Vi tnllk~r O:IS L.Uto. normnl prose<.lyre, ligger
NtllurmuSL'<?l vil bevare
1clvsngt Nalurmusrel
i
Agder, Kristiansund, got.Il
dc,n i fon1kningssnm~n-

So\h<-im ved A~du
turm useu m

~A~~Na~;::i::;,~~'rtAne'!~:
Kommunono Ami/ Fyresdal ligger langt bak lfoøn.
Of}

Foto:AGOE.APOSTEN

til

S4•ksjumdffler
Trrje
nu v1·1I UlN•kt11rat1•l for
nalurforvllllni1a
lar

skn.-v

Na-

mun -

dag til Direktomt<?t rur
HVEM FÅR LÅFTO? Hovedflyplassen p.i Gardeunoen

Solheim

U;1f,(lJI001•t.

lill, :.,er J\fl Mt•n TilllSl'4'l
har r5lt en sirr1.lt•ll·s tun,:
konkuM'l..'nl i Ut•n t•nt lt•h1:•• k111111N•11
HHl l.:inn.

Hovedflyplassen
11t,v1·dny11las1cn 11.\Gartlrrmot·11 1111skt•rl<lr{ m\
11.!UIIM"II som

l111vrdo1t-

trøk!tjon.

-DctLCcrctlntctc=iSUnl
fo~lag, som vil bli vur dert, sier Bø til D..agbladct.
Dn!o!bladt•t mottok i g!tr
en

1-ckk1• lwnvcrwklscr

fr., lesere som mener del
vil være maknbcrt d ul •
nytlc I.Jjørncn i \urii-tiwmml!nhrng , i i.ærdek•:ih<'l

dersom en av kommum_••
som hatet bjørnen
inll'nst skulle f?i

n~

mest
den.

Dagbladet 25. april 1998

FJHa
telleUillo
vel 20 mennesker samlet for
å beglo bjørnen på nært hold.
En full mann skapte en svært
uoversiktlig situasjon da han
kom ut av sitt hus med hunden løs, tett ved bamsen.
Av OTTAR JAKOBSEN
Politiet ropte mot den fulle
Dette går fram av viltforval- mannen at han målte komme
terens forklaring. Kort før seg unna. Ifølge viltforvalteSKUTT: Bamsen Lafto Liifto ble skutt ved Hovde rens forklaring skal den beetter ef!er at den ble gård i Åmli kommune, var ru sede naboen ha svart som
skutt i Am/i sist helg.
det ifølge viltforvalter Hel- så:
Foto: AGDERPOSTEN gp Lyng~tads reclcJ.ti~1rcJsc
- Jeg er vel for rnen ikke
SKIEN (Dagbladet): Store ansamlinger av nysgjerrige
folk, til dels berusede, var en
hovedgrunn til. at . bjørnen
Liifto mistet livet sist helg.
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redd for noen bjørn.
Hovedårsaken til at lensmannsbetjent Bjørnbakk så
seg tvunget til å skyte bamsen kort lid seinere samme
kveld var at bjørnen ikke
viste tegn til å være redd
folk.
Av viltforvalterens
rapport går det fram at folkeansamlingen og den fulle mannen påvirket sakens tragiske
utfall.

Dagbladet

RASER :- F1-fe avm,,w~kaSIØ<bokslavølig

talluuøn tibjømøn lor.4 M paslludclt1141s«yl'øtø

r;-~tfl"...u.'od/t'g...,mh.,....,<t,,..;c..i;
Folo. ERLENDMALMØ,~

__

11frndfil1tr
BAKGRUNN

-B

OREPT : Sigvart/

Snåsa-bondeut mot bjømedreperen
Snåsa-bonden Johan Storm NIisen ber påtalemyndigheten slå knallhardt ned på
kollegaen og samfylklngen Martin Haugen som skjøt og drepte den radiomerkede bjørnen Slgvard natt til søndag.
h,uk< ,adl ... ndu

Av OTTAR JAKOØSEH

- Dette er en m1J,-polihsk tragedie. Spillet er n~ regissert.
Jeg håper at Haugen las, og del
knallhard!., sier Storm Nilsen.

Planlagt
Han mener at han har klare indikasjoner på at nedskytingen

av den radiomerkede rorsknlngsbJornen fra Svenge var
neye planlagL BJ~en

hadde
dqer et-

vært I Norge bare ~
ter at den kom over greru.. onsdag,

- Trollr

har

u11ebonden

Hau«en og hans medhjelpere

•

~U:n~
:;:~•;~!~
~r,

sen.
.
Storm N1l&en forteller at det ni pAgir en ren krig mot
rovdyr, og bjem i
særdeleshel, I NordTrøndelag.
- I virt område
generelt og hva gjel-

Etle, at ltjemeom ,A-

ned pl dette bj9medrapet,
Il
er drt frlU rram føt i &kyte
ned (~el
fOV\IIUI kjerueeu.ridene , sier St.orin Nibea..

~~r!~~t iu:;~~1\t·~.r,

tast.sl6tt av Stortinget
i Qor, er det en del
bender som har nek- -Fengsel
tet A avfinne seg med Snlsa-bonden pr det k.i.a.-tilt
situatjonen,
sier ingen var truet av b.J•men.og
Storm Nilsen. Han legger til ilt del tbe er.g.ang tt
minner om alle dem godtgjortiltb:,etne:n
!ak4Sk
som ikke tok unot Ul- hadde IDO"- skade av t-t. vust
budel om 4 a:Aover W omfang
- Hu
Mf" tas b.anlt.. aiuM•lfln H■Uf1«1
m~l~u~o~lne
:~: e~~~!!~a:!
SLOna Nlbc-n., eie menet len&'.selvforskyldte
rovdyrskader.
bondenaboer kuler bokstave-- sehsu-aff er på sin plau.
- ()e1"$0ffi han gis en bot , Ulir
Vi har vært klar over utviklinlir tall sauen lU b,J.1'11tD(Of" i
gen lenge 0,1 har halt full an- fl plskudd Ul I skyte de.n.. Ml bare kronerulling i bygda,
ledning til A legg e om drif\en.
Hvis lklr.e myndlrbdeoe 111,- OI han unng.lr dermed strafT.
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'

OREPT:Utto
■ lnnerior ,qemeonddet
lor
ti,.m. ~ t...me og SNlsa. har dilt des.sle par 6ra va-t
er,~e!UWIQian1aill~
M'llW,get Ncnopp, dotte lld:s-

...,,...,.,,.,
......
,otl'll""let

t\al" t),ernebest.anden

■ -5,,gvan;j• er den andre radiome:r-..oe bl9men som skytes derM saeongen I vil ble
k;anl:flsbar\sen •Lå.flo• tan av

dage ri lon5manoBO I Åmli. Po.-ts eget eUerlcnknlngsorgan
hat eMi
saken .

~e

lerd,gbehandlet

■ For kOf1tid siden ble det ut·
slecfl lelilngSUHa1e1Sftpå en
b)em i Snåsa, uten al Jakta forte

!ram. TIiiateisen er nå gån U1

11 MAI IY'-18 UKE 20

R. 100
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Fant
hi
med

unger
Rovdyrkontakt
Arne
Jostein Devik l Sørli
trodde nesten
Ikke
sine egne øyne da
han lørdag ettermidda.g-oppdaget ei bjørnebinne med hi og tre
unger 1 fjellet J SMIL
Dette er førate gang
at det kan dokumenteres at bjørn er fedt
i Midl-Norge. I går
satt de tre små bjørneungene og kikket

forskremt ut av hiet
altt mens v1ltforvalter Paul Hara.ld Pedersen aksjonerte for
å. innlemme bjørnefa•

mllien I forskntnr•proajektet
Bjørn
I
Nord-Trøndelag.
Bjørnebinna. flkk en
bedøvelsespil I baken.
og ble deretter milt
og veid og utstyrt
med radioeender.
Side 3

""1SIUIØIT:
D11tre bj•nuuocgene.,attfor11kr11mt i
-'~t .ritt mem binna blie målt og veid og vt.Jtyrt med
, ••• : Adl JOaTIIN Dn•

rodl08mdflr.

HÆRTØ(NUaD: Denne bj~age-,a
a:Jffl. ~r •"'~
med bta"4 da de" blie lagt i ba.kke-Rav en
1>Møv11l.ae11pil
i går, vi.ttie •ieø ei v«re n riktig .liJffleb.1'N'T, og Uff fikk ettu ~vørt et godt forhold.
til rovåJl7'kontakt Åme Joatd• Dei.V fra. &,r~
,.1., AaaJNN
UNØ-
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NYHETER

'llbrri!<t,tftn

Bjørnemor bedøvet
:li

ill ASBJØRNLJN01,1Q

ve~~~etp&

SØRLI: For fante
gang etter at bjørnen
ble fredet

m~ar

I 1973, er det

btnu

Jr.unne rA
~=~~~f::!/
pro9Jd:tet
't'r.ndelap

,o~kn~~e:u.;:::::n.e:n!
Hell.kopterJakt

dokumentert bJørne-

I Nord-Tr•ndela_r

yngllng t Midt-Norre Lørda.g eltermiddag
oppdaget rovvilt.kon•
takt Arne Jostein De-

P~

vik I Sørli el bjørne-

binne med hl og tre
unger langt t1l fjells I
Sør1l. 1 rår ble binna

bedøvet og utstyrt

VlltfOl"valter Paul Han.Id

*

I

ml1Jnerna1,df,-

llllfell
J'ylknma.nn..
I
Nonl-Tnndel&c
re&flt'te
rHkt da han l•rda4' llve1d
fikk dopp,lkuvuJtfflde
meidlncen
fra ro""11tn.
la.kl AJ'ne Jont
Offl.l I
!•rt! 0111 at Mn h&ddc •~

Allende
klolltr:n 0&.00 I
fit.r morce. lattet Pode.-- I
helllr.opler
fra
Slelnkje,aamrnet1 med fo~J"'f'tert-r
P'lm:i Bernt9en I
Hank
lnatihrtt
ror naturforånlll.C
NlNAI, roYY11l·
E.e:~
tona.Irt
lt~a-

let

Of IMUkapurllyArnt P.lq I Hdl·Tra.rls
•• ~ -

d&JetØ 'b.J•meM- raed 1111 AS I narhetm
Of tre Uftl"U I CTfflWU'._.· tee Anla Jo.taia

•~u•--.

te1u!motS'ff;M,J1!Nmffleel-

med radiosender.

1..r1111ddq

Mens bJ•ruebtnna bybiet I
vel c:Jennom deri ,_ vfflnaen I f)el\\ff nm1"el I S•rll I
1årmorge11, .. ttelo?'lekdy r-

atnilu

PtderNn

veterlner Finn Berntsen IM

Inn t fonkntnr•·
•BJ.rn I Nord-

Of de tr-e un-

belterate

--=r

for å spoNI opp blllft&

Of llft(ene (OT l uut,re

dert

med radloaender, 14 milt or
den Of tatt andre nMI•
vendlfe pr•ver alllr. at dtn

~Id

or a.r...

tl,11 OILM •kJ•l

"m

De,,tk

Fbm

k:Jo•-

Beni,t.
...
e
Nmiveia.pd
tra
dera i l'l.,altkOpt1"t. Ellff to
mlnutter 1' CMfl roU, .. m.
men med an av de tn WI·
1ene.
AdreMM<riff.n
•a.r
med på akaJonen !or , Inn•

::~~:~r
~~~~:a1::~
1

~~:1~~

bJernen og den ene ungen I
rull\ nrapn,ng oppover lia.

=

~1te~c;
teret da .t 0.J Jarl Inn over
det omridet der hiet oe bJarMM
var oti.er..-ert dar•
ter. BJamdakt er tro. alt
k!C"et1
eakel Jobb • .el"V fra he1\llopter
Under !)al lå et Vt,UI Of el
11med ra.mlle tflt
or Aller aventl
U....neet•
Of:pmot..,uf)d1et,låhlet
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Arsmelding
(september 1997 - mai 1998)
Følgende personer har sittet i styret:
Leder: Morten Bilet, Ås
Sekretær: Yngve Kvebæk, Oslo
Kasserer: Stig Anderson, Grimstad
Styremedlemmer: Geir Sjøli, Skogbygda, Knut Eie, Oslo, Morten Ree, Løkken.
Varamedlemmer: Paul Granberg, Koppang, Ellen Arnesen, Frogner, Trond Aspelund,
Enebakk, Tone Groeggen, Ås-NLH.
Forøvrig har disse medvirket i foreningens aktive arbeid:
Regionledere: Nord-Norge: Hans Gundersen, Ankenesstrand, Sørlandet: Stig Anderson,
Grimstad, Midt-Norge: Morten Ree, Løkken
Medietalsmann: Viggo Ree, Røyse.
Redaktør: Rune Vaie, Odda.
Foreningen har hatt to styremøter i perioden.
Tidsskriftet kom ut med tre utgaver i 1997, hvor av et var dobbeltnummer. Stoffet har vært
varierende og bra selvom mengden av stoffkunne ha vært større. Vår nye redaktør har laget
et helhetlig blad grunnet bruk av databearbeiding av stoffet.
Arbeidsmengden i foreningen er stor. Mediene har vært fulle av rovdyrstoff og konflikten
med husdyrholdet og jaktinteresser er større enn på lenge. Dette arbeidsåret har som mange
tidligere år også vært preget av mye arbeid som "vaktbikkje" ovenfor forvaltningsmyndighetene samt demme opp for det værste trykket i mediene . Vår "nyutnevnte"
medietalsmann har i så måte fungert meget bra. Det økende presset på rovdyrene og
forvaltningen fra næringsorganisasjonene gjør at sakene vi arbeider med blir mer komplekse og omfattende. De nye gaupe- og jervnemdene kompliserer også arbeidet. Ut i fra
de ressursene vi råder over føles det som vi har klart å gi en riktig motpol til de relativt få
men aktive rovdyrmotstanderne , hvor flere kategorier har meldt sin interesse for saken,
eksempelvis jakthundgrupper.
Mange av arbeidsoppgavene kommer derfor brått, og telefonmøter er en nærmest dagligdags affære. Massemediene venter sjelden og ting skal skje fort. Dette krever at vi har en
fri struktur i organisasjonen slik at flere kan gi kommentarer og innspill raskt, særlig da
innenfor de forskjellige distrikter i landet hvor regionlederne også har fungert godt.
Besvarelser på forvaltningsbrev, høringsuttalelser, kommentarer til mediene , pressemeldinger, organisasjonsbrev, private brevsvar samt annet organisasjonsarbeid er noe av
virksomheten.
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Brev til:
- Riksadvokaten, om nødvergerettsprinsippet etter bjørnepåskyting i Engerdal.
- Riksadvokaten , felling av gaupe i medhol av politiinstruksen.
- DN, øremerkede midler til bestandsregistrering av ulv.
- Anmeldelse av av personer i forbindelse med et TV2 oppslag om ulovlig ulvejakt.
- Pressemelding om at to ordførere i Engedal ønsker å avlive ulv.
- Diverse Fylkesmenn , om dokumentasjon på bestanden av jerv.
- Direktoratet for naturforvaltning (DN), klage på vedtak i Sør-norske jervenemda.
-Fellesbrev med 8 miljøvernorganisasjoner til Mijløverndepartementet (MD) omjervejakt
i Sør-Norge.
- DN, om den store kvoten på årets gaupejakt.
- Bernkonvensjonens sekreteriat, orientering om den store gaupejaktkvoten.
- Egil Ulateig, spørsmål om opplysninger angående påstått ulvedrepte menneker i Norge.
- Gaupenemda i Hedmark , klage på vedtak.
- MD, høringsuttalelse, forslag til endring av viltloven om erstatning på bufe.
- Østerdal politidistrikt , anmeldelse for brudd på regelen for kvotejakt på gaupe i Hedmark.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal , klage på fellingstillatelse på gaupe.
- Fylkesmennene i Oppland, Hedmark og Sør-Trøndelag, høringsuttalelse på justering av
kjerneområder for jerv.
- DN, klage på vedtak i Hedmark rådgivende utvalg for rovviltforvaltning.
- Vestoppland politidistrikt, anmeldelse av ulovlig jakt på grevling.
- Leder av den sørnorske jervenemden, klage på manglende svar.
Disse brev illustrerer en del av arbeidsmengden i brevform hittill i 1998.
Foreningen er representert i rovviltutvalg i fire fylker.
Vi har vært hyppige gjester i de forskjellige mediene, fra TV- og radiodebatter til riks- og
lokalaviser samt andre typer arrangementer.
For første gang har foreningen vært deltaker på en messe i helt egen regi. Dette skjedde på
Villmarksmessen på Sjølyst som gikk av stabelen i april i år. Messen er i første rekke preget
av jakt- og fiskeinteresser, og foreningen var den eneste rene naturvernorganisajonen
tilstede. Vi fikk mange hyggelige henvendelser , selv om det kom noen svært få negative
også. Dette ble en ny erfaring for oss og vi fikk et klart inntrykk av at vi var en frekk og fin
motpol til de andre interessene på messen .
Vi arrangerte en bjørnetur etter årsmøtet på høsten i 1997. Et 20-talls personer var med på
turen som foregikk i grensetraktene i Trysil.
Langedrag. 23.05.98
Styret
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ARSMØTE I FORENINGEN VARE ROVDYR
Langedrag 23. mai 1998
Referat
1. Godkjenning innkalling og saksliste
Foreningens leder beklaget den sene innkallingen. Ønske fra årsmøtet at dato og
sted avgjøres og kunngjøres på et langt tidligere tidspunkt i Våre Rovdyr.
Styret tar dette til etterretning . Innkalling og saksliste deretter godkjent.

2. Valg av referent/ordstyrer.
Referent: Sekretæren. Ordstyrer: Wemunn Aabø

3. Årsmelding
Foreningens leder leste opp årsmeldingen. Årsmeldingen godkjent.
4. Regnskap
Kasserer redegjorde for regnskapet. Godkjent. Årsmøtet var forhindret fra å
behandle budsjettet idet sakspapirene var kommet bort. Årsmøtet erklærte imid lertid sin tillit til at styret ville håndtere budsjettet tilfredsstillende.

5. Kontingent 1999
Styrets forslag om uendrede beløp for de ulike kontingentsatser, samt introduksjon av bedriftsmedlemskap fra og med 1998 (kr 1000,-) vedtatt.
6. Valg
Valgkomiteens representanter ikke tilstede . Foreningens leder refererte innstillingen fra komiteen. Det forelå ingen andre forslag, og det fremkom ingen krav
om skriftlig valg. Det nye styret med varamedlemmer ble dermed valgt ved akklamasjon. Revisor og valgkomite likeledes. Styrets sammensetning ble dermed
som følger:
Morten Bilet (ikke på valg) , Yngve Kvebæk (ikke på valg), Morten Ree (ikke
på valg), Stig Anderson (gj. valg), Geir Sjø li (gj. valg), Trond Aspelund (opp fra
varaplass)
Vara: Paul Granberg (gi.valg) , Tone Groeggen (gi.valg), Ellen Arnesen
(gi.valg), Arne Flor (ny)
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Revisor: Eli Myhrvold
Jon Bekken takket av som representant i valgkomiteen. Komiteens nye sammensetning:
Asbjørn Lie (gj.valg, sekretær), Per Kristian Stokke (gj.valg), Knut Eie (ny)
6. Eventuelt
Ordstyrer Wemunn Aabø ønsket tillatelse fra årsmøtet til å legge fram til votering en uttalelse i henhold til sitt fremlagte forslag. Godkjent.
Uttalelsen oppfordrer myndighetene til strengere reaksjoner overfor trusler om
ulovlig felling av fredet rovvilt. Uttalelsen vedtatt med små modifikasjoner,
samt med en formell mulighet for styret til å modifisere ytterligere dersom man
skulle finne dette nødvendig. Uttalelsen sendes Justisdepartementet og pressen.
Wemunn Aabø foreslo deretter at styret utarbeider et rammeverk for en pris som
skal utdeles på årsmøtet til person eller annet subjekt for positiv holdningsskapning i synet på rovviltet i samfunnet. Forslaget vedtatt.
Foreningens leder gjennomgikk deretter mer utførlig tildragelsene på rovdyrfronten og foreningens aktivitet siden forrige årsmøte.
Etter årsmøtet bidro den kjente svenske rovvilt- og poringseksperten Erik
Isakson med sine erfaringer i felten gjennom flere tiår. histori ke betraktninger
om utvikling en i ulveforekom ten i Skandina\ ·ia. amt ine ulveopplevelser i det
finske og russiske Karelenområdet.

Oslo 7. juni 1998

Yn_g',
·e Kvebæk
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Årsmøtedeltakerne samlet i peisestuen på Langedrag. Foto: Morten Bilet
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Justis- og politidepartementet
Akersg. 42
0158 Oslo

18. juni 1998

Uttalelse vedtatt av Foreningen Våre Rovdyrs årsmøte 1998:

0

0

POLITIET MA REAGERE NAR FOLK TRUER
MEDA SKYTE FREDETE ROVDYR
0

Til stadighet hører vi om folk som gjennom media truer med å skyte fredete rovdyr ulovlig. Ofte står disse personene fram med navn. Likevel er
det sjelden vi hører at de får noen reaksjon fra politiet.
Forvaltningen av truete dyrearter er myndighetens ansvar. Ulovlig felling
av fredet rovvilt er en alvorlig forbrytelse. Foreningen Våre Rovdyr ber
derfor Justisdepartementet sørge for at politiet reagerer når enkeltpersoner kommer med slike trusler. Å la truslene gå upåaktet hen er uheldig,
både fordi det er en reell fare for at vedkommende kan gjøre alvor av
trusselen, og fordi det sender ut en farlig signaleffekt.
Hvilken reaksjon folk som truer med ulovlig felling av truete dyrearter
bør få, må selvsagt være en avgjørelse for politiet. Men vi minner om at
lovlydighet er en forutsetning for å få våpenlisens. En mulig reaksjonsform bør kunne være å inndra våpenlisensen for en kortere eller lengre
periode. Det viktigste er imidlertid at myndighetene signaliserer at det
ikke er akseptabelt å oppfordre til ulovlig jakt på fredete dyrearter.
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Ulven var hovedtema i Erik Isaksons årsmøteforedrag. Dette individet var en Thorsons
fastboende på Langedrag. Foto: Morten Bilet.

Foredragsholder Erik Isakson prøver å forklare Foreningens leder om hvordan fremtidens
ulvesituasjonen blir i Skandinavia på en meget enkel skjematisk måte! Foredragsholderens
gaver i forgrunn.
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En av de unge gaupene på langedrag. Foto: Barbro Osmo
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Etter et langt årsmøte, og et enda lenger foredrag var det godt å slappe
av litt før sengetid. Foto: Rune Voie

Geir Sjøli sto for salg av
diverse rovdyr-artikler
før årsmøtet.
Foto: Rune Voie
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Lokalkontakter:
•

Øst-Finnmark
Hans Dransfeld
9930 Neiden
p 78 99 63 07
Vest-Finnmark
Tom Eirik Ness
Miljøvernkontoret
9520 Kautokeino
a 78 48 58 00
p 78 48 50 37
Nord-/Midt-Troms
Hans Prestbakmo
Trollbakken 6
9220 Moen
p/a 77 83 13 24
Sør-Troms
Ole Halvorsen
Straumen
9410 Borkenes
p 77 09 24 92

11

l

Hordaland
Rune Olav Vetås
Kolstibotn 54
5030 Landås
p 55 27 04 93
Rogaland
Svein Efteland
Toreskogvn. 35
4060 Kleppe
p 5142 62 47
a 5142 11 07
Vest-Agder
Eivind Mauland
4653 Hægeland
a 38 02 22 65

Aust-Agder
Arne Flor
Bergstien 18
4800 Arendal
p 37 03 16 95
mobil 94 29 86 26
Vestfold
Helge Schjerve
Evjuveien 3
3647 Hvittingfoss
p 32 76 82 74
Buskerud
Viggo Ree
Pamperudbakken
3530 Røyse
p 32 15 7715
mobil 94 412230
fax 32 15 78 22

Røros
Tom Johansen
Skjevdalen
7460 Røros
p 72 413835
Nord-Østerdal
Hans J. Engan
2500 Tynset
p 62 48 04 40
Sør-Hedmark
Ole-J. Myhrvold
Hyttebakkstien 9
2200 Kongsvinger
p 62 8152 22

Valdres
Svein Sørli
Vestringsbygda
2910 Aurdal
p 613646 94

Aurskog/Høland
Svein Evensen
Lille Husebyvei 9
0379 Oslo
p/a 22 52 05 68

Land
Geir Høitomt
Rute 527
2870 Dokka
p 611113 20

Haldensområdet
Johnny Eriksen
Frøyasvei 37
1782 Halden
p 69187110
mobil 94 31 65 99
a 69303200

Ottadalen
Per Bådshaug
Boks 155
2686 Lom
p 61 21 14 18
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Dovre/Rondane
Terje Hareide
Kongsvegen 28
2662 Dovre
p 612400 55
mobil 94 83 24 70
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Første fotodokumentasjon av stripedelfin i Norge -V. Ree, M. Bilet
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Prest og rovdyr, Klipp
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