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1992 - et hektiskt år 

1992 ebber nå snart ut - et år med like mye å engasjere seg 
som tidligere år, om ikke mer. Og like mye blir det nok antakelig 
også i mange år fremover. Vern av truete dyrearter tar tid - ikke 
bare for naturvernorganisasjoner som FVR, men også for 
forvaltningsmyndighetene av disse artene. Men det har skjedd 
positive ting fra disse myndigheter dette året. Både Miljøvern
departementet og Direktoratet for Naturforvaltning har kommet 
med innrømmelser som viser et bedre engasjement enn tidligere -
noe som det bør bli resultater av på sikt. Flere arter trenger dette 
forvaltningsengasjementet fort - spesielt ulven. 

Bjørn voldtok kviger - sto det å lese i diverse riksaviser i 
november. Ved første øyekast trodde jeg dette var ment som en 
god spøk, men det var det slettes ikke! Det var Ivar Mysterud fra 
Universitetet i Oslo som kom med denne kraftsalven vedrørende 
kvigedøden i Selbu i sommer. At Norges Bondelag betaler 
Mysterud 25000 kr. for å lage en slik utredning må forbli deres 
sak, men å prøve å få andre til å tro at kvigene ble voldtatt av 
bjørn er å strekke forhåpningene for langt. Hva som faglig sett 
måtte ligge til grunn for slike uttalelser skal bli interessant å se! I 
et så omfattende skadetilfelle av husdyr på utmark, er det høyst 
usannsynlig å ikke finne entydige tegn på at bjørn er skadevolder. 
Det ble også slått fast av tre andre biologer, som er blant de 
fremste i landet på bjørn og hjørneskader, at denne kvigedøden 

ikke skyldes bjørn! 

,,:;or å nevne litt om ulven, har 1992 vært trafikkulykkesåret 
for ulvene, hvor hele fire dyr har omkommet i trafikken. To med 
bil og to med tog, fordelt med to i hvert land (Norge og Sverige) 
Men det har også i år vært en yngling i flokken i Medelpad
Jamtland. Finnskogsulvene ser også ut til å ha det bra, og yngling 
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kan heller ikke utelukkes for disse. Det går også rykter om to 
eller flere ulver i Leksandområdet i Dalarna. Selvom antallet dyr 
totalt sett i ·Skandinavia er meget beskjedent, så er det spennende 
tider for ulven. Og med litt tilførsel av russer- eller finneblod i 
årene kan det se lysere ut for arten - ihvertfall på litt sikt. Slike 
langvandringer av ulv fra for eks. Finland og ned til de 
nåværende områder for arten i Skandinavia bør være sansynlig -

noe som allerede kan ha skjedd. 

De fleste husker vel ulven "Ylva" - den ensomme ulven som 
Statens naturvårdsverk nå jakter på fordi den var så lite sky. Selv 
til tider med 80 manns styrke har det ikke lyktes å få skutt 
henne!! Hvorfor i allverden skal dyret nå straffes fordi det 

oppfører seg slik ulver gjør? 

Styret inkl. meg selv vil få takke for de kjempefine bidrag vi 

har fått til ulvef ondet som vi annonserte i forrige nummer, 

midler som blir meget nyttig å ha i tiden fremover. 
Og vi vil få takke alle våre medlemmer for støtten og 

engasjementet hos oss i året som har gått , og samtidig ønske alle, 

en riktig god jul og et godt nytt rovdyrår! 

Morten Bilet 

ps! 
Vår eminente redaktør har som vanlig tegnet en liten juletegning 

år også. Vi regner med den faller i smak! 

Ulv e ill ustr a sjo nen på for si de n bl e la get 
a v Viggo Re e i 1988 . De n er e n de l a v 
log oe n til Åsn e s Vil t ne md, s om ve l v illi g s t 
har g i tt sin t illa t e l s e t i] re p rod uksjo n 
på å ret s sis te nu mmer a v " Våre Rovdyr". 
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DET SVENSK-NORSKE BJØRNEPROSJEKTET 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kommet med en rapport om det 
svensk-norske bjømeprosjektet 1984-91. Rapporten er forfattet av Petter 
Wabakken, Anders Bjarvall, Robert Franzen, Erling Maartmann, Finn 
Sandegren og Ame Soderberg. 

Prosjektet startet i 1984 i Sverige, men ble fra høsten 1986 formalisert som et 
svensk-norsk prosjekt. Bakgrunnen var at begge land hadde behov for 
forvaltningsrelevante opplysninger omkring skandinaviske bjømers arealbruk, 
reproduksjon, dødelighet og bestandstetthet. Det var mye som pekte i retning 
av at norske bjømeforekomster hadde nær tilknytning til de svenske, og 
spesielt fra norsk side var det derfor ønskelig med et nært samarbeid over 
grensen. Lignende studier av bjørn ved hjelp av radiotelemetri var tidligere 
stort sett bare utført i Nord-Amerika. Men resultatene derfra kunne ikke uten 
videre overføres til skandinaviske forhold. Dette tilsa at man fra starten måtte 
gå forsiktig fram ved utprøving av både fangst- og merketeknikk. 

STUDIEOMRÅDER 

Studiene er fordelt på to områder. Det ene ligger i det nordlige Sverige, i 
Norrbotten lan i områdene omkring Sarek nasjonalpark. Området her er 
dominert av høytliggende barskog, fjellbjørkeskog og store områder med 
snaufjell hvor enkelte daler skjærer seg inn. Det andre området ligger 
innenfor Hedmark fylke på norsk side og Kopparberg og Gavleborgs Jan i 
Sverige. De fleste bjørnene i dette området er merket i kommunene Alvdalen, 
Orsa og Ljusdal i Sverige, men det er også merket enkelte dyr i de østre 
deler av Hedmark. I dette sørlige området ligger det alt vesentlige av arealet 
under skoggrensen, og produktiv barskog dominerer. Mot norskegrensen og i 
de nordvestlige deler av området er det likevel en del snaufjell, samtidig som 
det på norsk side er noe mer kupert. 

FANGT- OG MERKETEKNIKK 

De fleste bjørnene er fanget ved at man fra bakken har lokalisert dem på 
sporsnø, etter at de har gått fra hiet om våren. Deretter har veterinær gått opp 
i helikopter og bedøvet dyrene med et bedøvelsesgevær. I enkelte tilfelle har 
også dyr blitt lokalisert og bedøvet ved at de har gått sammen med andre, 
merkede dyr (unger og dyr i brunstaktivitet). Rent unntaksvis har også unge 
dyr blitt bedøvet ved at man har sneket seg inn på dem på bakken. 

Bjørnene har båret radiosenderen i et halsbånd med en svakhetssone som gjør 
at dyret mister det etter en tid. Dette i tilfelle man mister kontakten før man 



får anledning til å ta det av eller skifte det ut til rett tid. Dette har spesiell 
betydning for dyr i vekst. Senderne har individuell frekvens, slik at de 
enkelte dyr kan identifiseres, og gir ellers informasjon om dyrene er i 
aktivitet eller ligger i ro. 

Foruten radiomerkingen har dyrene fått tatovert et nummer på innsiden av 
leppen, og det er tatt en del prøver for aldersbestemmelse og genetiske 
analyser. Fram til 1989 ble tilfeldige dyr merket, men senere er binner, og 
unger av tidligere merkede binner, blitt prioritert. 

FELT ARBEIDET 

Som standard prosedyre er alle bjørner blitt radiopeilet minst en gang i uken, 
fortrinnsvis på samme ukedag, eller i det minste innenfor en 48-tirners 
periode. Hyppigere peileintervaller er brukt i en del perioder eller enkelt
tilfeller, for å få svar på spesielle spørsmål. Blant annet har man i perioder 
lagt vekt på å få sett dyrene etpar ganger i uken, uten å forstyrre dem. Dette 
for å finne ut om dyr går i følge i brunsttida. Selve parringsakten er blitt 
iakttatt i ni tilfeller. Ved hver peiling er en rekke standardobservasjoner blitt 
nedtegnet, og senere lagt inn på data for videre bearbeidelse. Tilsammen er 
bjørnene blitt peilet 22.948 ganger. 

ANTALL MERKEDE DYR 

Tilsammen har 91 forskjellige bjørner båret radiosender over kortere eller 
lengre tid. Disse dyrene er tilsammen blitt bedøvet 176 ganger. Flere av 
dyrene har av forskjellige grunner mistet senderen etter en tid, men en del av 
disse er blitt fanget på ny og merket. Maksimalt har 43 bjørner båret sender i 
de to områdene på en og samme sesong. Av det totale antall er det 56 hann
bjørner og 35 binner. Alderen på de enkelte dyr har variert fra ettåringer til 
ca. 18 år gamle dyr. 

AREALBRUK OG VANDRINGER 

Både hannbjørner og binner viser stor grad av overlappende leveområder. 
Hannbjørnene bruker langt større arealer enn binnene, og vanligvis overlapper 
områdene deres flere binners områder. I det sørlige studieområdet viser det 
seg at hannbjørner som lever i randsonen utenfor binnenes kjerneområde, 
bruker langt større leveområder enn hanner sentralt i forekomsten. (Binnenes 
kjerneområder, se Våre Rovdyr nr 3 1992). I randsonen er det påvist 
rekordstore leveområder, helt opp i vel 27.000 km2, og årsleveområdene er 
beregnet til ca. fem ganger større enn hos hannbjørner som lever inne i 
binnenes kjerneområde. For både binner og hanner innenfor binnenes 

140 



kjerneområde er det en liten forskjell i retning av at bjørnene i nord bruker 
større områder enn de i sør. 

Ser man bort fra hannbjørner i randsonen, er bjørnenes arealbruk ikke 
vesentlig forskjellig fra de arealer som nord-amerikanske brunbjørner bruker. 
Binner av ulik reproduktiv status i Skandinavia bruker bruker arealer fra 252 
til 750 km2, mens tilsvarende tall fra Nord-Amerika er 51 til 726 km2• Binner 
med årsunger bruker mindre arealer enn binner med eldre unger/uten unger. 
Hanner som lever innenfor kjerneområdet for binner i det sørlige studie
området, bruker gjennomsnittlig 2662 km2 som flerårsareal. 

I Nord-Amerika er det påvist enkelte døgnforflytninger for voksen hannbjørn 
på opptil 43,2 km i luftlinje. For bjørner som er merket i randsonen i Trysil, 
er det tilsvarende påvist døgnvandringer på ca. 40 km. Raske forflytninger 
over flere døgns varighet er ikke kjent fra før, men viser at en bjørn med 
utgangspunkt i Trysil like gjeme kan befinne seg i Sogn som ved Botten
viken ni dager seinere ! 

KJØNNSMODNING OG BRUNST 

Det foreløpige materialet tyder på at binner kan være kjønnsmodne og parre 
seg som tre-åringer. Men det ser ut til at så unge binner har vansker med å få 
sine unger til å overleve. Tidligst fem år gamle binner har født kull som har 
overlevd, og det finnes eksempler på at binner fortsatt ikke har fått fram noe 
kull som seks-åringer. Ved feltobservasjoner er det vanskelig å fastslå alder 
for kjønnsmodning for hannbjørner. Det er imidlertid indikasjoner på at også 
hannbjørner kan være kjønnsmodne som tre-åringer. 

Brunstaktiviteten ser ut til å være konsentrert til mai og juni måned, mens 
utenlandsk litteratur angir noe rommeligere parringstidsrom. Alle de ni 
tilfeller av parring som ble direkte observert, var innenfor tidsrammen 3. mai 
til 9. juni. Bjørner som gikk sammen i par, ble oftest observert i siste halvdel 
av mai og begynnelsen av juni . Det kan være ting som peker i retning av at 
den største brunstaktiviteten inntrer noen dager senere i nordområdet enn i 
sør. 

REPRODUKSJON OG DØDELIGHET 

I alt har prosjektet observert 33 ungekull av varierende alder - av dem 20 i 
sørområdet. Kullstørrelsen ved første sikre observasjon om våren var som 
følger: 
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Tabell 10 Kullstørrelse hos binner med unger ved første sikre observasjon om våren i sør og nord 

1984-1991. - Average spring litte, sizes for cubs of the year, year/ings and two-year olds i11 che 

southern and 11orthern study areas. 

Studie 
område 

Spr 

Nord 

I) < 1/:z. år 

Kullets 
alder 

Årsunger 11 

Fjorårs- 2l 
Toårs-'l 

Årsunger 
Fjorårs-
Toårs-

21 < l½ år 

Kullstørrelse 
Antall 

Gj.snitt Min - Max Kull 

2.6 2-3 10 
2.1 1 - 3 9 
2.0 2 

2.4 1 - 4 8 
1.7 1 - 2 3 
2.5 2 - 3 2 

3l < 2½ år 

Ungedødeligheten er stor. Av fire binner i det sørlige området som fødte sitt 
første kull som fire- og fem-åringer, mistet samtlige unger tidlig samme vår. 
Minst en av tre unger til en førstegangfødende fem års binne døde også første 
sesongen. Av minimum 17 årsunger.fordelt på sju kull i 1991, overlevde 
maksimalt 9 den første sommeren. En unge som ble funnet død i hiområdet 
var død av underernæring/sult. 

En binne i nordområdet som hadde kull på fire unger våren 1990, mistet en 
av ungene like etter at den forlot vinterhiet. En annen binne forlot de to 
ungene sine i live ved vinterhiet, og kom aldri tilbake, tilsynelatende 
uforstyrret av mennesker. 

Unge hannbjørner er funnet drept av andre bjørner i to tilfeller. Sykdom er 
også påvist som dødsårsak. Men den vanligste dødsårsak blant de voksne 
radiomerkede dyrene er den svenske lisensjakten og nødvergefellinger. Fram 
til og med 1991 er 12 av de radiomerkede dyrene skutt. 

Materialet for reproduksjon, dødelighet og spredning av bestanden er 
foreløpig beskjedent, da man fra starten av måtte gå meget forsiktig fram for 
å vinne erfaring med slike studier . 
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BEST ANDSTEITHET 

I Våre Rovdyr nr 3 1992 tok vi inn en artikkel som viser beregningene av 
den svenske bjørnebestanden. Derfor nevner vi ganske kort at den er beregnet 
til totalt 685 til 770 dyr. 

I Norge er det for perioden 1978 til 1982 konkludert med 13 ynglende 
bjørnebestander, og to ulike minimumstall på hhv. 157 og 230 dyr på lands

basis (Kolstad et al. 1984 ). Siden er grunnlaget for beregningen trukket i tvil 
(Elgmork 1988), og en ny beregning for perioden 1983-86 konkluderer med 

fem ynglende bestander og to minimumstall nå på 102 og 153 bjørner i 
Norge (Sørensen et al. 1990). Noen ny beregning for norske bjørnebestander 
får vi ikke i denne rapporten. Men det antydes at de reelle bestandstall er 
enda lavere. Hannbjørners evne til raske forflytninger og deres rekordstore 

arealbruk i grensetraktene, gjør risikoen for dobbelttellinger stor. Sportellinger 
på snø under sammenlignbare forhold våren 1988 viste at sporfrekvensen i 

svenske deler av kjerneområdet i sør var ca. 25 ganger høyere enn i tilgren
sende områder på norsk side. Det er dessuten påfallende at prosjektet har 

påvist et stort antall binner med unger i svenske områder, mens entydig 
dokumentasjon av binne med unger som klart har sitt leveområde på norsk 

side av grensen, ser ut til å mangle helt. 

Red. 

Oppdragsmelding 146 "Det svensk-norske bjørneprosjektet 1984-1991" (45 

sider) kan bestilles fra Informasjonsavdelingen, NINA, Tungasletta 2, 7005 
Trondheim, tlf. 07-580500. Inkludert porto/ekspedisjon: Kr 100,-. 
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De radiomerkede bjørnene blir tatovert på 

innsiden av leppa, slik at de kan kjennes 

igjen dersom de mister radiosenderen. 

(Foto: P. Granberg) 
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THINKING LIKE A MOUNTAIN 
"Å TENKE SOM ET FJELL" 

Av Aldo Leopold - Skrevet i 1944 

Et dypt og hult ul lager ekko mellom bergsidene, ruller ned fjellsiden, og 
toner ut i det fjerne nattemørket. Ulet er som et sårt utbrudd av vill trass 
og sorg, og av forakt for all verdens urettferdigheter. 

Alt levende liv (og kanskje mange døde) lytter alltid anspent til 
denne særegne lyden. For hjortedyret er den en påminnelse om de evige 
gressganger. For furutreet er den et varsel om nattlige basketak og blod 
på hvit snø, for prærieulven en lovnad om restmat som kommer, for 
gjeteren en trussel om rødfarget elvebredd, for jegeren en utfordring 
mellom tenner og blykuler. Men akkurat mellom disse åpenbare og 
umiddelbare håp og engstelser ligger en dypere mening, som kjennes bare 
av fjellene selv. Bare fjellene har levd lenge nok til å kunne lytte objektivt 
til ulvenes ul. 

De som ikke kan tyde den skjulte mening vet alikevel at den er der, 
fordi den kan føles i alle ulveområder, og vites i alle andre land. Det 
prikker i ryggraden på alle som hører ulver om natten, eller som går 
dens spor om dagen. Enda uten spor eller lyd fra ulv, er det underforstått 
i hundre små tilfeller: den nattlige fnysingen fra en kløvhest, klapringen 
fra rullende småstein ned en skråning, byksene fra en flyktende hjort , 
måten skyggene faller på under vegetasjonen. Bare en uopplyst 
nybegynner kan unngå å oppfatte tilstedeværelsen eller fraværet av ulv , 
eller det faktum at fjellene har en hemmelig rettighet for dem. 

Min egen overbevisning om denne sannheten kan dateres tilbake til 
den første gangen jeg så en ulvevalp _die. Vi spiste nistepakken ute på en 
bergnabbe. Ved foten av berget presset en strømsterk elv seg frem . Vi 
observerte det vi først trodde var en hjortehind som vadet den sterke 
strømmen, hennes brystparti presset seg frem gjennom hvit skummende 
elvevann . Når hun klatret opp elveskråningen på motsatt side og reiste 
halen, forsto vi vår feiltakelse: det var en ulv . Et halvt dusin andre ulver, 
tydelig halvvoksne hvalper, kom travende ut fra buskende og alle møttes i 
et velkomstrituale av logrende haler og leken knuffing . Det var 
bokstavelig talt en hel dunge med ulver som vrikket og veltet seg ved 
foten av fjellknausen vi satt på. 

I de dager hadde vi aldri engang hørt om noen som lot en tjangs til 
å drepe en ulv gå fra seg. I løpet av et sekund var vi i ferd med å pumpe 
bly inn i ulveflokken, men med større iver enn treffsikkerhet: dessuten er 
det å treffe et mål som ligger lavere enn en selv i et terreng, alltid 
forvirrende vanskelig. Når riflene våre var tomme for ammunisjon, lå 
den voksne ulvetispen nede, og en av valpene dro en fot etter seg inn 
mellom noen nedraste utilgjengelige klippesteiner. 

Vi nådde den voksne ulven akkurat i tide til å få se en rasende 
grønn ild dø hen i hennes øyne. Jeg forsto da, og har visst det for alltid 
siden, at det var noe nytt for meg inne i de øynene - noe som bare hun og 
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fjellene visste. Jeg var ung enda den gangen, og full av pågangsmot; Jeg 
trodde at fordi færre ulver, -betydde flere hjortedyr, betydde ingen 
ulver,- jegerens paradis. Men etter å ha sett den grønne ilden dø, ante det 
meg at hverken ulv eller fjell var enige med meg i det synet. 

Siden da har jeg levd og sett stat etter stat utrydde sine ulver. Jeg 
har sett mangt et fjells ansikt som nylig har mistet sin siste ulv, og sett 
liene mot sør med stadig nye rynker av tråkk etter hjortedyr. Jeg har sett 
hver eneste beitbare vekst og spire nedbeitet, først til anemisk utarming, 
og så til døde. Jeg har sett hvert eneste beitbare tre nedklippet til høyden 
av en salknapp. Et slikt fjell ser ut som om noen hadde gitt Gud en ny 
hagesaks og forbudt ham all annen mosjon. Helt til slutt sees bare de 
utmagrede skrottene fra de stadig voksende hjortedyrflokkene, som snart 
skal dø av sitt eget -"for mange", og blekne sammen med knoklene til død 
visdom som mugner under høyvokst einer. 

Nå har jeg en mistanke om, at akkurat som en hjortedyrtlokk lever 
i dødbringende frykt for sine ulver, lever fjellet i en dødbringende frykt 
for sine hjortedyr. Og kanskje med bedre grunn, for mens en hind revet 
av ulv kan bli erstattet med en ny i løpet av to til tre år, vil ei fjellside 
som snaubeites av for mange reinsdyr, kanskje trenge flere tyveår på å 
vokse til igjen. 

Likeså er det med husdyr. Bonden som rensker sine beiteområder 
for ulv, tenker ikke på at han tar over ulvens funksjon med å trimme 
"flokken" så den passer til beitene. Etterpå kommer støvstormene, og 
elvene, som vasker fremtiden ut i havet. 

Vi strever alle for trygghet, fremgang, cornfort, et langt og rolig 
liv. Hjortedyra strever med sine spenstige ben, bonden med feller og gift, 
våre statsmenn med det skrevne ord, de fleste av oss med maskiner 
stemmesedler og penger, men alle ender vi tilslutt i det samme. Vår 
endelige fred. Et mål for suksess i alt dette er alltids godt nok, og er 
kanskje en nødvendighet for objektiv tenkning, men for mye trygghet i 
dag ser ut til å resultere i utrygghet på lang sikt. Kanskje det er dette som 
ligger bak Thoreau's dikt: I villheten er verdens frelse. Kanskje dette er 
den godt skjulte meningen bak ulvenes hylen mot nattehimmelen, lenge 
kjent blant fjellene, men skjelden oppfattet blandt mennesker. 
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Bløffen om bjørnen 
* En kommentar til Norges næringsstyrte forvaltning av en 
direkte truet dyreart 

Viggo Ree 

Brunbjørnen er en direkte truet dyreart i norsk natur, men den 
blir fortsatt forvaltet med kuler og krutt på basis av feil
aktige opplysninger, 

Rundt midten av forrige århundre fantes bjørnen i skog- og fjelltra
kter over nesten hele landet, Bestanden talte flere tusen dyr, og 
det ble årlig felt mellom 200 og 300 individer. Fram mot århundre
skiftet sørget bedre skytevåpen og statlige skuddpremier for en dram
atisk opptrapping av jakten, og arten var nærmest utryddet i meste
parten av vårt land allerede rundt 1920, Til tross for bjørnens 
sparsomme forekomst gjennom dette århundre, ble den ikke fredet før 
i 1973. På de tte tidspunkt regnet man med at det kun var 20-30 indi
vider tilbake i Norge. Felling av dyr var da kun mulig med dispen
sasjon fra Kongen i Statsråd, Året etter ble denne myndighet over
ført Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, som fram til 1,1,1973 
hadde vært underlagt Landbruksdepartementet. Selv om viltforvalt
ningen har vært tillagt miljøvernmyndighetene i nesten 20 år, har 
det fra naturvernhold blitt hevdet at rovdyrene hele tiden har vært 
forvaltet på landbruksnæringens premisser. Bekreftelser på dette 
har da heller ikke vært mangelvare, 

Tvilsom_for skning 

Allerede i 1976 fant myndighetene det påkrevet å oppnevne statsløn
net bjørnejaktlag. For å få tallfestet våre rovviltbestander start-

* 
Vigg o Rees kommentar til vår behandling av bjørn~n er en 
modifi se rt utgave av han s kronikk "Utryddel s en av bjørn i 
Hor ge" i Aftenpo s t en s morgenutg ave torsd ag den 1.10.1992. 
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et direktoratet kort tid etter et prosjekt, der husdyrskader og avis

meldinger var viktigste forskningsfaktorer. Rovviltprosjektets mat

eriale for bjørn var for perioden 1978-82. Det ble konkludert med 

minimumstallene 160-230 norske bjørner fordelt på hele 13 forskjell

ige stammer, og det ble hevdet at over 40 ynglinger hadde funnet 

sted i denne 5 års-perioden. Mange stilte seg imidlertid sterkt 

tvilende til disse undersøkelsene, og prosjektets vitenskapelige 

metoder og tolkninger ble kritisert i andre fagmiljøer. En av 
forskerne i prosjektets egen styringsgruppe, biologiprofessor 

Nils Chr. Stenseth ved Universitetet i Oslo, skrev bl.a. i en 
kronikk i Nationen den 20.8.1987: "Nå vet jeg at det gjøres mye 
meget bra forskning i Direktoratet for Naturforvaltning - for-
skning som internasjonalt ligger meget høyt. Men nå vet jeg, 
etter å ha lest så godt som alt som har kommet på rovdyrsiden fra 
Direktoratet at denne delen av Direktoratets forskning er meget 
svak. I et eget forskningsprosjekt jeg f .or tiden utfører for å 
vurdere rovdyrbestanders grad av truethet, har jeg hatt svært 
liten hjelp av nettopp de undersøkelsene som Departementet og 
Direktoratet finansierte for nettopp å gjøre slike vurderinger. 
Dette kom som en overraskelse på meg: At jeg trengte ytterligere 
informasjon visste jeg, men at det som var kommet fra Direkto-
ratet var bortimot ubrukelig til de formål det var innsamlet for, 
var overraskende. Store summer er brukt uten at resultatene står 
i forhold til målsettinger. En faglig vurdering - og . bedre styr-
ing - av Direktoratets forskning er tydeligvis påkrevet. Miljø
verndepartementet burde tenke over om ikke andre burde være an
svarlige for norsk rovdyrforskning enn de som i dag er det". 
Det knyttet seg imidlertid usikkerhet til hvorvidt Rovviltpros
jektets bjørnerapport (Viltrapport 31 - 1984) primært var et 
resultat av manglende fagkompetanse eller forskning styrt av 

næringsinteresser. 

Rovviltprosjektets høye tall førte til at bjørnen ble flyttet fra 
kategorien "direkte truet" til "sårbar". Dette gjorde det enda lett
ere for å gi fellingstillatelser, og vårjakt, som hadde vært forbudt 
siden 1932, ble tillatt. Bare i Trysil ble det årlig gitt fellings
tillatelse på 5 dyr, og yrkesjegere med snøscootere ble satt inn i 
forfølgelsen i 1981. Tross dette ble det denne våren ikke funnet 
mer enn ett bjørnespor i kommunen! 
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Næringstillmrttete_forskere 

Blant Rovviltprosjektets fagansvarlige pekte det seg raskt ut 
personer med nær tillmytning til landbrukets næringsorganisa
sjoner. I perioden 1986-90 forsøkte bondeorganisasjonene under 
faglig ledelse av Morten Kolstad og Ivar Mysterud, to av Rovvilt
prosjektets forgrunnsfigurer, å få gjennomslag for forvaltnings
planer for store rovdyr, Disse to personer er fortsatt tillmyttet 
landbrukets organisasjoner, og opptrer jevnlig i mediene i 
næringsrelaterte sammenhenger, 

Morten Kolstads forbindelse med Rovviltprosjektet startet som 
sivilarbeider i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, hvor 
han var engasjert med å legge bjørnematerialet inn på data, Like 
før rapporten skulle offentliggjøres forlangte Kolstad ikke bare 
å bli inkludert som medforfatter - hvilket ble ansett som et helt 
urimelig krav fra en sivilarbeider - men han krevde ved å true 
med advokat også å bli ført opp som førsteforfatter, stikk i 
strid med anbefalingene fra Rovviltprosjektets styringsgruppe, 
I frykt for rettssak og for at publikasjonen ikke skulle se dagens 
lys til et fastsatt tidspunkt for pressekonferanse, ga ledelsen 
etter - og sivilarbeideren havnet som førsteforfatter og bjørne
forsker på direktoratets fagrapport "Bjørnen i Norge 1978-1982" 
(Kolstad, M,, Kvam, T,, Mysterud, I,, Sørensen, 0, J, og Wikan, 
S, 1984), Kåre Elgrnork ved Universitetet i Oslo, den eneste 
bjørneforskeren som på dette t±dspunktet hadde doktorgrad, og den 
med lengst erfaring med registrering av bjørn, ble bevisst holdt 
utenfor Rovviltprosjektets arbeid gjennom alle disse årene, 

Ivar Mysterud hadde den gang en sentral posisjon innen landets 
rovviltforslming, Hans arbeid og metodikk med den beryktete 
"kulerammemetoden",~som kun er offentliggjort i avisen Østlend
ingen den 2,7,1981, lå til grunn for samtlige bestandsvurderinger 
i alle _Rovviltprosjektets landsomfattende rapporter for de invol
verte arter, 

Landbrukets rovdyrplanlegging 1986-90, som fant sted i tre 
etapper, skjedde på siden av og parallelt med den offentlige 
planlegging, og ble innen naturvernorganisasjoner og de ler av 
viltforvaltningen oppfattet som snikutryddelsesplaner for bjørn, 
~erv og ulv, Det første framstøtet fant sted i 1986 , da det nå 
nedl agte Landbrukets Utmarkskontor i en alternativ rovviltplan 
ville tilgod ese bjørnen i Norge med en bestandstetthet på mindre 
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enn 50% av den tynnest kjente bjørnebestand i verden. Dette 
planarbeidet var utført av utmarkskontorets konsulent Morten 

Kolstad i samarbeid med Ivar Mysterud. 
På grunn av stor motstand videreførte bondeorganisasjonene 

i 1988 sitt planarbeid til en nordisk forvaltningside, der an
svaret for bjørnen i hovedsak skulle skyves over på Sverige. 
Denne gang var utredningens fagpolitiske og biologiske rådgivere 
Ivar Mysterud og Morten Kolstad. Sistnevnte hadde i mellomtiden 
skiftet navn til Morten Muus Falck, og fungerte også som sekre
tær i tilknytning til utredningsarbeidet. Denne planen ble også 
gjennomskuet, og hele 50 nordiske natur- og miljøvernorganisa
sjoner imøtegikk i februar 1989 bondenæringens og de norske rov
dyrforskernes utredning. Dette var tidenes største fellesaksjon 
i Norden på miljøvernfronten, og pressekonferansen ble arrangert 
i Oslo. Det ble særlig pekt på at en ansvarsfordeling av artene 
i Norden ville torpedere grunnprinsippet i Bern-konvensjonen, som 
Norge ratifiserte i 1986. Landbrukets planlegging havnet helt i 

Nordisk Råd i 1990, hvor enkelte norske politikere med sterk til
knytning til landbruksorganisasjonene gjorde noen tildels merk
verdige og usaklige forsøk på å få forsamlingen til å støtte 
rovviltplanen - men det bearbeidete forslaget ble også her 
gjennomskuet og nedstemt med stort flertall. 

Hovedsakelig_et_streifdrr 

De siste års omfattende bjørneforskning i Norge og Sverige, med bl.a. 
radiomerking for å kartlegge arealbruk og vandringsmønster, har om
sider bekreftet at Rovviltprosjektets tall var altfor høye. Under 
vårregistreringer i tidligere kjerneområder for bjørn i Nordland og 
Vassfaret i 1991 ble det ikke funnet et eneste spor i snøen. Det 
synes nå klart at bjørnen i Norge hovedsakelig finnes i grensetrakt
ene, og at dette først og fremst er omstreifende hanndyr fra stammer 
i våre naboland. Overvintrende dyr i hi er med sikkerhet kun påvist 
i Pasvik og Hedmark de siste årene, og fotodokumentasjon av spor 
etter eller levende binner med avkom på norsk jord har ikke latt seg 
oppdrive de siste 24 år. I regjeringens rovviltmelding fra januar i 
år er antall bjørner i Norge sunket til ca. 100 dyr, hvilket trolig 
fortsatt er et altfor høyt bestandstall, men her innrømmes det ende
lig at det ikke finnes en eneste levedyktig bjørnebestand i vårt 
land. Det er mye som indikerer at bjørnens bestandssituasjon i Nor-
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ge i hovedsak har vært nokså uendret siden "fredningen" i 1973. 
Direktoratet for Naturforvaltning ga i juni i år ut en ny over

sikt over våre truete dyr og planter, hvor det blir konkludert med 
at den viktigste trussel mot de inkluderte arter og artsmangfoldet i 
Norge er landbrukets aktiviteter. Tross manglende faglig argumenta
sjon har allikevel direktoratet · tviholdt på bjørnen i kategori "sår
bar" i denne såkalte rødlisten. Dermed tilfredsstilles bondeorgan
isasjonenes krav om en forvaltning med fortsatte muligheter for fell
inger. For kort tid siden ble dessuten deler av bemyndigelsen for 
bjørnejakt delegert helt ned til fylkesmannsnivå. 

Sauen_i_fokus 

Tross alle enstemmige stortingsvedtak og internasjonale forpliktel
ser om å sikre livskraftige bjørnestammer i Norge, mangler det fort
satt konkrete handlingsplaner og målrettet forvaltningspraksis for å 
ta vare på de få bjørnene som rusler på norsk jord, De tragedier og 
det kaos vi i år har vært vitne til, med tap avbl,a.to radiomerkete bjø
rner, er allikevel på ingen måte oppsiktsvekkende. Denne håndtering-
en føyer seg pent inn i rekken av den landbruks- og jaktbaserte rov

viltforvaltning som har dominert siden forrige århundre. Myndig 
hetenes vingling og rot i tilknytning til store rovdyr er nettopp 
en del av mønsteret i norsk behandling av truete dyrearter . Høst-
ens bjørnesirkus i Alvdal, der en av de viktigste forskningsdyrene 
i det norsk-svenske merkeprosjektet ble skadeskutt og drept ved 
hjelp av radiotelemetri, ble iverksatt som en regelrett jakt ut fra 
næringsinteresser av miljøvernmyndighetene fordi omlag 50 sauer var 
tatt av bjørnen, Den nåværende sauedriftsform koster 35 av disse 
husdyrene livet Ef~_!!~~ i norsk utmark under beitesesongen - et tall 
som ikke vil endre seg stort om rovdyrene helt ble fjernet fra vår 
natur, Hva har landbruksmyndighetene som forvaltere av dyrevern-
loven foretatt seg med dette, som av mange blir kalt vår tids mest 
omfattende dyreplageri? Rr tiden nå kommet for at det store fler-
tall av befolkningen, som gjerne vil at rovdyrene skal bevares i 
vår natur, bør få gjennomslag for en mer forpliktende og profesjo -
nell forvaltning av en direkte truet dyreart? Eller skal hensynet 
til en næringsbasert minoritet som utgjør 0,4% av det norske folk 
forsatt veie tyngst? 
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ULVEJAKT I ALASKA 

Den 17. november 1992 fikk naturvernere og rovdyrvenner i Nord-Amerika seg 
en skikkelig kalddusj. Alle nyhetsmedia brakte meldingen om at viltmyndig
hetene i Alaska hadde vedtatt å redusere bestanden av ulv med hele 80 %. Jakta 
skal foregå ved hjelp av helikopter, og begynner allerede i januar 1993. Hensik
ten er å øke hjortviltbestandene og denned inntektene av turistjakt på elg og rein. 
Vår forening har fått flere henvendelser med oppfordring om å reagere overfor 
myndighetene i Alaska. Styret har sendt sine protester, og dersom noen av 
medlemmene vil sende et krasst nyttårskort, finner dere aktuelle adresser i det 
brevet vi gjengir. 

November 24, 1992 

To Whom It May Concern; 

I am sending this letter to over 50 organizations to inform them of the 
information Chat was announced on the 6:30 a.m. news here in Las Vegas, NV. 

The news r~por _ter announced that in Alaska they were going to begin shooting 
wolves, from the air, in order to increase the moose population. Their 
reason for this was to increase their hunting revenues by offering hig game 
hunting to hunters across the country and to also increase tourism. 

I was appauled by what I heard, as I am sure you are too. There must be a 
hetter way than to continue to destroy an endangered species. 

I would appreciate you passing this information on to the members in your 
organization as soon as possible and to encourage them to do all they can 
to prevent the killings of these wolves. 

Below area list of addresses I encourage you to write to. 

National Wildlife Federation 
1416 16th St. NW 

North American Wolf Society 
P 0 Box 82950 

Washington, DC 20036-2266 

Alaska Division of Tourisro 
3602 "C" St., Suite 700 
Anchorage, AK 99518 
(907) 563-2167 

Alaska ~ildlife Alliance 
P 0 Box 190953 
Anchorage, AK 99519 

Sincerely, "/ -

{!_~ f/-V AL ,L-
Connie Heinen 
1832 Palmer St. 
N Las Vegas, NV 89030 
(702) 486-5315 work 
Wolf Lover/0wner 

~~ 
Ron Heinen 
1832 Palmer St. 

Fairbanks, AK 99708 

Alaska Fish and Game 
333 Raspberry Rd. 
Anchorage, AK 99518 
(907) 344-0541 

N Las Vegas, NV 89030 
(702) 486-3023 
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PÅ ULVESPORET! 

Sist vinter fikk vi et sjeldent besøk på våre kanter. Da kunne man for 

første gang på over 100 år fastslå at en ulv søkte tilhold i fjellområdene 

innen kommunene Meldal og Rennebu i Sør-Trøndelag fylke. 

SYNSOBSERVASJDNER 

Det var første del av april at det ble bekreftet at det var ulv som var 
på ferde. Da krysset ulven flere trafikkerte dalfører, og ble sett av 
mange personer. Den viste lite sky adferd, og de mange synsobservasjoner 

og sportegn etterlot ingen tvil hos forskere og andre viltinteresserte om 
at her dreide det seg om noe så sjeldent som en ulv. 

IGELFJELLDMRÅDET 

Etter at ulven ble observert ble det enorm mediadekning. Vi to undertegnede, 

som begge er ivrige naturmennesker, satte straks i gang sporing og kart
legging av ulvens bevegelser. Vi tok kontakt med formannen i Rennebu 
viltnemnd, Harald Gunnesmo, som ble til stor hjelp i det kommende arbeidet. 
Baksporing viste at ulven kom fra Igelfjellet som ligger mellom Soknedal 
og øvre deler av Orkla-dalføret. Etter hvert fikk vi kontakt med folk som 

hadde sett mistenkelig store hundespor i fjellet ved flere forskjellige 
steder, ofte høyt til fjells og langt fra folk. Det var også funnet 3-4 
døde reinsdyr innen fjellområdet. Både spor og kadaverfunn var funnet helt 

tilbake til tidene rundt nyttår. Etter de opplysninger som kom fram om 
sporstørrelser og adferd kan man med stor sikkerhet si at ulven har hatt 
tilhold i fjellet siden januar og kanskje hele vinteren. 

Etter den ca. 5 mil lange turen nordvestover returnerte ulven til Igelfjell
området i så og si nøyaktig samme sporrekke som den brukte ~. dager tid 1 i gere. 
Den benyttet for det meste et jevnt trav med en skrittlengde på rundt 

140 cm, og sporrekkene var svært rettlinjet. Selv om den viste forholdsvis 

162 



liten skyhet overfor mennesker, var den svært forsiktig overfor enkelte 
ting. Her kan nevnes at den løp ved ett tilfelle mot en inngjerding hvor 
den øverste tråden var kun 10 cm over snøen, stoppet da opp og løp 
langsmed gjerdet helt til det tok slutt og enda 10 meter til for å være 
sikker. Deretter tok den opp igjen den målbevisste kursen den hadde før 
den traff på gjerdet. På tur tilbake til vinterens tilholdsted mistet 
heldigvis de ivrigste budbringerne til media sporet, og det førte til at 
den kommende sporing kunne foregå i ro og mak mens avisene spekulerte 
forskjellige teorier på hvor den var blitt av. 

3 UKER PA SPORET 

At ulven søkte tilbake til Igelfjellområdet har nok sin forklaring i at 
ca. 1500 tamrein har sine vinterbeiter her, og at dalsidene er rike på 
hjortevilt, spesielt elg. 

Etter den 4 dager lange avstikkeren ble ulven mediakjendis, men noe bytte 
ble ikke nedlagt på turen. Turen var nok et mulig søk etter make, derfor 
var det en sulten kropp som kom tilbake. Derfor gikk det ikke lang tid før 
den la ned en rein i fjellet. Dette skjedde natt til 10. april. Vi var ute 
i grålysningen på søk etter spor, og gikk rett på et reinkadaver som ennå 
var varmt. Hele jaktprosessen avtegnet seg tydelig i den fine sporsnøen. 
Vi så hvordan ulven hadde lurt seg inn på en liten reinsflokk i fjellskogen. 
Den har så satt i kraftige byks og klart å skille ut et dyr etter om lag 
80 meter. Like etterpå hadde den bitt seg fast i knehaser og lår, noe 
som forårsaket en 30-40 meter lang sikk-sakk-stripe med blod og hårrester 
i snøen. Til slutt hadde simla falt og blitt drept ved et kraftig 
strupebitt. Det hele gjenspeilet en kortvarig, dramatisk men dog en 
effektiv jakt. Ca. 300 meter fra den døde simla gikk små flokker med rein 
og beitet rolig. Vi tok flere bilder av simla og sportegn etter ulven før 
vi trakk oss unna i motsatt retning av ulvesporene som gikk ned i de bratte 
dalsidene. Vi konsentrerte vår kartlegging på baksporene og fant bl.a. 
en liggeplass. På tur ned fra fjellet ble vi oppmerksomme på at ulven 
hadde krysset våre spor i skogsterrenget ned mot dalbunnen. 

Gjennom formannen i viltnemnda i Rennebu ble reineierne varslet. Vi 
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valgte å stadig underrette reineierne om kadaverfunn og ulvespor i håp 
om å få til et åpent forhold som kunne komme begge parter til nytte. Selv 
om det finnes bra med gaupe og streifdyr av jerv i områdene, så har aldri 
reineierne de senere årene lidt noen store tap, og har aldri søkt om 
erstatning. Det at en ulv nå var i fjellet gjorde situasjonen mer spent, 
og det ble ikke akkurat noen glede fra reineierhold over denne nyheten. 

Men de var ikke direkte negative i sine holdninger, og vi fikk etter hvert 
til et brukbart samarbeid med reineierne hvor også fylkesmannens 
miljøvernavdeling hele tiden var inne i bildet og ble orientert. 

HÅP OM Å SE ULV 

6 dager senere fant vi ytterligere et nyslått kadaver. Jaktmetode og 
sportegn levnet ingen tvil, ulven hadde slått til igjen. Dette byttet lå 

i åpent fjellterreng, og vi bestemte oss for å ligge ute et par netter 
på høydedragene ca. 300 meter over den døde reinen, i håp om å få se 

ulven. Dette lyktes ikke, den hadde nok fått teften av menneskelukt. 
Imidlertid ble det funnet ferske ulvespor retning mot reinen. Den 
hadde tatt en stor runde rundt oss for så å løpe ned til det andre byttet 
ca. 3 km lengre ned. 

Vi klarte å kartlegge ulvens bevegelser gjennom 3 uker, og spenningen 
var stor da reinen skulle flyttes over til sommerbeitene i Trollheimen. 
Snøen forsvant etter hvert i dalsidene så det var håpløst å finne sportegn 
som viste om den krysset dalen. Derfor ble fjelloppsynsmannen i Trollheimen 
samt reineierne gode samarbeidspartnere under kalvingstiden, men det ble 
ikke påvist spor etter ulv. 

I det området som ulven benyttet mest i Igelfjellet så finner man navn 
som Vargdalen, Vargåa og Vargvatnet. Dette tyder på at ulven tok tilhold 
i gamle ulvetrakter hvor dens forfedre hadde sine kjerneområder. 

SVUNNEN TID 

Det å stå ved ulvesporet og se den snorrette sporrekken som strekker seg 
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kilometer etter kilometer innover fjellviddene er som å være tilbake i 

en svunnen tid. Ingen av oss hadde trodd at vi skulle få oppleve et slikt 
syn i vårt eget nærmiljø. Vi vet ikke med sikkerhet hvor ulven kom fra, 
heller ikke hvor den dro, men vi håper det ikke går nye 100 år før 
dette praktfulle dyret setter sine spor i våre fjellområder igjen. 

MORTEN REE EGIL NILSEN 

PS: Media holdt liv i ulven til langt ut på sommeren. De fleste slike 
tilfeldige meldinger fikk fete typer på første side. Etter et stort oppslag 

på første side av Adresseavisen så sent som 8. juli var også bilder av 
spor tatt med. Dette var observert kun 10 minutters biltur fra der hvor 
vi bor, og vi dro ut og fant tydelige revespor på 5.0x4-.0 cm avsatt i 
fast svartmyr. Denne personen som stolt fortalte om det flotte synet av 
ulv på ca. 50 meters avstand, hadde også tidligere på året sett ulv i 

Sunndalsfjellene. Da vi slutten av juli personlig møtte opp i denne avisen 
for å presentere vår versjon med god hjelp av billeddokumentasjon, ble 

det hele avvist som uinteressant. Det er et tankekors at avisene slår opp 
en tilfeldig synsobservasjon/spormelding så til de grader. Men det er 
også en oppgave for forskerne og miljøvernavdelingen å få innringerne til 

å slå deres telefonnummer isteden, slik at man kan få luket bort alle feil
meldingene før de blir presentert på denne måten. 

- -
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Stange-gaupe 
på skuddhold 

VALLSET: - Jeg plystret 
til gaupa. Da snudde den 
på hodet og satte seg. Vi 
satt og så på hverandre et 
minutts tid, forteller Stei
nar Simensen (3H). 
Elgjegeren fra Vallset fikk 
knipset av fine fargebil
der med sitt fotoapparat 
av gaupa før den forsvant 
i skogen. 
HA: ERLING NOREN 

DPt var vPU sju-tida på rnot gPnk,·istPn. 
Sleinar SirnPnsrn sall på elgposl i Skje
sætrrbergPt i Ho11wdal a\m('m1ing, norn 
få kilomPIC'r syd for llarasjo<'n. 

- .Jeg hie lil I u,·errnsket ria jPg oppda
gPt gan pa som kom n1slf'tirlr li kf' ovf'n
for mPg langs C'll veg, siPr Simr11s1•11. 

llan \'ar rask til å finne' fr am folo
apparaff't som lå i sekkC'n. Fh•n· hildr>r 
hir k11ipsPf av. Uaupa 111<•rkPt i11g,,n ting 
lil elgjegprrn. 

PLYSTRET 
- Så plyslrPt jPg 1il gaupa. !Ja snu ddP 

drn på hrn!Pt og sa tf P spg. J\1t•ll da jrg 
hoydP 11wg 11Pd for ta opp kikkf'rl siklrl 
til l,0rsa , fors\'anl df'n , for1Pl1Pr han. 

Si lllPII S{' II har aldri 1idliw•1p S('11 gau
Jlf'f i lt>\'f'IH IP lin~. l>Prnw gaupa rnt'IIPf 
han llkr\ T'I \ar en ten1111Plig stor g:-rnpP, 

GAUPE:StcinarSimrnscn.fikk dc1111eqnupa p,i 0 sk11ddho/d» medsittfotoappamt. 

llf'~lf'n <;om <'Il sd1:rfrrh11nd. 
Nrstp ;\r blir dPt trolig ga111wjak1 i 

Stang,·. \'ill11P111rnla i kn1111111111<1 11 \·111dt·
rrr ;\ gi f1•llings1illall'lsr. (;;111pa rr s~·11-
dPn '11 for 111a11g1• a\· sa11PtlraJ>P111• i i1r. ( h11 
lag liOO sauna,· fi 000 ,·r trolig gåll l;ipt. 

<, A IJ P E,J AKT 
- Ih·a 111p11rr d11 0111 jakt p;\ }.!aupf'? 
- c;aupa har og.._;\ ..,i11P ll'lligll<'ll'r < lg 

h\·p111 kom forsl ro\ d~Tf'IH' f'!IPr saw·n? 
siC'r SimPnst'll. <-;11111 nodig \il pn1\ ·o<-;1•1p 

FOTO Sl EINAR SIMENSEN 

Sallf'f'iPnlP. 

F,J~jPgl'rPn Simf'llSf'n pr pfi f'IJ!jakt for 
andrt· gang. I Fjor, dPl forstP årrt s0111 
<'igj,,g,•r, fikk h;u1 ikke ll<'dlagl 11nen dg. 

I {1r 1!t•ri1110l har l1a11 skutt 111 dvr. Jakt-
1:igPI på frm mann har Pi kvotP. p:i frm 
rl;T og har hill il tall trP. 

- f\h•n C'lgjakla Pr ikkf' o\·pr f'Jmå. 
Til lwlga ska l StC'inar Si111P11<;pn i~jpn 

...,ill f' p;i. p\gpost - mrd gpqrr og fotoap-
1,;11 al. 

HAMAR ARBEIDERBLAD 14. tO · 92 
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- Det blir gaupejakt 

- Jeg regner det som sikkert at det 
blir ~aupejakt i de sørlige 
omradene av Stange-almenningen 
løpet av vinteren. Vi planlegger 
gaupetelling i begynnelsen av 
januar måned, og jeg tror vi kan si 
det blir jakt i løpet av mars-april 
neste år. 

AV 
TOR OL.\ SL,\GSVOLO 

Del \ler ,...-kr<:l,L-r I villnt:mnua I 

St~m!L'. f31r!.,!1.:r Sv>rl1. cltL'r at en 
reid, ~ s;1u..:~1cn: har varslet llL'Ll
"ibkt1nu a, ht:....,L'tnllH!.cnc -.;inc Jer
'"m <let ikke hlir ~J,;rt noe fora ra 
ne<l Ut: ,t<>re 1;1p,1alkne. Ti pro
,enl. bllll ,ok,en,au lll( lam. er for-· 
wunncl elkr funne! ~om b<lavrt: 
1 snm111t.:r 1H! h1.>st i St~ln!.!L'. Sv,rli 
<lekr ,aut:h~>l<lt:rncs stc:(kc: mis
t~111kc..: om at Jt:t er gaupa '>Om er 
skvlu I m111,t hah p;1rtcn av wpcl. 

Erstatning 
Viltnemn<lsckrctæren beroliger 
også med at saueholderne vil få 
erstattet mer sau enn hva de tap 
som kan dokumenteres gjennom 
påvisning av kadavre. 

- Det er ingen grunn til å tro 
at det ikke også i år vil bli utbeialt 
erstatning for tap som går ut over 
et normaltap. Rundt tre prosent 
regnes som et normaltap. Når vi 
nå er oppe i rundt ti prosent er <let 
rimelig at det ekstraordinære tapet 
kvalifiserer for erstatning uten 
krav om påvisning av kadavre. sier 
Sørli. 
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Lystmorder 

BERO
LIGER:

Det blir 
gaupejakt i 

Stange i 
vinter, men 

først skal vi 
gjennomføre 
gaupetelling, 

sier sekretær i 
viltnemnda, 

Birger Sørli. 

Det knytter seg ikke usikkerhet til 
om det er gaupe som herjer i saue
flokkene eller ikke. Spørsmålet er 
heller om det er en lystmorder i 
gaupebestanc.len som står for 
ugjerningene alene, eller om det er 
flere gauper som har vært i aksjon. 

- Vi tror i hvert fall at det hann
gaupe som er i sving. Dersom vi 
under tellingen havner på en gau
pebestand på rundt ti dyr. er det 
en bestand som normalt skal tåle 
beskatning. Viser tellingen et lave
re antall dyr. må vi forsøke å fin
ne ut om det er en lystmorder som 
herjer, sier Sørli. 



Forstår sa . Andre tiltak VI ueeterne 
I tnemnda h en blant saue:i,!orståelse for uro-

re tapene I r· erne etter de - V JOr og i år sto-

Hvor er sauen ? 

Et annet sto • nemnda rt spørsmål båd s og sauehold e vilt-
eg. er hvor all erne suller 

- Med så store ta par årene kan d p som de siste 
grunnlag for et også vær 
dyrJakt andre tiltak e e . i sa da hell . 

nsk nei til f er ikke kate 
svar på felli:lhngs111latelse I v~o-

- Det er b sauen tar vegen 
sauetapet som are halvparten av 

· mener Sørl nn rov-

k - Jeg ser det ~ 
understrek dgsøknaden I b rt es et f · revet 
~å1lkke blir glll n~t elhngsllllatel-

kadavre R spores opp kl · esten fo som 
art vanskeh å rsvinner. Det er 

under sanking spore hvert d r 
fåv1sn_ingspros~n~g leting, mf n 
av. Y1 kan ikke n er merkeli 
foretas en del se bort fra at deg 
ingen konkr tyvslakting. Vi h t 
men O ete bevis f ar 

d anskJe heller ikke i lke unaturlig 
et ble ansatt u ønnsomt. o~ 

hadde nit1d1g o sauegietere som 
på bene Det ppsyn med saue 
med rad1omer1~:gså vært på tal~ 
re. For å få klarh g av sau t1dlige-

et må 
1 

· men at 
senere. D as opp Ill ny vurJpørs-
nem et er da enng 

nda legger o også dette 
~ir hsensiakt e/P Ill, enten det 

1ltnemnda er ordinær 
med hend vil selvsagt ikk Jakt. 

~ovdyrpla::i ~~nget og see ps~t~~ 
en på sauehold rmest tar knek-

å 
I 

slo-områd or dette 
pent om k et snakkes d , 

sier Sørli. JØP og salg av «villsau~,: 

~ft~tr sauen ta~~~ h;~ som skier 
I tas i bruk D g . kan slike 
emd D1rektora· ette må im1d-

valtn1ng elle tet for naturf 

g 
f r saue or-

s1er Sørli et I komm • unen . 
e or. sier Birger -;1eme selv sør-

HAMAR D ørh. 
AG!31.AD/Ø STLENDINGEN 

BAMSEN «SOLTE» 
SEG I osvALEN 
- Plutselig begynte bikkja å dra oss med over en 
titen haug, og vi ski•••• ..,kt hvodor. 30 meter tora• 
oss tå det en diger bjørD og .,otte• seg, fortell•• 

Torbjørn Granberg fra Ytre Rendal. ~ jegere som satt på post 400 

,.. V n><"' unn•• Vi "'" "'" · og 
TORE FJELD ----- ikk< s! 1,ng< uon• f,n, ,i« elg· :..=...----

0 

-lni<>kt : kadaver . Bjørnen hadde spist 

G"nb«S "' P' e1ru,<• i s,o« dd« " dy«<. s,,n ook 
Blekkijdl<' i Q;d,l<O d• elg- h•dd< ligg<' de«n ukes<id. Vi 
hunden plu<selig ,ill< se o«· gikk ,ide« ,no< den"'"""" 
"''" P' ba,ns<O· P"""· o« "" Gunn" 

- De<'" p>lø<d,g ,ed ue· N ys«g<' og "'""'° ,nio To,n 

tiden vi fikk se bjørnen. Jeg Erik på fem år. gikk s,,n,n<O ,ned Gunn" Ag< D< h,dd< hørt bjØ'°'° P' 70 
Nyb«ge<. s,,n h,dd< '""" ,ne<<" hold. og uodd d« "' 
lo< bikk i• P!u,selig ,ill< d<O ha en dg. fø< de !ikk se d« s,o« 
oss ,ned o<e< en \i,eO s,ug. og dy<<' ko,n u< " skogen, '"' 
,ifulg,e JO oUe< 30 ,ne,edo"o ,nu< d,,n. D• d<O "' l O ,ne<« 
oss I> d« en s,o< lyseb<UO bJØ'" un"'• "'''" d<O bøY' " p.g., 
pi C/ggen- Han h,dd< J,bb<n' ,, "'· Hadde deo ikk< ruort 
,eU i «"' og d« ,, ,nes< u< d«- ,ille den ,,n ,en i fang« 
,o,n u,n h,O 1' og sol" seg Vi p• Gunn" og sønnen ,nin 
s,udert< bjørnen en s,uod, fø• Bjørnen hadd< s,opP°' opP 
,i bes"'"" oss lo< •,,lin o«· og kikk" lin pi d,,n fø, deo 
,ne«. Men ,i h,ddo ikk< g,n fo"""' u<i « ,ny,høl og ble 

mer enn fem meter før bamsen borte. ble opP"'"kso,n på oss. - K1æ,n han "'- ,,,1 ,i 
Bjømeo ,eis<e seg opP og sp"k' ,,-,<,ok på'o. h,dd< 

bykset avgårde. rett mot endel sønnen min sagt. 
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LØSHUNDER 
DREPER SAU 

Molde (NTB) To løshunder kan ha tatt 
livet av mer enn hundre sauer og lam i 
Tingvoll kommune på Nordmøre i 
sommer. En enkelt saueeier har mistet 55 
dyr, og funnet igjen restene av 31 av 
dyrene. 

Etter at sauene er hentet ned fra fjellet, er de to 
hundene observert mens de jaget sau på innmark. 
De er svært sky, og det har ikke lykkes å komme 
på skuddhold av hundene. 

Viltkonsulent Ulf Lucasen hos Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal bekrefter overfor NTB at hun
der kan ha tatt livet av et stort antall sauer i områ
det. 

- Hvor mange vet ingen før alle sauene er hen
tet ned fra fjellet, sier han. 

Lucasen har selv vært i Tingvoll og observert 
døde sauer, først i måndesskiftet juli-august og 
senere i slutten av august. - Vi er temmelig sik
re på at det er en eller flere hunder som har vært 
på ferde, fordi bittene er usystematiske. Ulven har 
bitt som er mer kraftig markert. 

Ulv på ferde 
MOLDE: Det kan være en antatt. Tirsdag ble dyret 
ulv som har tatt livet av observert av flere personer i 
rundt 150 sauer og lam i bygda Vågbø i Tingvoll. De 
Tingvoll på Nordmøre i som- mener det er en ulv. (NTB) 
mer - ikke en løshund eller 
villhund som man hittil har 

tlAMAI\ ARBEIDERBLAD 8.-10.·92 
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lven 
<> 

A ' • Av ERIK H. SØNSTELIE 
- En forferdelig morder. 
Ulven må dø, sier gårdbru
ker Arne Straumsvåg (61). 
Han raser mot Direktoratet 
for naturforvaltning, som i 
går forbød all videre jakt 
på «udyret». 
I sommer og høst har han mis
tet 33 lam og 6 sauer. Totalt er 
omkring HiO lam og sauer I 
Tingvoll på Nordmøre drept. 
500 sauer og lam går I fjellet I 
høst. 

Jakten stanset 
Sauebøndene og viltforvalte

ren har trodd villhunder har 
vært på ferde. Men tirsdag ·ble 
et ulvellgende dyr observert av 
jegerne, som har jaktet på vill
hundene. 

Da observasjonen ble sam
menholdt med en undersøkelse 
som viltforvalter Ulf Lucasen 
foretok av et ferskt kadaver I 
går, ble all videre jakt stanset 
umiddelbart. 

Vtl bli bedøvd 
- Det kan dreie seg om en 

ulv, Derfor har nå Direktoratet 
for naturforvaltning overtatt 
alt ansvar. Man ønsker'å få dy
ret ut av området. sier lens
mann Alv Sollld tll VG. 

En representant for direkto
ratet er allerede på plass I 
Tingvoll. Flere er ventet. Tro
lig vil man forsøke å jakte på 
ulven med bedøvelsespiler, og 
så frakte den ut av området. 

- Bøndene er orientert om at 
Jakten er Innstilt. og de er blltt 
bedt om å få alle sauer og lam 
Innomhus, øler Sollld. 

Sauebonde Arne Straumsvåg 
sier at han kommer Ul å skyte 
dyret uansett, om han ser det 
gå løs på sauebestanden hans. 

- Jeg har dyrevernloven å ta 
hensyn Ul. Så får direktoratet 
sl hva det vil, sier sauebonden. 
som har funnet igjen 30 prosent 
av bestanden drept. 

- Det har vært fryktellg. Ett 
av lammene fant Jeg Igjen I 11-
ve, hengende fast I sine egne 
tarmer etter at dyret hadde 
vært på ferde. 

61-åringen mener det er 
minst to sauedrepere som her
jer l Tingvoll. Om det ikke er 
en vlllhundtlspe med valpen 
sin, så er det en ulvemor med 
en snart voksen unge. 

IHJELREVNE LAM: Senest mandag ble en sau funnet ihjelreven i 
Tingvoll. Men i går ble jakten stanset. - Jeg kommer til å skyte 
ulven, sier sauebonde Arne Straum311åg. 
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ULV OVERNATTET 
PÅ HAMAR-HOTELL 

Mandag morgen leverte en journalist fra Aura 
Avis på Nordmøre skinnet og skrotten av den 
såkalte «Nordmørs-ulven» til Østerdal politi
kammer. På vegen fra Sunndalsøra til Elverum 
overnattet journalisten, en fotograf - og ulven
på hotell i Hamar. 

!Nordmørs-

I ulven levert 

I i Elverum 
AV 
PER MAGNUSSEN 

Politiet på Nordmøre har lenge 
etterlyst den døde «ulven». Jege
ren valgte , med Aura Avis som 
mellomledd - å levere den til 
Østerdal politikammer fordi kam
meret har ekspertise på området, 
og fordi Wabakken holder til her. 

Gravd opp 
Journalisten fikk det oppgravde 
skinnet og skrotten av den anony
me jegeren på Nordmøre som hev
der han har skutt ulven. Men var 
det ulv eller hund? Med begge 
deler i bagasjerommet dro journa
listen sørover for å treffe ulvefor
sker Petter Wabakken og rovdyr
ekspertene på Østerdal politikam
mer mandag. 

I plast 
Natt til mandag overnattet jour
nalisten e med sin uvanlige reise
kamerat på Hamar. Da journalis-
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ten sjekket inn på Hamar-hotellet 
hadde han både skinn og skrott 
med seg. Han fortalte resepsjons
vakten at han fikk vel ta med seg 
ulven sin og legge seg, noe resep
sjonsvakten lo godt av. Dermed 
ruslet journalist med ulv opp på 
rommet, og godt pakket inn i ni 
lag plast sov den råtne skrotten til 
den beryktede sauedreperen på 
Tingvoll videre i sin evige søvn i 
hjertet av OL-byen. 

Stinket 
- Skrotten stinket forferdelig, 
sier Helge Kjenndalen ved Øster
dal politikammer. Han tok i mot 
skrott og skinn mandag morgen på 
kammeret i Elverum. Sammen 
med ulveforsker Petter Wabakken 
undersøkte de ulverestene. I skin
net fant de kulehull , og skrotten 
passet til skinnet. 

Ulven ble levert i Elverum for
di Petter Wabakken ikke hadde tid 
til å dra til Nordmøre, han reiste 
mandag kveld til Tanzania . I følge 
Kjenndalen sa Wabakken at mye 
tydet på at det var en ulv, men at 
en endelig identifikasjon ikke kan 
gjøres før hodeskallen foreligger. 
Den hadde journalisten fra Aura 
Avis ikke fått med seg fra den ano
nyme jegeren. Politiet på Nord
møre jakter på jegeren , men Aura 
Avis vil ikke oppgi kilden sin. 



I fryseren 
Poltiet beslagla skrott og skinn , og 
Nordmørs-ulven ligger nå i en fry
ser hos Fylkesmannens miljøvern
avdeling på Hamar. Der ligger den 
i tilfelle KRIPOS eller andre fage
tater skal undersøke den nærme
re. 

Først når hodeskallen utleveres 
kan Wabakken sammenligne 
tanngarden med bittmerker på tid
ligere ihjelrevne sauer. Den angi
velige ulven skal ha drept 15 sauer 
i Tingvoll. 

I sin egen avis, Aura Avis, skrev 
journalisten som fraktet ulvesk
rotten til Elverum, at han fikk et 
klart inntrykk av at både Wabak
ken og polititjenestemennene på 
Østerdal politikammer mente det 
var ulv. Tvilen er taktisk , mener 
Nordmørs-avisa , og tror politiet 
ikke er fornøyd før de har hele 
ulven i sin besittelse. 

ØSTLENDINGEN, 1-lAMAR 
DAGBLAD 9. DESEMBER 1992 

DETV 
ENUL 

TIL ELVERUM: Tirsdag kon staterte Aura Avis at 
det er ulv. På bildet sees ulveforsker Petter Wabakken 
og Østerdal politikammers rovdyrgruppe Helge kjenn
dalen, Per ravnkleven og Torgeir Kristiansen. 

(Faksimile Aura Avis ) 

ULV : Den 28 november bringer Aura Avis anonymt 
intervju med mannen som skjøt «ulven » som herjet i 
Tingvoll, og viste også bilder av ulveskinnet . 

(Faksimile Aura Avis ). 
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Blodspor i snø 

cJrysd'?/ørnen han sled dø. 
CZ>repe3 skat han nå på snø: 
c,pee pi tver6 av landds I.over, 
skal han ryddes at ap 'Jry&1is sleåver. 
Jr1djøvernmisierenhar sagt at du r;;._ysur_g du er kat; 
g_å aP' huse sømi &o-m far. 
'1Jere huet .J'o-hwr /u.ui gr(Jtr 5€j/ t/Vl, 
·for d greie S!!f mol; 17ær fY v-ind. 
Ød &!nJ,9 ~ cld dubotde_jege/' 
ed kali au tøm;ne l:iod'etb trofebrger. 
A1m c/;,ep) hk et"øm i-Gimz~ 
når natw-øw widel- &Jille/' frem io-nøGcer 
medøt'nhuvze. 
¾krdt'&erer an&,e nagro-ner 
11W' de W/'ød'er ain fauna m-r noenæro-Mr. 
6(emmer helt vår P_9en lerd 
hæljO' et' hPad en ~/ørn er vet'd. 

Yen,k hun slo-en e{j c: V,iY0. 
ro-pes dett' Jzcv-,mens hr. 
c7tbem htY c9dt aemrett tit herymg 

_ ~ de med w M?dbøi:e Ær suæ he!Jtnq. 
_ ,,,, _ , __ '- 'cl&a kan en lz/ørn pd snøen sleac?e 

1 • -- rrrver han /has OJJ 'lade P 
0.~ ~ · c:fo ..... C Jn,,g/,; »ne;1, kan vd i/eke cfa /2a /2U5d3 h//j" 

C(j \ (A'':' U v,_..c/ ''cf' 

~~ - - f~- 1,7a~encle ~ ~ qy_ fnJ!r. 
_ .:_- , .lllt!Jøvernmvu&ier8CcvluncJ:l;,wzt!and 

- v(Jm ei vd!e stopf?f 3Æ<J,YM& br~ 
c/4 vit ud aitjrt: gerne . 
de12 3t-:Sie gørnen ffa l.7art iand? 

SKREVET D[N GANG GRO VAR 
MILJØVERNNllNISTER 

~ -- -~~-:·· 
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Fra historien 

Bjønn i Lørdalen. 
':lpor og affærer Iakttatt av 
flere troverdige personer. 

Flere troverdige personer har ved 
flere anledninger sett spor og affærer 
etter bjørn i Lørdalen. Det later til at 
bamsefar har hatt fast tilhold der i 
sommer. Noen har sett ruker, · noen 
har funnet bjørnehår og flere har · sett 
spor. Man har ikke kunnet konstatere 
at . bamsen har gjort noen skade · på 
hverken sau eller kyr. Man kan der
for gå ut fra at det er.en av det frede
lige slaget. Og tryslingene har ikke 
noe i . mot at det rusler en og annen 
bamse i de store Trysilskogene. Det 
skal bli interessant å se om. skogkon
gen finner seg til rette i et av de gam
le bjønnhi!). som det er nok av i disse 
trakter. 

NATIONEN 20. MAI 1944 

Bjørn i Trysil. 
For første gang på mange år er det 

~ett spor etter bjørn i T,rysil. Sporene 
er iakttatt i snøen i Fregnfjellet, og d-et 
er M1gen tvil om at det e-r bamse som 
har v~rt pii ferde. 

ØSTLENDINGEN 21. OKTOBER 1943 

Bjørnen kom luskende etter 
guffen · 

Os tre :Slidre har besøk av bamsen 
for {orste rang på 3 år. 

Like ved gården Royne , D~hlebygd11 
i Ø . Slidre ble det fredag og lørdag iett 
bjørn . Fredag fikk en ~rnågutt som hnct
de vært av gårde l'tter postcn. plut.,clig 
se et stort loddent dyr som lusket etter 
ham pa ba,P noen met.ers avstand . Gut
ten stoppet. men da stoppet dyret ogs:1. 
Dette gJentok seg flere ganger inntil det 
til slutt klov opp på en ~tor ftein. reis te 
seg og ble stående på to. 

Slagbjørn _på ferde 
i Flå. 

Tre-fire sauer funnet drep '. 
SØknad om adgang til bjørn : 

Etter hva det opplyses til Bu ske 
ruds Blad har slagbjørnen som huse
rer i Bergsmarken i Kes og Flå, i 
det siste atter gjort seg skyldig i 
Eauedrap. E•:i har nem lig funnet 3 
drepte sauer i Kolsrudmarken i Flå 
og man har ham også mistenkt for 
å ha drept en sau i Lima rken i Nes. 

Thv. Berg opplyser at man no har 
sendt henstilling til departementets 
jaktkontor om at der blir gitt til
latelso til å skyte der::ie slagbjørnen . 
Et par Oslo-jegere har sagt seg in
teresserte i en .slik jakt. 

E tte r hva der videre meddeles har 
de skadelidte saueeiere tanke pa å 
sende en henstilling til myndighetene 
om erstatning for den skade bjørnen 
har påført de_m i de siste 3 år. Opp
gaver over de direkte tap forvoldt av 
bjørn, holder en no pa å samle .inn. 
At det her dreier seg om ganske be
traktelige beløp, framgår av dette, 
meddeler hr. Berg, at i den nevn te 
penode beløp skaden seg bare for 
Ligrrndas vedkommende til 3000 kr. 
Og enda var denne perioden en av de 
«stille~ perioder i bjørnerøveriet.s hi
storie, sier han. 

NATIONEN 16. 5!:.PTEMBE~ 1944 

Folk skjønte snart på guttens fortel
ling at det Vl\r en bjørn han hadde ,·ært 
ute for. og dette ble ytterligere bekrefte t 
lørdag da en RV folkene på Røyne .som 
drev med " onnearbeidet ute på jord!:t. 
plutselig fikk se en bjørn komme fram 
i skogkanten. Flere har før i rnmmer 
hørt det brumme inne i 5kogen. 

Etter hva Valdres får opply.st. er dPt 
no en tre års tid siden det ble selt bjom 
i 0. Slidre. 

MORGENPOSTEN 11. AUGVST 1944 
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Ojørn•n i Vofda. 
D<!t var~ som tvilte på 

<l'etk med bjørnen i Høgedalen i Vol
da. No har ei kone frå Vassbotn sett 
honom. Ho var i marka og såg etter 
kyrne. Då møtte ho bjørnen som ho 
såg sklileg. Ho har sett bjørn før -
for 45 år sidan då ho tente på BjØrke
dalen, og er viss i si sak. 

5UNNMØR6POSTE.N,ALE'5UNtl ~4 .JULI i944 

ftiø~ i Rauland. 
TO noJ. ER TRAFF FOR

LEDEN BAMSEN SJØL. 

Vi meldte igår at det i den 
seinere tid. var kommet bort 
mange saner i Oyfjell Igår 
kveld lop det inn melding om 
at t-0 i,;Mdhrukcre har sett 
bjom i llreiclal på fjellet mel-. 
lom Raula.ml og Øyfjell En 
sætcrgjcntc fm bygda fort-01-
ler at hun har sett bjon1c
spor I sommer mens hun lå 
på fjellet med sauene. En an
tar at bjornen har tatt man
ge saner i disse trakter. 

RJUKAN DAGBLAB 19. Ol<TOBER 1943 

SLAGBJØRN I FLA 
En medar~Tci-;;-T Drammc•:is Ti

dende Yar nylig på en tur innover 
mot Bukollen i Flå, og der ble det 
fortalt at en slagbjørn har vært pa 
ferde. Den hadde slått i hjel en års
gammel clgkvigc og spist en del av 
den. Behjertede skyttere har ':IO lagt 
skumle planer om å sette en stopper 
for bamsens videre herjinger. EJ.g
kvigen skal nyttes som åte, og man 
håper å få has på bjømen, som 'el lers 
Yil gjøre traktene utrygge for både 
folk og fe eler oppe. For ikke lenge 
siden så folk fotefar etter 'fire bjør
':ler ved Sandsvassclammen i Vidalen. 

NATIONtN 3 . JUNI 1944 
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BJ.ørn► i Etnedal. 
På auståsen i Etnedal, i nær

leiken av Veslestølen, vart det 
for ei tid sidan sett ein bjørn 
av eit par som var avstad og 
plukka molte. 

Den eine av molteplukkarane 
vart merksam på eit dyr under 
ei gran i myrkanten. Ho trud
de først at det var .. ein kalv og 
vilde freista å jaga han. Men 
da · ho fekk sjå · dyret nærmare 
så var ho viss om at det var 
ein bjørn. Det seier seg sjøt}r · 
at ho vart . mykje redd da ho 
oppdaga kva det var. Bjørnen 
tok på røming. 

Det har ikkje vore sett bjørn 
1 Etnedal på ein 7-8 år. Det 
vart da av fl.eire sett ei binne 
med to\ ungar<\" 

VALORE$, FAGEIIWES 1S . .SEPTEMBER 1944 

Bjørn også p·å TungenøgdQ 
7 Strømsoddbygda. 
I forgårs stod nok en Hønefoss

mann ansikt til ansikt på få meLers 

1-.cJd med en biørn på Tungahøgda 

lnncn:t i Strømsoddbygda. Begge 

tlc sikkert lik~ e:verrasket og bjør

r>en satte avgårde inn i skoge11, 

gJorde en sving og kom seg opp 

på en bergrabbe, hvorfra den tittet 

r.cd på den tobeJqte og forsvant så 

innover· i de dyt:l~ skoger. Det var 

tydelig å se &t -den hadde delika

tert ~eg med mol ,ter. 



Ansikt tH ansikt 
med bjørnen. 

En Hønefossmanns opplevelse p<'-. 
moltetur mot Vassfaret. 

I slutten av forrige uke var et par 

Iljinefosskarer r,å moltetu·r på. fje'llet 

meilom Flå og \ assfaret. Lørdag had

d.; de lai::-t vegen mot Veslefjell ug 

havnet på nordpstsid~n av dette. De· 

gikk 15-20 meter fra hverandre. -

Den ene av dem kom opp en myrhel

ling og en 60 meter foran seg fikk ban 

~e et stort gråbrunt dyr som gikk og 

spiste molter i myra.· Som naturlig 

rn·r gikk det et stØkk gjennom Høne

fossmannen. Han ble stå~nde ubeslutt

som, mens bjørnen intetanende kom 

nærmere og rolig nappet molte etter 

molto. På grunn av en ganske sterk 

v;,!1.d fra bjørnen hadde den ikke fått 

vær av mannen. Han roper så til sin 

kumerat so-m gikk like i nærheten, og 

denne kommer springende til, men før 

!:an når opp til myrdraget kaster bjør

nen seg rundt, .setter inn i et kratt og 

fon:vinner. 

Bjørnen var gans½e stor, grå over 

rygg og lår, og noe mørkere under 

Luken og på innsiden av oena. Anta

g<'lig har det vært en gammel han

h,irrn, 

• 
I traktene omkring Domfett, lengre 

nordvest i fjellet, ~ar bjørnen flere 

s"uemord på samvittigheten i de si:,te 

par uker. 

RINGERll<.ES BLAD, HØNE.FO~~. AU&U$f 1944 
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Bjørn i Røros trakten, 
Når ble den siste bjørnen skutt her 

i traktene? var et av de spørsmål jeg 
rettet til en av mine gamle kjente, da 
jeg sist var på. Sta'a. 

Det var den snart 90 år gamle Hen
ning Funesdal jeg satt heime hos. 

- Å, det er lenge siden det. Jeg 
var , i 12 års alderen det året og var 
gjæter i Nordviken. Ola Nordviken 
og drengen Rytorber fra Femundshyt
ten var på jakt, og de skaskjøt en 
bjønn pa myra. Den kom mot dem og 
sprang gutten over ende, men et styk
ke unna la den seg og 0~ ga den et 
skudd til. Dermed var det gjort. -
Samme dagen skjøt Ola en stor elg
okse, så det ble mye kjøtt den dagen. 
Skinnet av denne bjønnen kjøpte Ola 
Kjelsberg. -

Til ec1 annen mann på Sta'a rettet 
jeg spørsmål om hvor lenge det er 
siden bjørnen var framme i Grå.dalen. 
Jeg minnes fra min barndom fortellin
gen om en mann der borte som var 
ute etter hesten og møtte en bjørn. I 

tankeløshet slo han til bamsen med 
bislet, og bjørnen parerte med å ri
ve luggen av mannen. Hvor lenge det 
er siden dette hendte, visste vedkom-
mendc ikke. V. V .. -

ARBEIDETS RETT1 RØRC6 .;)S. SEPTEMBER 1944 

Bjprnen har herjet fryktelig 
'""T"'Shlangdalen i den siste tid, blir det 

meldt til Tromsø, og har gjort stor ska
de blant buskapen. Det er brakt på 
det rene at fra og med gården Joramo 
1 Salangdalen til og med Bones, har man 
mistet 41 sauer som bjørnen har tatt 
livet av. Man har mistet 1 til 4 sauer 
på hver eneste gård. - Man har ikke 
sett noe til bjørnen i det siste, men no 
meldes det at det herjer en bamse også 
1 Sørreisa, og man antar at det er den 
samme bjørnen som tidligere har ope
rert i Salangdalen. 

TELEN, NOTOODE~ 19. 0KroBEI<, 194.3 



B~ i Øyfjell? 
Frå Øyf jeH vert meldt til «:Var

deim> at to eJd're ·og påltelige menn 
frå bygd!i·, Ha,l.vor l:,kolås og Grega.r 
I-llqstehiag-en meiner at dei såg ein 
bjørn i Breid.al i fjellet mc:ll'om Øy
fjell og Ra'llland. Dei vwr oml·ag 
200 meter frrå dyret og sjø),v er dei 
i,kkje i tv:il om at; det vrur ~in bj,orn 
Der <lei såg dyret er marki noko 
hard so <let var vanskeleg å sj~ 
spor, men nokre da.gar· e<tter var 
d/eii p:[i staden igjen og meiner ;d3, 
at dei såg bjørnespor l'ike ved" der 
dei sag dyret. 

Ei sætemgjcinte :f rft by~di som 
hev lege j fjellet mot Vinje med 
d1yr i sunrnJr meirn~r og at ho hev 
sett bjørne$por. Som fyrr mel<lt 
er diet eim10 att ikkje so lite sat1 i 
fj ·elleit og eill1J tek no til å tru at 
bjørnen 1kan ha gjort det av med 
S'auene. 
TELEN, NOTODDEts) 19.0l<TOBE.R. 1943 

BJØRN I 

-~_jø-1,~n på grensen mel
tom Telemark og 

Setesdal. 
Budeia på Stråndiseter traff på 

en ett års bjørnunge. 
Fra Skafså m.el<les til Skiensfjor

t.lcns Presse at elet også i sommer Jig
'(er <<folk og fe:- ,på stulene innover 
heia. I Tjønnsviki, den siste seteren 
:på Telemarkssiden, før en kommer 
ov2r i Setes·dal, resiåerer iår Hjørdis 
A a b Ø fra Dalen og Aa ·se B e r g e, 
G,·arv, s•om har overoppsynet med 450 
i::au og 36 kuer, som <l'e har til for,. 
Det var ved TjØnnsviki der ble sett 
i>jørn ·i fjor vår, og flere ganger kom 
sauene veltskremte •hjem til sderen, 
fordi bamsen hadde vært etter dem. 

Budeiene i Tjønnsviki har ikke rett 
bjørnen iår, derimot forteller budeia 
J o runn, som ligger på naboseter:m, 
Strånd'StØylen - i grensedistriktet 
mellom Telemark og Setesdal, at hun 
11ylig kom CY\'er en bjørneunge i sko
gen. Den kunne være omkring ett år. 
D-en sprang omkring og lot seg ikke 
:orstyrre av at elet var folk i nærhe
ten. Binna så hun ingen ting til, men 
del! var antagelig ikke langt 'borte. 

Vi har i s.amme anledning henvendt 
oss til den kjente jeger Tarjev Beck 
i Skafså,, s-om, sier at han ikke anser 
det usannsynlig at en .. har truffet 
i>jørn i disse traktene. Bjørnen i 
Tjønm;viki ifjor er jo et faktum, oi; 
det er store, sammenhengende skog
vidder innover, hvor der praktisk talt 
aldri ferdes et menneske, m. a. o. typ
i ske bjørnetrakter. 

MYKLAND 
Tydelige spor etter besøk av -skogkongen i ,pinsehelgen. 

Sjåføren på Myklandsruta var inn- Telemark og 'at det har vært en ikke 
om Agderposten igår og ,fortalte at så liten rugg. Sporene ;var tydelig og 
man hadde isett ,bjørnespor i iskauen fotbladene målte hele 9 tommer. -
mellom ·Risdal og Mykland i pinse- Csterud fortalte ividere ;at det er len
hclgcn. /q~derposten ha1r henvendt seg gc ,siden en har sett bjørnespor li Myk
t.il en av ,bygda$ kjente skautravere, land )og at det var endai 'lenger l,åden 
Petter Uslerud som forteller at han en har sett ,selve bamsen der OPP<!• 
•2r helt sikker p:'i 1at -det har vært ,bjødn Bjørnen som oppholdt seg j Myklands
på yandring- <i skauen .. ,Usterud ~tok skauen i pinsen har ikke gjort noen 
at bjørnen har ,kommet vandrende fra skade. -----------------A 6 DER PC ST 8-J, A Rf: ND AL 3 JUNI 1944 
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BJØRN VED VASSFARET OG 
I BYKLEHEIENE 

Bjørnen er begynt å graSsere gan~ke 
slemt blnnt sauene i sætertraktene i 
Dergsmarken ved Vassfaret, melder en 
korrespondent til Buskeruds Blad. I 
<len siste uke har en funnet ikke min
dre enn 3 sauer rom er slått ned av 
l..,jø,rnen i Siggeset-traktene. Før i som• 
1ner har en funnet restene av 3 andre 
~auer som var revet ihjel på samme vis. 
To av dem fantes i heimsætermar~en, 
<len tredje borte i fjellet. Den ene sau
en fantes igjen bare en 300 meter fra 
en sæterbu, så biøtnefariten er temme
lig frekk av seg. En rom også har sett 
spor der forteller at denne bjørnen 
heller ikke skyr sæterstiene, noe den 
i almtnnelighet pleier å gjøre. Tvert 
Imot ser det ut som om han spaserer 
sæter-vegene med sto,r frimodighet. Ny
lig fant en i nærheten av en av de 
lhjelrevne sauene, et sted der biørnen 
hadde måttet kaste opp igjen 3V det 
sauekjøttet den før hadde forsynt SEg 
med. AntageUg hadde den forspist seg! 
Eller sduen hadde vært !or fet. Det Vltf 
1 hvert fall så godt som bare sauefettet 
1 oppkastet. 

Gardbruker Peder Hovde kom en AV 
dagMe over en av diss~ bjørnene sont 
·grMserer derute. Det var i traktene 
mellom Langsætermarken o,g helmesæ-

Hallingen møtte 
3 bjørner. 

Brunsen huserer helt nede ved 
Bergensbanen. 

Bjørnen . som· husere~ ute i Bergs
marka mellom Nes og Flå, sc,r ut for å 
bli ganske våg>som,. meldes til j3lli:ke
ruds Blad Jiria, Nes i Hallingdal. No i 
sø_nda.gs fant nemlig Harald Te igen , 
Bergheim, en sau d~n hadde s:att ned 
o,g siden nesten fortært bare ca. 100 
meter fra utgjerdet ved Berg. Åstedet 
ligger jkke more eim 700 m. oppe i 
skog,en ovenfor Bergheim jernbanesta
sjon. 

At det er bjørnen som har vært 
fr,ampå, er hevdet over all tvil, sier d~ 
som har beSli.ktiget funnet. En h:ir og~,å 
fonnet biørnelort i n1ærhcten av stedft. 

Sauen visc-r seg å være tatt ut av en 
saueflokk, tilhørende Knut Berg. 

termarken. For øvrig har man ikke s<'tt 
den, men de tallrike typiske &p<Jr den 
hair etterlatt seg, later ingen tvil til
bake om at det er en eller flere sl:,g
biørner en het har med å gjøre. 

Det er i alt fem saueiere i Ytre Nes 
og i Øvre Flå, som en hittil har kjenn
skap til har fått sauer revet ihjel av 
bjørnen. Flere b'ar samlet .saruene sb:e 
inn og haq- dem innestengt på sæter
vollene av frykt for slagbjØrnen. 

Bergsmarken grenser til Vaisfaret, 
og det er derfor trolig en her har med 
en eller flere gje,;ter fra disse kjente 
bjørnetraktene å gjøre. 

• 
Erstatter staten den skaden 

bjørnen gjør? 
I Nordbygdeheiene i Bykle har en 

også sett merker etter bjørn, meldes 
der til Kristiansand-avisene. De-r er 
funnet ihjelrevne og nesten oppette 
sauer. Også spor, lort og raggtufser et
ter bjørn er funnet. 

Når bjørnen er fredet, gir så staten 
vederlag for skaden den gjør? spØr en 
korrespondent !ra Bykle Fædrela,1ds
vennen. Bladet har forelagt dette for 
politimester Gjørvad, som sier at hlln 
kjenner ikke til at der er noen sHk 
bestemmelse, men det er vel rimellg 1 
anta 0t staten i et slikt tilfelle vil er
statte i'kaden, om det blir $pkt om det. 

Sis,te nytt fra slagbjørntraktene Nes 
og Flå er, at en no mener med sikker
het å kunne tillegge bjørnen skylden 
for å ha drept 13 sauer hittil i som
mer og høst. En harr nemlig.i det sis\e 
funnet ytterlig ere noen drepte sauer i 
sætertraktene i øvre Fla. 

Etter hva det forte!!es haJde en 
mann fra Li-grenda i Nes, l\likkel 
Storlie, forleden et ganske nifst møte 
med ikke mi,ndre enn 3 bjprner. Han 
giikk og lette etter sauene sine og h"ld
de allerede funnet 3 av disse slått .n;el 
orv bjørn et par hundre meter fra YuE
[:jerdet, da han støtte p:i bjprnef,c'.,
ken. Det lot til å være to binner og 
en hannbjørn. De drog scg imidlertid 

· smått om senn bort utC'D å ense man
nen anrnerled~ enn at de. vedlikeholdt 
en gretten brumming i lengre tid rr.~ns 
de fjemct seg. 

Tildragd sen fant sted ved Raundia 
sætergrend i VassfaTet. 

NATIDNEl0 22. $!:PTEMe,ER 1944 
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På 40 meters avstand 
fra 3 biørner. 

De stod og spiste på hver 
sin sau. 

I den seinere tl<ien har man 1 trak
tene Llodden-Vass!aret I Hallingdal 
funnet restene av lhjelrevet sau. som 
bar tydelige merker pA. at det er bjørn 
som har vært pa. ferde, heter det I en 
melding til Morgenposten. 

Da Mikkel Storell, som bor på. seteren 
Rognellen. forleden skulde ut for å. hente 
ved, fikk han høre brumm ing tett ved 
seg. Ved nærmere ettersyn viste det seg 
at det var Ikke mindre enn 3 bjørner 
som lå og spiste på. hver sin sau. Sto
reli som Ikke er særlig skvet ten av seg 
ble st!ende og betrakte det selsomme 
syn. Bjørnene som Ikke hadde fått vær 
av ham enno. kom nu ruslende etter 
hverandre 1 retning av haugen som Sto
rell stod pA., og han fant det best å. for
svinne hurtigst mulig. De var da bare 
30-40 meter fra ham . Dagen etter så 
Storell den samme bjørneflokken Igjen 
litt lenger borte, og en annen dag var 
<!et en bjørn like Inn pA. vollen pA. Rogne
lien seter. 

Dette er jo Inne på fjellet, men 
bamsen kvier seg heller Ikke · !or å gå. 
like ned til bygden !or å. hente 11eg sau . 
Så.ledes tok den en sau straks ovenfor 
gården Fløtu gom ligger I Llgardene ved 
Llodden i;t. 

Og no lørdag tok den et lam sør for 
Llgarden. '· 

- Hvordan gikk det til at du støtte 
på bjørnene? i;pør vi Mikkel Storeli , som 
no sitter trygt 1 stua og godgjør seg med 
en god pipe •helmavla•. Du skalv vel 
litt I knærne da bjørnen kom mot deg? 

·- Nei. . svarer Storeli bestemt men 
jeg ·ble dugelig harm siden de hadde tatt 
saue mine. så jeg hadde mest lyst til A. 
gå på. dem med , øk$a. Denne gangen 
gikk det 3 på en rge.ng. 

- Hva· synes dti om · å. ha bjørnen til 
nabo? · ' 

- Ja .-. det. var det jeg ble arg for . 
at vi skal måtte ha slikt noboskap og 
ikke har lov til A. skyte dem. 

- Hva mener ._. du om . fredning av 
bjørn? 

- Bjørnen burd"' I hvert fall 1tcke 
vært fredet I trakter der det er sæt.er
drift . VI er Jo nødt til å være .I fjellet 
med bmkapen om sommeren for beltets 
Skyld. lnni;kyter fru Storell med et liUkk. 
Skal bjørnen fredes bør det være på slike 
steder hvor ikke tolk må. bo. 

- Hvor m11.nge ·sauer flar den fatt i A.r 
herover? · · 

Storeli tår til A regne opp de foi-skjel
l!ge, og kommer til at det er 15 stykker 
som man med sikkerhet vet om at bjør
nen har tatt til no Men sauene er enno 
ikke kommet heim . 11å. det kan jo være 
at det er flere . . I en annen saueflokk for 
noen A.r siden ble det revet ihjel Ikke 
mindre enn · 10 stykker. 

- Dere får vel erstatning !or sau som 
bjørnen tar no de. den er fredet? 

- Ja . det heter det . at vi skal !å. er
statning . men det skal jo bevises at det 
er bjørnen som har revet dem Ihjel. og 
det er Ikke lett å få øyenvitner ved slike 
anledninger . Så vidt jeg vet er det bare 
2 - to - Mm har fått 75 kr. I en;tat
nlng for 2 sauer. Dessuten volder det 
jo en .del besvær med hensyn til rai;jone
rlng, da det ikke .er godt å skaffe øyen
vitner, slutter Storell. 
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Krever erstatning 
etter kvigedødsfall 
® TORSTEN HANSSEN 

Åtte bønder i Selbu vil 
kreve flere hundre tu
sen kroner i erstatning 
etter at det nå er slått 
fast at de 18 kvigene 
som er funnet døde i 
Selbu siden august er 
drept av bjørn. 

Hvert dyr er verdt mellom 
6000 og 16 000 kroner, avhen
gig av blant annet alder. Er
statningskravet blir i første 
-omgang rettet til Fylkes
mannens miljøvernavdeling. 

- De åtte bøndene som 
har mistet dyr vil samordne 
erstatningskravet og levere 
en samlet rapport om ta
pene, sier gårdbruker Einar 
Hagen til Adresseavisen. 

Han har fått drept fire kvi
ger av bjørn i sommer og 
høst. 

Det var en av landets 
fremste hjørneeksperter, 
forsker Ivar Mysterud fra 
biologisk institutt ved Uni
versitetet i Oslo, som under
søkte seks av de drepte Sel
bukvigene i helgen. 

- Det er udiskutabelt at 
det har vært bjørn på ferde. 
Kadavrene viste at bjornen 
har angrepet kvigene bakfra 
ved å bite dem i haien. På 
den måten kan bjørnen 
ustyre» dyret, og meget lett 
trette det ut. Deretter er et 

hardt slag mot hodet nok til 
at kviga synker sammen, 
sier Mysterud, som fant «ha
lespor» på alle de seks dy
rene han kikket på. 

I tillegg til bittmerker i 
halen, visle obduksjonen at 
haien og bakparten på dy
rene var utsatt for en vold
som bclaslning. 

Sportegn 
Ylleriigere beviser for at 

del har oppholdt seg bjørn i 
området, var sportegn som 
brukne småtrær, rotvelt med 
merker etter bjørneklør og 
en grup hvor bjornen hadde 
hvilt. Sportegnene ble funnet 
bare 100 meter fra stedet 
hvor dd ene storfeet lå død. 

1 lvur ofte angriper 
bjorn kvig·e1·? 

Det skjer relativt sjel
den, men det er likevel Ikke 
helt uvanlig. De siste årene 
kjenner jeg tilfeller fra både 
Horda land og· Toten. Og i 
USA er angrep av bjørn en 
stor plage for storfebønder. 

Blant forskere er det også 
en kjent sak at bjornen ofte 
går til angrep på elg. 

- Men trenger en bjørn så 
mange kvig•er som dette for 
å livnære seg·! 

- Ofte kan bjørnen nøye 
seg med etl måltid, to • tre 
kilo, fra del dode dyret. Tro
lig gllr det noen dager mel
lom hvert dyr bjørnen feller, 
sier Ivar l\lyslerud, som ikke 
ulcit1kkcr al enkelte av dy-

rene som ble funnet drept i 
Selbu kan ha vært forgiftet. 

- Jeg bygger min hypo
tese på det faktum at noen 
av dyrene lå svært tett sam
men. Det kan tyde på at de 
allerede var svekket da bjør
nen angrep. 

- Jeg vil imidlertid un
derstreke at dette utelukk
ende er en teori, og at dette 
ikke får noen som helst be
tydning for skadesaken. Det 
er nemlig ingen som helst 
tvil om at kvigene døde som 
folge av angrep av bjørn, 
sier amanuensis Ivar Myste
rud, som roser rapportene 
om de drepte kvigene som to 
veterinærer har laget. 

Ing·en felling? 
Selv om det er konstatert 

at en slagbjørn har herjet i 
Selbu, blir det neppe gitt 
noen fellingstillatelse. En 
fellingstillatelse skal i ut
gangspunktet virke fore
byggende, og beitelaget i 
Selbu har nå tatt inn sau og 
kviger fra utmarksbeite. 

I tillegg nærmer det seg 
raskt tiden da bjørnen går i 
hi for vinteren. Men Myste
ruds konklusjoner kan gi 
konsekvenser for en eventu
ell kvigedød neste år. 

- Mysteruds undersøkel
ser bor være et tankekors for 
ekspertisen hos Fylkesman
nen, sier gårdbruker Einar 
Hagen i Selbu som har mis
tet fire kviger. 

TIRSDAG 22. SEPTEMBER 1992 ~breøfeobif tn 

180 



Bjørn voldtok 
Selbu-kvigene 
Hevder rovdyrelcspert Mysterucl 
® EGIL M. OP~AND 

De 18 kyrne og kvigene 
som ble funnet døde i 
Selbu har vært utsatt 
for en hannbjørn med 
seksuelle avvik. 

Skademønsteret tyder på 
at noen av dyrene nærmest 
må ha vært «voldtatt» av 
bjørnen, hevder amanuensis 
Ivar Mysterud ved Universi
tetet i Oslo. 

Landets fremste rovdyr
eksperter er fortsatt uenige 
om årsaken til at dyrene 
døde. Mysterud, som hele ti
den har hevdet at dyrene er 
drept av bjørn, arbeider nå 
med en rapport om Selbu
saken på oppdrag fra Norges 
Bondelag, 

I en foreløpig vurdering 
hevder han at drapene er 
seksuelt motivert, og at bjør
nen er et hanndyr som er fik
sert på storfe. Mysterud me
ner at bjørnens adferd best 
kan beskrives som seksuell 
trakassering, etter at bjør
nen først har blitt tiltrukket 
av kjønnslukt fra dyrene. 

Mysterud viser til at dra
pene gjelder fem høydrek-

tige kyr og 13 brunstige kvi
ger. At bjørn kan kan k,irnne 
igjen lukten av hoydrektige 
kyr er ikke merkverdig, 
fordi drektigheten gjør dem 
til lette bytter. 

Dette forklarer imidlertid 
ikke alle tilfellene fra Selbu . 
Bjørnens behn ndling av 
brunstige kviger, tyder på at 
den ikke har vært ute etter 
mat. Angrepene fremtrer 
rett og slett som seksuelt 
motivert. Skademønsteret 
på enkelte dyr indikerer en 
adferd som nærmest må ka 
rakteriseres som en form for 
«voldtekt», konkluderer han. 

Det er ikke enestående at 
andre arter prøver seg på 
brunstige kviger . Mysterud 
viser i den forbindelse til at 
enkelte mennesker med sek
suelle avvik kan misbruke 
kviger. 

Man vet også at elgokser 
kan «tenne» på brunstige 
kviger. Det er derfor neppe 
enestående at enkelte hann
bjørner også kan vie brun
stige kviger seksuell opp
merksomhet. Når kviger er i 
høybrunsten, kan man fak 
tisk ikke utelukke at de i 
sjeldne tilfeller kan "stå ·, for 
bjørn, uttaler Mysterud . 
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Det er noe »mystisk« med Mysterud. Han har gjennomskuet bjørnen 
både på Selbustrand og på Ler. 

Professor: 
Bears don't 
rape cows 
Oslo (Reuter) - A bioio
~ professor said Norwe
gian imagination had 
gone too far after sugges
tions that 18 cows found 
killed had been raped bya 
sex-starved bear. 

"Here the limit for fan
tastic theories has been 
overstepped," Norway's 

NTB news agency quoted 
Kaare Elgmork of the Bi
ology Institute of Oslo 
University as saying. 

The "rape" theory was 
launched this week by a 
university lecturer to ex
plain the mysterious 
deaths of 18 cows and 
heifers in a rural area of 
mid-Norway. 

Bangkok Post Saturday December 5, 1 992 

Det er tydelig at denne saken har vakt internasjonal interesse. 
Professor Kåre Elgmork har fått tilsendt denne meldingen helt 
fra Bangkok. "Her er grensen for fantastiske teorier langt over
skredet" heter det i meldingen fra Reuter. 
Resten taler for se g selv . . . . . . . . . . . Red. 
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- NAR SEKSUELLE FANTASIER 
BLIR VIRKELIGHET .... 
ETHVEfT AVVI~ MÅ IMIDLERTID ~ 
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