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ULV! 

I mal dukket en en,om ulv 64am ved 4Lk,veLen, lLke no4d 604 

GjøvL k . Ven •pL•te av et 4&dy4 ,om den ,ann•ynlLgvL• hadde 

d4ept, og ble behø4l.lg 6o4og4a6e4t og bukuet av p4U•e6oto

g4a6u, polLtL og tLl6eldLg 6o4bLpaHuende . BLldene. vL,u 

et •ammenk4øpet og ,t4e••et dy4, ,om langt 64a e4 ube4ø4t av 

menne• k et• næ4væ4 . Vy4et, lLte •kyhet 6Lkk ,na4t velkjente 

ut,ettLng,teo4Le4 tLl & blom•t4e opp p& nytt. 

Omt4ent p& •amme tLd dukket det 64am en bjø4n L Pa•vLk ,om 

vL•te tLl,va4ende lLte •kyhet ove4604 mennuke4. Fo4 noen &4 

•Lde.n vL,te en annen bjø4n L Pa,vLk de ,amme tenden,e4, og 

•nappet matpakken 64a He4mann Sotkaje4vL men• 6Llmkame4aet 

•ø4get 604 at hele 6Je4n•yn• - No4ge 6Lkk •e epL,oden. 

Re6le.kte4e4 man ove4 dette, m& det logL,ke ,pø4•m&let blL 

hv em ,om ale4 opp og ,ette4 ut halvtamme bjø4ne4 L Pa•vLk? 

Hv e4t &4 dukke4 det 64am et •tø44e elle4 mLnd4e antall elge4, 

4e ve4, tLu4e4 og and4e dy4 •om 604 ko4te4e e.lle4 leng4e tLd 

vL, e4 "uno4malt" lLte •kyhet ove4604 menne•ke4. Hvem Lall 

ve4den e4 det ,om ,ette4 ut alle dL,,e halvtamme dy4ene?? 

I kk e.,& 6& •lLke dy4 m& bøte med lLvet 604 •Ln lett•LndLge 

omgang med "•kapnLngenu he44e" - mennuket. Fo4 vel et &4 

•Lden ble en "•yk" kongeø4n avlLvet. Vete4Lnæ4Ln•tLtuttet 

k unne Lkke. 6Lnne annet galt med 6uglen enn at den hadde •PL•t 

,eg ov e4mett - hvLlket no4malt gjø4 b&de dy4 og menne•ke4 dov 

ne og lLte ly,tne p& 6y•L•ke an,t4engel,e4. Men de •om avlLvet 

ø4nen holdt ha4dnakket p& at 6uglen va4 •yk, og n&4 Lkke Vet 

e4Lnæ4Ln•tLtuttet 6ant noe galt 6y•L•k, m&tte det væ4e noe 

galt L 6uglen, hode! 

Et av 40vdy4mot,tande.4ne• vanlige a4gumente4 e4 at vL "Lkke 

ha4 b4uk 604 dL••e 4ovdy4ene ,om 6olk ald4L 6&4 •e". E4 det 

da •lLk & 6o4•t& at dy4 rn& d4epe• 6o4dL ~olk Lkke •e4 dem, 

og de dy4 •om 6olk •e4 m& d4epe• 6o4dL de e4 uno4male? 

I •& tLl6elle u det neppe L dy4enu hodu det gale ,Ltte4! 
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GjøvLkulven 1tu6let vLde1te på 6Ln 0e1td. Ette1t at VL1tekto1tatet 
601t natu1t601tvaltnLng 6attet Lnte1te66e 601t dy1tet6 vand1tLng , ble 

den bedøvet og påmonte1tt 1tadL06ende1t . Unde1t den vLde1te 6e1td 

6Lkk peLlemann6kapet anlednLng tLl å 6e ulven6 møte med et ly6 

levende lam. Vet endte med at g1tåbeLnen 6lyktet hal6 ove1t hode , 

6om om den hadde møtt noe unevnelLg ! 

Men L Begnadalen ble den6 møte med en 6aue6lokk melt LntL mt. 

Et tL - tall6 6aue1t lå Lgjen bak den. Vet ble opp6ty1t. Vakthavende 

len6mann 601ttelle1t Let Lnte1tvjuv med GjøvLk - avL6en Samhold, at 

han 6amlet en 6lokk bævepnede 6aueeLe1te og d1to ut 601t å jage ul 

ven vekk 61ta beLteom1tådet. Ettu at kontakt med dy1tet valt opp 

nådd , d1to len6mannen hjem, og lLke ette1t mL6tet VL1tekto1tatet6 

peLlemann6kap (6om valt L te1t1tenget) kontakten med dy1tet. Sene1te 

halt Lngen hø1tt et pLp 61ta 6ende1ten - tLl t1to66 601t Lnten6t ette1t -

6øk ove1t 6to1te om1tåde1t med 6ly og 61ta bakken ! 

På 6pø1t6mål om hvo1t601t jagemann6kapet valt bevæpnet, opply6e1t 

len6mannen at det valt 601t å avlLve eventuelle 6kadde 6aue1t, og 

han legge1t tLl at han gje1tne vLl 6e den 6om tø1t gå ut Let te1t -

1teng du man vet det be6Lnnu 6eg en ulv 6om ny66 halt d1tept 6au ! ! 

Ette1t en tLd ble ulven6 601t6vLnnLng anmeldt med anmodnLng om 

ette1tto1t6knLng 6om mL66tenkt ulovlLg jakt. Så vLdt en kan 601t-

6tå, 6pLlte det lokale len6mann6konto1t en 6ent1tal 1tolle L ette1t -

601t6knLngen. Mange 1tykte1t gLkk Len be6temt 1tetnLng, men det tok 

tLd 0ø1t vedkommende ble avhø1tt og da med negatLvt 1te6ultat. 

Ven 4 . junL halt 6å avL6en Ø6tlendLngen et opp6lag om at det e1t 

01tganL6e1tt et hemmelLg jaktlag på FLnn6kogen, 6om 6kal 1tykke ut 

nå1t ulv blL1t 6ett. Bakg1tunnen 601t dette u uten tvLl de e1t6a1t

Lngu 6om ble gjo1tt med ettu601t6knLngen L Vald1tu, og den gene -

1telt lab1te Lnn6at6 61ta lokale len6mann6konto1te1t L 6lLke 6ake1t . 

VL 601t6tå1t at enkelte 6ake1t kan 6øle6 ubehagelLg 601t len6menn, 

60m 6kal leve vLde1te Let 6neve1tt lokalmLljø. Ve1te6 oppgave elt 

LmLdle1ttLd åta 6eg av lovb1tudd og lovb1tyte1te, og vå1tt polLtL 

bølt kunne takle tø66e1te oppgave1t ennå 1tydde opp L 6Lmpel ulov 

lLg jakt. AllLkevel 6pø1t6 det om Lkke tLden e1t Lnne tLl å 6å 

an6att 6pe6LalL6te1t ved de enkelte polLtLkamm1te tLl åta 6eg 

av mLljøk1tLmLnalLtet. Men det ha6te1t, det elt bl.a. balte 6- 7 

ulve1t tLlbake L hele SkandLnavLa. 
Paul G1tanbe1tg. 
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Kjære n1edlen1 
STØTT VÅRE SPONSORER - OG HJELP OSS Å SKAFFE FLERE 

VERDENS NATURFOND I NORGE (WWF/ NORGE) 

[ NES GRAVE- & SPRENGESERVICE A/5 : 

KJELL HAVARD SJOLI 

AutorisasJOn 0.1 

2164 Skogbygda 

TIi. 06/ 90 83 60 

HJELP! 
Vi beklager at dette heftet kommer sterkt forsinket og er 

forholdsvis tynt. Stofftilgangen er svak, men dette kan du 

gjøre noe med ! Vi mottar gjerne småstoff og større artikler, 

gjerne med tegninger og svarthvittbilder. Aller helst ønsker 

vi oss trykkeklare manuskripter, men også håndskrevet stoff 

kommer godt med. Målet er åta igjen det tapte, slik at d e 

neste to nummer er ute hos dere i november og i løpet a v 

januar. Til dette trenger vi din hjelp ! 

Red. 
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KONGENS GULL TIL 
VILTETS MANN 

ved Paul Granberg . 

Den 31 . mars 1989 avsluttet viltforvalter Ar n e Gabrielsen, 

Hamar, sin 34 - årige tjeneste innen offentlig viltstell, etter 

oppnådd aldersgrense . Han ble ved dette tildelt Kongens for 

tjenestemedalje i gull. Vi gleder oss, først og fremst på 

Gabrielsens vegne, men også for at Kongens gull til en av våre 

faunaforvaltere betyr en annerkjennelse av hva vår ville fauna 

betyr for vårt samfunn . 

Med Arne Gabrielsen er den siste av de fire første viltkonsu 

lenter, som ble ansatt for å betjene distrikts-Norge, ute av 

tjeneste. Disse fire kan med god grunn betegnes som pionerene 

i norsk viltstell . 

Vi har besøkt Gabrielsen og spurt han ut om hvordan det var å 

starte opp med en mer målbevisst faunaforvaltning i et distrikt 

på syv fylker, med en befolkning på 1,5 millioner, og hvor be 

grepet ''viltpleie" var ensbetydende med rovviltbekjempelse. 

Hva ble dine første oppgaver som offentlig ansatt vilt

konsulent, Gabrielsen? 

Det var å gå til et kontor med tomw~ hyller, uten annet å støtte 

seg til enn en jaktlov som slett ikke var like godt biologisk 

fundert på alle punkter . Man måtte sette seg ned og forsøke å 

utforme et viltstell med mål og mening, og så formidle dette 

slik at det kunne bli til praktisk nytte ute i våre marker . 

Det var mye å lære, uten noen bestemt læremester - selv om man 
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hadde Statens Viltundersøkelser som forskningsinstitusjon, og 

et jaktkontor i Landbruksdepartementet som det administrative 

organ. 

Denne utformingsprosessen resulterte i boken "Jakt og Vilt", 

hvor et grunnriss av hva et mer målrettet og biologisk fundert 

viltstell måtte være. Boken ble solgt i 10.000 eksemplarer, og 

selv om man i dag kunne ønske å pynte litt på stoffet, har jeg 

merket meg at også dagens lærebokforfattere gjengir mye av 

dette stoffet nesten ordrett. 

Hva anser du som de mest betydningsfulle fremskritt innen det 

offentlige viltstell i løpet av din tjenestetid? 

Ja, det var et omfattende spørsmål. Man må huske at nær sagt 

hele vårt viltstell, slik vi kjenner det idag, har grodd frem 

i disse årene. Skal jeg trekke fram noe spesielt, må det først 

bli at det offentlige viltstell har befestet seg og gjort seg 

bevisst i vårt samfunn. Folk vet at man har offentlige organer 

hvor man kan søke råd, og at det finnes bestemte rettnings

linjer som man skal forholde seg til. Slik var det ikke før. 

I dette bildet må jeg spesielt berømme våre viltnemnder rundt 

om i kommunene, og deres fylkesvise fellesorgan. Viltnemndene 

var jo allerede hjemlet i jaktloven av 1951, og jeg kan ikke 

se at det overhode hadde vært nylig å få til et organisert og 

fornuftig viltstell utover i distriktene uten disse. I stedet 

for et lite jaktkontor ·i Landbruksdepartementet, fikk vi i mid

ten av 1960 - årene et eget Direktorat til åta seg av disse 

sakene, og det er nå underlagt et eget miljøverndepartement. 

Som erstatning for jaktloven av 1951, der viltstellet ble på

lagt å underordne seg all annen næringsvirksomhet, fikk vi i 

1981 en viltlov hvor andre næringsinteresser blir pålagt åta 

hensyn til viltet ved arealdisponeringen. Det er jo en hel re

volusjon! 

I 1982 fikk vi miljøvernavdelinger rundt om i alle fylker, og 

viltkonsulentene - eller viltforvalterne som det nå heter -

skal i prinsippet ha ett fylke som distrikt i stedet for syv 

fylker, slik jeg hadde fra starten av. Diskusjonene har ofte 

gått høyt, og selvsagt er det mye som både kan og bør disku

teres . Men etter at folk begynte å forstå at viltstell og fauna

forvaltning er mer biologi enn politikk, har det blitt ryddigere. 
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Det er gledelig å se den brede tverrpolitiske enighet som i 
dag råder omkring disse spørsmålene. Det har flere enstemmige 

Stortingsvedtak bekreftet, men det var ikke slik utover bygd

ene i 1960-årene. 

Vi vet at elgen og elgforvaltningen har stått ditt hjerte nær 

de siste årene, men da du begynte var vel utbetaling av skudd

premier for rovvilt og utsetting av hare det eneste som var 

viltstell i folks bevissthet. Har du registrert noen vesent

lige endringer i menigmanns holdninger til rovviltet spesielt, 

og deres forståelse av samspillet mellom de forskjellige arter 

og mellom faunaen og naturmiljøet generelt sett? 

I hvert fall det siste kan jeg si et ubetinget ja til. Begrepet 

økologi var knapt kjent i 1950-årene. I dag vet man at et dyr 

eller en fugl må finne dekning for sine livsnødvendige behov 

i omgivelsene for å kunne leve, og man vet at bestanden av ved

kommende art aldri kan bli større enn det antall individer som 

området kan gi behovsdekning til. Man har sluttet å sette ut 

fasaner på Rørosvidda og mene at det er fornuftig viltstell! 

Man har også akseptert at et rådyr ikke kan leve av det graset 

som geita eller hjorten allerede har spist. 

Begrepet biotopskjøtsel og biotopvern har befestet seg, og har 

gitt utslag både i skoglovgivning og viltlov. Men skogskjøtsel 

er et langsiktig arbeid og derfor haster det med å komme i gang 

på en bredere front med de praktiske tiltak. 

Når det gjelder holdninger til rovviltet, er jeg nok redd for 

at det henger noe etter - kanskje spesielt innen enkelte jeger

kretser. Når ny viten går på tvers av gammel tro, skjer det noe 

rart med en del mennesker. Man føler kanskje at man mister noe 

av sin identitet. At det ikke lengre var en stor ære å høste 

skuddpremier, falt nok enkelte veldig tungt for brystet. 

Det er viktig for faunaforvaltningen at faktisk opplysning når 

ut til grunneiere, jegere og menigmann. Synes du denne oppgaven 

er tatt hånd om på en tilstrekkelig god måte i dag? 

Jeg tror ikke man kan si det. Det har hele tiden vært et kapa

sitetsspørsmål. Stofftilgangen er stor for den som vil sette 

seg inn i sakene, men jeg synes nok at skoleverket har sviktet 

noe her. Det gjelder fra det laveste trinn og helt opp på høy-
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skolenivå. 

Men det finnes jo også en del mennesker som aldri vil motta 

informasjon som kan endre på gamle tradisjoner, avslutter Ga

brielsen. 

Vi ønsker at han får anledning til å glede seg over en komplett 

og rik norsk fauna gjennom mange pensjonistår! 

Foto: Tom Fjellheim. 
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HALDEN ARBEIDERBLAD 

• FRrrTORD 
TIRSDAG 4. APRIL 1989 

Side7 

Hubroen 0 

ma utryddes! 
Thor Thue vil lade børsa - til kamp mot hubroen. 
Våren nærmer seg. De forskjelli• 
ge fuglearter gjør klare sine re• 
der . Det gjelder også fiskeørnen. 
Fiskeørnen er en av de mest 
praktfulle storfugler vi har med 
et vingespenn på over to meter . 
Det er virkelig et syn å se den 
komme seilende som et fly. Den 
hekker i store gamle kronfuruer 
ved tjern og vann. I Torpedalen 
har den sin fiskeplass på Rødslo· 
ra . Den har kommet seilende 
langs vassdraget fra Krokvanna 
og Rødvanna i Vestfjella. Her 
inne har den hatt hekkeplass. 

Nå er denne praktfuglen prak 
tisk talt borte, etterat vi har 
fått ett av de verste rovdyr hit 
- hubroen. Fiskeørnen har måt-
tet vike plassen. Hubroen plynd• 
rer redene og tar eggene . Innen 
naturvernorganisasjonene er det 
enkelte som beskylder mennes• 
kene for ødeleggelsene. 

Nei, hold dere til sannheten! 
Vi skal ha fiskeørn · og ikke 
hubro. En av dem må utryddes. 
Og det må bli hubroen! Den som 
har fulgt med fiskeørnen fra sitt 
vindu er Odd Brække på Rød i 
Torpedalen. Den som så naturfil· 
men på svensk TV forleden fikk 
se hva hubroen forsynte seg 
med . Hva ønsker dere å ha? Stå 
fram og si klart fra! 

Thor Thue. 

Innsendt av Johnny Eriksen, Halden 
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PROSJEKT VANDREFALK SØRØST-NORGE 

1. Vandrefalkens situasjon 
Generelt har alle rovfuglarter i Norge gått tilbake i dette århundre. Ødeleg
gelse av viktige leveområder, etterstrebelse gjennom jakt, og bruk av gift
stoffer har vært de viktigste årsakene til dette. I dag er alle rovfuglarter 
fredet ved lov, og bruken av de farligste giftstoffer redusert. De fleste artene 
ser dermed ut til å være utenfor fare foreløpig. 

Dessverre finner vi ikke de samme tegn på positiv utvikling overalt hvor 
vandrefalken finnes utbredt! 

Bruk av for eksempel DDT, har ført til at den nesten har blitt utryddet i 
de fleste industrialiserte land. En konsekvens av dette er at vandrefalken 
blir enda mer etterspurt av egg- og trofesamlere. Flere steder er det derfor 
kun med menneskelig hjelp at arten overlever. 

I Sørøst-Norge kjenner vi idag bare til 6 par vandrefalk. Arten er dermed 
fortsatt utrydningstruet i denne delen av landet. 

2. Hvorfor er det viktig å redde vandrefalken? 
Noen mennesker vil kanskje hevde at «en fugleart fra eller til, det spiller 
ingen rolle ... ». Vi kan ikke akseptere en slik holdning. 

Vandrefalkens plass øverst i næringskjeden, betyr at den er spesielt 
utsatt for påvirkninger i miljøet. Tilbakegangen er et tydelig tegn på en 
natur i ubalanse. En god bestand av vandrefalk blir et symbol på et sunt og 
levende miljø. 

Vandrefalken er heller ikke «bare en art». Den er en meget elegant 
flyver, og antagelig verdens raskeste fugl. I stup kan den komme opp i 300 
km/t. Også våre etterkommere har krav på en slik naturopplevelse, og vi 
kan ikke godta at den forsvinner fra vår fauna. 

3. Hva er prosjekt Vandrefalk Sørøst-Norge? 
Prosjektet er dannet for å redde Vandrefalken fra utryddelse i Sørøst
Norge, og omfatter fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, 
Vestfold og Telemark. 

Deltakerne er fugle- og miljøverninteresserte, som bruker mye av sin fri-
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tid på vernearbeidet. Prosjektledelsen er en styringsgruppe som består av 
fagbiologer, med representanter fra de miljøvernorganisasjoner som støt
ter prosjektet. I hvert fylke er det oppnevnt personer som er ansvarlig for 
ulike tiltak i sitt område. 

Det vil bli arbeidet med nødvendige vernetiltak på kort sikt, og med til
tak som er nødvendige for å sikre arten i fremtiden. 

4. Hvilke tiltak vil prosjektet prioritere? 
Prosjektet vil konsentrere innsatsen om følgende områder: 

* Overvåking av bestanden. 

* Vern av reirlokaliteter. 

* Utsetting av avlsunger i reir hvor forholdene ligger til rette. 

* Innsamling og bearbeiding av all informasjon fra feltarbeidet. 

* Informasjon til almenheten om resultatene, samt råd og forslag til be
sluttende myndigheter. 

5. Samarbeid med tilsvarende prosjekt 
Noen av de giftstoffer som vandrefalken far i seg gjennom byttedyrene, 
påvirker dens evne til å få frem avkom. En virkning er at eggeskallene blir 
for tynne til å bære rugende fugl, og knuste egg blir resultatet. 

For å sikre bestanden på kort sikt, er vi dermed nødt til å hjelpe de hek
kende parene. Det vil være å samle inn et eller flere egg, for å klekke disse ut 
ved en avlstasjon i Sverige eller Danmark. Når ungene er ruget ut, tran
sporteres de tilbake til oss, og de settes så inn i reiret igjen. 

Et annet tiltak er å fostre opp ungene til de er nesten flyvedyktige, og så 
sette de ut ved en egnet hekkeplass. Dette kalles hacking. Ungene mates 
gjennom spesielle anretninger, og blir derfor ikke preget på mennesker. Vi 
håper noen vil vende tilbake til plassen i kjønnsmoden alder for å 
hekke. 

Ved enkelte av reirene må det holdes vakt. Da er det viktig å ha nok frivil
lige, slik at de kan overvåkes over lengre perioder. Vandrefalken kan dess
verre være utsatt for plyndring av eggsamlere og falkonerer, men også 
forstyrrelser av intetanende turgåere, fjellklatrere o.l. kan være uheldig 
for fuglene. 
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6. Prosjektets støttespillere 
Prosjektet støttes både av miljøvernorganisasjoner og private bedrifter. 

Organisasjoner som støtter prosjektets arbeid idag: 

Verdens Naturfond (WWF) 
Norges Naturvernforbund 
Norsk Ornitologisk Forening 

Fearnley Data A/S 
Brevig trykk a.s, Oslo 

Ønsker også DU å støtte oss, ta kontakt med prosjektleder Odd Frydenlund 
Steen, på telefon (03) 52 70 20. 

Prosjektadresse: Postboks 281, 3701 Skien 
Bankgiro: 2610.32.52007. 
Postgiro: 5 02 33 95. 

LA VANDREFALKEN LEVE! 
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PROSJEKT VANDREFALK SØRØST-NORGE 

0 P P S U M M E R I N G H E K K E S E S O N G E N 1 9 8 9 

NYTT SIDEN SIST: Er det i ferd med d bli etablert en tredje lokalitet 
i Vestfold? Mange observasjoner ved en gammel, tradisjonell lokalitet 
i løpet av sommeren kan tyde pd det. To fugler har blitt registrert 
minst to ganger, dessuten er en antatt cf observert her flere ganger. 
Første sikre observasjon er /ra 17. juni, siste 14. august. Vi får nå 
hdpe at vi kan operere med lokalitet V-3 til neste år .•.. 

En vandrefalk har blitt observert minst tre ganger i sommer ved 
ytterligere en lokalitet bare ca. 1 mil fra nevnte lokalitet i 
Vestfold. Det er vel store muligheter for at det dreier seg om samme 
/ugl(er). Denne ligger i Telemark og er også en tradisjonell 
hekkeplass, besatt fram til 1950-årene. Forøvrig var det Olav Hjeljord 
som "undersøkte " denne ca. 1952 og tok med seg det som var på 
reirhylla den gangen!!! 

Mandag 7. august var det et større oppslag i Drammens Tidende & 
Buskerud Blad om en "jaktfalk. " som hadde blitt funnet død under en 
kraftledningsgate, med en ta mdue i klørne (norsk). Bildet avslørte 
imidlertid at det dreide seg om en vandrefalk! Vi handlet raskt og 
fikk hjelp av lensmann til å hente fuglen som viste seg d være en 9. 
Fuglen var ring- / fargemerket med lilla ring på venstre bein og blank 
på høyre. Ut fra listene kunne vi se at det dreide seg om en 1987-
modell fra Sverige. Og ikke nok med det, en telefon til Sverige 
fastslo også at det var en hacking-fugl! Spørsmålet er så om det kan 
være hunnen på B-3. Flere turer hit etterpå har bare resultert i 
observasjoner av cf med unger. Ingen har klart å avsløre om hunnen her 
har hatt ringer, men i fjor følte vi oss temmelig sikre på at det 
dreide seg om en 2K-9, og at hun neppe ' hadde ringer. Avstandene blir 
imidlertid store på B-3, så ingenting er vel egentlig avgjort. 
Uansett, det er beklagelig at døden inntraff så tidlig for nok en 
vandrefalk. Hen godt var det at den kom oss i hende. Fuglen er sendt 
til Veterinærinstituttet i Oslo, der "de vil foreta de nødvendige 
prøver. 

Det har blitt konstatert flere hacking/ugler i 1989. På V-1 ble ringen 
avlest på den rødmerk ede hunnen tidligere i sesongen, og det viste seg 
at hun altså er satt ut som hack i ng-unge i Bohuslan i 1984. 
En annen hunn, på lokalitet NVG i sørvest-Sverige har man ogsd lest av 
ringen til. Denne fuglen ble satt ut til hacking i 1982. 

Endel uklekte egg ligger igjen etter årets sesong. Disse skal sendes 
til miljøgi/tanalyser, men spørsmdlet var til hvem. En forespørsel til 
England resulterte i et tilbud på kr. 600,- /egg. Veterinærinstituttet 
i Oslo ville først ha en høyere pris, men etter litt forhandlinger sa 
de ja til å foreta analysene for samme pris. 

Før vi tar en kort tur innom hver lokalitet, skal vi summere opp 
hekkeforløpet fra de seks vandre/alklokalitetene som vi nå overvåker: 
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6 
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2 

0 

V-1 V-2 B-3 B-4 T-1 Ø-1 

0 Egg lagt 

ml Egg klekt 

1!111 Unger satt ut 

El Flyvedyktige unger 

Figuren viser antaii egg Lagt, antaii egg kZekt, antaii unger satt ut 
og antaii fZyvedyktige unger ved hver ZokaZitet i 1989. 

V-1: AZle ungene kunne følges ut juZi, etter det foreZigger det ikke 
noen rapport. 

V-2: Stor aktivitet ut juli, og siste innkomne observasjon av cf med 
minst en av ungene bZe gjort 20. august. 

B-3: Stor aktivitet i juli og august. Siste observasjon av cf med to 
unger 27. august. Tidligere ogsd bared'med to unger (8.8.). 

B-4: Full aktivitet tiZ først i august, deretter ikke registrert noe. 
Ved et besøk 23. aug. ble ingen fugl sett. 

T-1: Sistemann forlot reiret 26. juli. Står aktivitet i dagene rett 
etter, men fuglene synes å ha bZitt borte først i august. En 
byttedyrinnsamling 3. aug. førte til funn av en hettemåke, 
ringmerket t Kurefjorden, Rygget Østfold 15. juni! 

Ø-1: Det blir rapportert at fuglene har holdt seg ved lokaliteten i 
første halvdel av juli. Ved den gamle hekkeplassen stdr fortsatt 
lytteutstyret på plass, og fuglene har også blitt hørt her i 
sommer. 

T-skjortene har vi solgt ganske mange av sommer, men det finnes 
fortsatt endel igjen tiZ dere som ennå ikke har fått rotet dere til å 
kjøpe. Minner om at prisen er kr. 80,-. 

Odd, tlf. 03 - 52 70 20 (jobb) 

I andre deler av landet står det noe bedre til med vandrefalk

bestanden. I "Truede virveldyr i Norge" (Direktoratet for 

naturforvaltning, rapport nr. 2 1988) regner man med at det 

finnes totalt 50 - 100 par, og at bestanden er økende. Arten 

betraktes fortsatt som direkte truet. 

Red. 
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YNGVAR HAGEN 80 ÅR - GRATULERER ! 

Hagen er en av nestorene i norsk viltforskning. S.øndag 24. 

september fylte han 80 år, og undertegnede avla ham et bes.øk for å 

overbringe en hyldest fra Norsk Ornitologisk Forening og Foreningen våre 

Rovdyr. Det var spesielt hyggelig for meg å representere disse to 

foreningene ved denne anledningen. Yngvar Hagen var den f.ørste i Norge 

som klarte å få slagugler til å hekke i fuglekasser , noe som har vært en 

viktig inspirasjon under mine egne studier av arten. Hagens mangeårige 

studier av rovfugler og uglers biologi resulterte · i boken Rovfllglene og 

viltpleien Da den utkom i 1952 ga den et revolusjonerende nytt syn på 

rovfuglenes rolle i naturen, og den var mange år forut for sin tid . Det var 

nok hovedårsaken til at den ikke ble solgt i noe stort opplag. I ettertid har 

imidlertid Rovft1gle,1e og viltpleien blitt en viltbiologisk klassiker som 

,jet har 11ært s11ært vanskelig å oppdrive. Med denne boken la Yngvar Hagen 

en grunnsten i arbeidet med å endre det gamle rovvilthatet til en helhetlig 

forståelse av samspillet mellom viltartene. For denne innsatsen ble han i 

1988 hedret som Norsk Ornitologisk Forenings sjette æresmedlem. Det var 

,jerfor også en stor glede for NOF at en lenge planlagt faksimileutgave av 

Hagens bok kunne presenteres i forbindelse med forfatterens BO-års dag. 

Det er Per J . T.ømmeraas som har vært den drivende kraft for å 

gjennomi.øre nyutgivelsen av Rovti.~qlene og viltpleien , og boken anbefales 

på det varmeste for alle naturinteresserte Men Yngvar Hagens virke 

strakte seg langt ut over rovfuglenes ver,jen. Som leder av Statens 

Vil tunders.øke Iser ira 1955 fikk han sl.or betydning for hele spekteret av 

norsk viltforvaltning. Hans store betydning i denne sammenheng ble 

markert av Direktoratet for naturforvaltning (da Direktoratet for vilt og 

ferskvannsfisk) med et festskrift ved Hagens 75-års dag i 1984. Den 

i.ølgende artikkelen er hentet fra dette iestskr-iftet , og er forfattet av 

Svein Myrberget. De som vil vite mer om Hagens innsats anbefales å lese 

D1 rektorete ts vi li.rapport nr . 29. Roar Solheim 
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Yngvar Hflgen foretok mflnge fJV sine feltstudier ved Stort_iern i Trysil , og 

hfln bidro i mflnge år som fast foreleser ved Oslo-universitetets 

t,arskogskurs i dette området. Stort_jern , 16. _juni 1981. Foto: Roflr Solheim. 
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YNGVAR HAGEN - EN PIONER INNEN VILTFORSKNING 

Svein Myrberget. Viltrapport nr. 29, s. 1-6 

Hele sitt aktive forskerliv har Yngvar Hagen arbeidet med 

viltforskning. Han har også alltid hatt en stor interesse for 

at forskningsresultatene skulle komme til praktisk nytte. 

Han begynte tidlig på 1930-tallet studier over lirype og 

skogsfugl i Setesdalsheiene. Dette studiet resulterte i hans 

første større arbeid om fjærdraktens utvikling hos lirype. Midt 

på 1930-tallet begynte han for alvor å interessere seg for 

rovtugler og ugler - et arbeid som førte til selve pilaren 

innen norsk viltforskning "Rovfuglene og viltpleien", utgitt i 

1952. 

På 1950-tallet tok Hagen opp studier over hjorteviltet, først 

og fremst da vinterbeiting hos rådyr og elg - et arbeid som 

bl.a. har ført til hans forel~pig siste store publikasjon om 

elgens vinterbeite, publisert i 1983. 

Hagen har ogsa publisert flere arbeider som ikke er av 

spesiell interesse tor norsk viltstell, men av stor 

vitenskapelig betydning. Det viktigste av disse er hans 

doktorgradsarbeid om fuglene på Tristan da Cunha. 

I det følgende vil jeg legge hovedvekten på Hagens arbeider som 

er klart rettet mot viltstellet. Jeg har klippet fra hans 

populærvitenskapelige artikler, og håper at jeg ikke slik på 

noe punkt har forandret hans meninger: 

Hva er viltforskningens mål? 

Hagen formulerte dette slik: "skal viltforskningen kunne fylle 

sin plass i den mangesidige sammenheng den står i, i et samfunn 

som etter hvert stiller mange og store krav, må den ha 
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en vid målsetting. Den gjelder hvorledes mennesket må forholde 

seg til viltet eller til de naturforhold som betyr noe for 

viltet. Målet er å sette samfunnet i stand til å forvalte den 

viktige naturherligheten som viltet og jakten representerer -

torvalte den på en måte som er mest mulig givende både for det 

enkelte menneske og for samfunnet. Dette gjelder både de 

materielle verdier og de mindre håndgripelige, men likevel 

sterkt følte ikke materielle verdier som jakten og viltet 

representerer. Til disse hører selve jaktgleden med det 

sportslige og rekreative momentet, naturopplevelsene og den 

blotte glede over levende dyr i fri tilstand. Men 

viltforskningen må også ha for øye de oppgaver og problemer som 

en tilpasning mellom viltstellet og andre næringer stiller oss 

overfor. For ikke å bli misforstått må jeg føye til at også 

synspunkter knyttet til naturverntanken kommer inn. Synet er da 

at naturen skal brukes på en bevarende måte." 

Hva er viltstell? 

Hagen definerte viltstell slik: "ordet viltstell bruker vi i 

videste forstand som en fellesbetegnelse på all vår virksomhet 

med åta hånd om og nyttiggjøre den naturherlighet vi har i 

vårt vilt, nyttiggjøre den på en slik måte at det blir til 

varig nytte 

Viltstellet 

og til størst mulig glede 

tar alt!:;å sikte både på å 

for flest mulige. 

bevare, ordne og 

tilrettelegge vilkårene for vilt og viltproduksjon og også 

vilkårene for jakten, altså det å høste og utnytte det som 

høstes. 

Sett under denne synsvinkel blir lovgivning og administrasjon 

på jaktens og viltets område, viltforskningen så vel som den 

alminnelige opplysnings- og rettledningstjenesten på Jakt- og 

viltsektoren, fundamentale elementer i det vi mener med 

viltstell. Den lokale administrasjon, fra 

distriktsadministrasjonen til de enkelte viltnemnders arbeide 

blir også ledd i viltstellet. Også det som den enkelte 

grunneier, jaktberettigede eller sammenslutninger av disse i 

vald eller jaktområder foretar seg eller bør foreta seg i sine 

marker for å forvalte sine vilt- og jaktherligheter, kommer inn 
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under begrepet viltstell. Aller helst er det vel de siste 

leddene de fleste tenker på når det tales om viltstell i 

praksis. Også virksomheten til flere organisasjoner og forbund 

kommer inn i bildet. 

Naturlige vilkår for viltproduksjon i Norge 

Vårt vilt utgjør en del av vår natur og er undergitt naturens 

lovmessigheter. Når vi diskuterer vilt og viltstell på 

hjemmebane, i vårt eget land, må vi alltid ha i tankene de 

vilkår viltet har her i landet. Det har vært en ganske vanlig 

oppfatning at vi her i Norge kunne ha enorme viltmengder bare 

vi forstod å skjøtte bedre om viltet vårt. Vi hadde så store 

villmarker ble det sagt - som om viltrikdom bare skulle være et 

spørsmål om plass og relativ uberørthet. Men da har vi glemt 

hvor karrig landet v,rt er, et isskurt fjell-land med enormt 

med stein over veldige vidder. Det meste av landet vårt ligger 

over skoggrensen og enda mer ov er dyrkihgsgrensen. Knapt 3% av 

landet er oppdyrket. Det betyr at Norge er karrig når det 

gjelder planteproduksjonen, og v i bør kunne innse at jo mindre 

et lands planteproduksjon er, jo mindre blir bestanden av 

planteetende dyr. I Norge har v i i forhold til Europa s~r for 

oss, en meget lang og hard v inter, vi har relativt kort 

vekstsesong og ikke alltid s å mye sol og varme. 

Rovviltbekjempelse 

Helt til på 1960-tallet v ar bekjempelse av rovviltet for å 

skaffe mer småvilt, sterkt utbredt og oppmuntret ved en 

ukritisk bruk av skuddpremier. Hagen prøvde, til dels ved 

enkle, men lett forståelige argumenter, å få slutt pa denne 

praksis: 

'Etter atskillige undersøkelser som er gjort, kan en under ett 

for alle våre rovviltarter til sammen, regne at ett enkelt 

rovviltindivid tar ca. 80 stykker matnyttig vilt i gjennomsnitt 

pr. år. 
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Forsiktigvis skal vi likevel ikke anta at alt rovvilt som blir 

felt, ville ha levet et helt år til om det hadde unnsluppet. 

Men la oss si at det iallfall ville ha levet gjennomsnittlig en 

7-8 måneder til. Antall jaktbart vilt som ville ha blitt drept 

av hvert rovvilt om dette fortsatt hadde fått leve, skulle da 

iallfall kunne anslås til ca. 50 som et middel. 

Jeg forsøker her hele tiden å holde meg til den gjengse 

tankegang for å komme til det som er poenget. Da skulle jo 

avlivingen av noe slikt som 30 - 40 000 stykker rovvilt pr. år 

kunne gi oss en ganske enorm mer-produksjon av småvilt. 

De virkelige forhold tar seg unektelig noe anderledes ut. Det 

er vanlig antatt at vår småviltbestand, så langt fra å gi oss 

noen stadig stigende avkastning, heller utvikler seg den 

motsatte veien. Apenbart må det vel iallefall være for oss 

alle, at de store bedringer i småvilt-situasjonen som så ofte 

har vært forespeilet oss som følge av en omfattende 

rovviltbekjempelse, de lar seg vanskelig påvise. 

På gl'unnlag av dette og mange andre forhold mener jeg at 

rovviltbekjempelsen, og dermed selvsagt også 

skuddpremiesystemet ikke bør tillates å utvikle seg videre 

etter den kostbare og stigende linje som hittil har vært fulgt. 

Ser en bort fra tiltak som er nødvendige for å beskytte visse 

interesser mot de store rovdyrene, måtte både den 

landsomfattende, organiserte rovviltbekjempelsen vi har hatt, 

og dermed også skuddpremiesystemet, på det nærmeste kunne 

avvikles som ikke svarende til sin hensikt: 

Beskatningens rolle 

Hagen er kjent som en meget aktiv og dyktig jeger. Han her i 

hele sitt virke forsvart jakt og fangst som helt legitime og 

samtunnsnyttige virksomheter: 

"Når det gjelder en storviltbestand som er i balanse bl.a. i 

forhold til sitt beitegrunnlag, vil beskatningen neppe ha noen 

innflytelse på viltbestandens størrelse på lengre sikt så lenge 
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den ikke overstiger det som er rimelig i forhold til den årlige 

omsetning. 

I enkelte områder hender det nok at det skytes for sterkt. Der 

forsøker en å bremse på jakttrykket med regulerende midler. Men 

selv om bestanden i et enkelt terreng blir overbeskattet og 

dette forhold ikke får vare for lenge, vil en nok til en viss 

grad kunne regne med tilsig fra mindre belastede områder. For 

tiden er overbeskatning av småvilt ikke noe særlig problem hos 

oss. 

Vilt- og jaktinteresserte folk har lenge innsett nød vendigheten 

av å slå en sterk ring om det som ennå er igjen av anledning 

til jaktutøvelse i det moderne samfunn. Dette fordi en frykter 

for - eller har eksempler på - at en jaktutøvelse som objektivt 

sett er ri~elig og nødvendig, på mange måter søkes stengt eller 

innsnevret ved aksjoner av forskjellig art fra den 

ikke-jaktinteresserte majoritet i samfunnet. I Norge vil vi 

nødig se våre storartede jaktmuligheter redusert til et 

rudiment eller gjort sa komplisert at den alminnelige jeger 

vanskelig kan finne ut av de m." 

Skogbruk/viltstell 

Selv om Hagen arbeidet mye med fjellets dyr, står no k skogens 

dyr hans hjerte minst like nær, og han har vært s v~rt opptatt 

av mulighetene til å påv irke skogsdriften slik at v iltet blir 

minst mulig skadelidende: 

"Hvilken virkning på milj øet t i l sk ogens dyre- o g fuglearter har 

de hogstinngrep og den sk og s drift som foreg å r i dag? Spørsmålet 

er omtrent umulig a besvare kor t , for skoge n er befolket med så 

mange forskjellige arter patted y r og fugl at det kunne skrives 

boker om emnet. En må derfor helst uttrykke seg generelt. 

Et hogstinngrep i den form det oftest skjer i dag, med 

blottlegging av store flater, er et meget radikalt inngrep i 

skogsmiljøet og kan vel på mange måter virke sjokkartet. Om 

f.eks. et stort felt legger bar en hel ås som tiuren har hatt 
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til spillplass, vil hele tiurleiken være ødelagt for så lang 

tid fremover som det tar før skogen vokser til igjen til 

bortimot sin opprinnelige tilstand. Ofte hevdes at tiurene 

møter opp og spiller mellom toppene etter hogsten. Det er 

kanskje ment som en slags unnskylding og at det ikke ·var så 

farlig å hogge der. Sannsynligvis er dette bare en illusjon. 

Tiuren kan nok innfinne seg første våren etterpå og prøve å 

finne seg til rette på den gamle spillplassen, men erfaringene 

viser at forholdet ebber ut temmelig fort og etter få år er det 

tomt på stedet. 

Derimot kan det tenkes at et blottlagt felt etter få år kan 

virke positivt f.eks. for orrfuglen når det begynner å vokse 

til igjen og hvis markvegetasjonen utvikler seg gunstig og ikke 

bare blir en smyleeng, noe bare hårviltet drar nytte av. 

Hvis en først alvorlig vil, er det sikkert mange muligheter for 

å tilpasse skogsdrift og inngrep i skog til viltets krav. En må 

bare ha klart for seg hvilke viltarter en ønsker å hjelpe. Det 

er f.eks. ikke sikkert en ønsker å tilrettelegge for en større 

elgbestand enn en har. Iallfall er dette problemet aktuelt når 

elgskadene på skogen er besværlig store. Elgen synes imidlertid 

å ha så stor toleranse til forskjellige situasjoner i skogen at 

den sannsynligvis mest vil reagere på hva det finnes av faktisk 

tilgang på føde i skogen sommer eller vinter, kanskje særlig om 

vinteren." 

Sluttord 

Disse små kutt fra Hagens brede og allsidige populær

vitenskapelige produksjon gir ikke noe fullstendig inntrykk 

verken av bredden eller dybden av hans arbeider. Skulle jeg 

selv velge en kort karakteristikk av hans arbeider, vil jeg si 

at han har en enestående innsikt i samspillet i naturen. Ofte 

har han trukket konklusjoner på et spinkelt materiale, 

konklusjoner som senere forskning har vist er fullt holdbare. 

Hvis han hadde publisert mer på internasjonale språk, ville han 

sikkert ha stått like sterkt fram som pioner i det 

internasjonale bilde, som han i dag gjør det innenfor Norden. 
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Lungholm ulvepark 
Morten Bilet 

"Lungholm Ulvepark" står det p! et skilt som peker inn mot en 

frodig løvskog, tett inntil en gedigen herskapseiendom. Vi er 

lengst sør på Sjælland nær byen Rødby. 

Vi følger den smale veien inn til "parken'', og treffer Freddy 

Worm Christiansen, som sammen med kona Britta Rothausen, er 

initiavstakere til parken som ble startet i 1974. Begge to er 

etologer (atferdsforskere), og hovedform!let ved parken er 4 

studere ulvenes atferd rundt og i selve hiet helt i fra valp

enes fødsel. Parken drives p! egne midler, da offentlig støtte 

ikke er å f!, bl.a. fordi ulven ikke har eksistert i Danmarks 

fauna på over 150 år. Den siste ble skutt i !r 1813. Freddy 

forteller at dem! ha annet arbeid for å holde driften i gang, 

men inntekten fra salg av billetter og ulve-artikler kommer 

godt med, slik av atferdsforskningen kan føres videre. 

Pr. august 1989 har parken fem ulver av kanadisk opprinnelse, 

av underarten Canis lupus occidentalis - Canadian Timber Wolf. 

Denne er noe høyere <skulderhøyde opptil 85 cm> og mer variabel 

i fargen enn den underarten vi har her i Nord-Europa. Den 

første ulven de fikk kom fra Ztirich Zoo i 1971, og dens for

eldre var igjen hentet som valper i Kanadas villmark. "Ulven 

Samson" er en boktittel fra 1978 om denne ulvens tre første 

leve!r i nær kontakt med sine eiere og deres barn. Samson er 

også stamfar til de øvrige ulvene i parken, og var leder for 

flokken fram til sin død i 1986. Hunnulven Uni, som ble født i 

1978, er et annet medlem av flokken, og hun er blitt særlig 

kjent for sitt menneskevennlige vesen og sin dyktighet i dres

sur (politihundeksamen). 

Ulvene oppholder seg for det meste i en svært rommelig innheg

ning. Når de skal beskues av de besøkende, flyttes de til et 

mindre, mer oversiktlig område. Ulvene tas daglig med på skogs

turer, hvor det også gjøres iakttagelser av bl.a. markerings

atferd. 
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Ulvemus~et er A finne i en stall som Britta og Freddy har f!tt 

leie av Lungholm-godset. Omgivelsene har flere gamle, fasjonab

le bygninger, og godseieren titulerer seg baron. Visse kompli

kasjoner er det med denne løsningen, for vinterstid er stallen 

faktisk fylt med hester. Men de har f!tt mye ut av lokalet, og 

det er blitt litt annerledes enn andre mus~er. Enkelt og pent 

er rommet blitt innredet med lett og fin informasjon om det 

meste som har med ulv A gjøre. At ulven er og har vært populær 

i mange av Europas land, kan man se ved at den er brukt som 

symbol p! utholdenhet og styrke p! byv!pen, mynter, frimer- ker 

og mange andre ting. Men om den er like populær i levende live 

er en annen sak ! I sterk kontrast til dette er menneskets hat 

og forfølgelse av dette dyret vist ved diverse stygge og lumske 

fangstmetoder. 

Jeg ble noe overrasket da jeg fikk se foreningens V!re Rovdyrs 

emblem og tidsskrifter p! en av utstillingsveggene. V!r fore

ning og en mengde andre organisasjoner sto oppstilt p! rekke og 

rad. Freddy forklarte at han ønsket! vise bredden av verdens 

organisasjoner som er opptatt av vern av ulv og rovdyr gene

relt. Av slike er det spesielt mange i Nord-Amerika, hvor det 

enn! finnes levedyktige stammer av ulv. Det er ingen tvil om at 

mus~et p! en enkel og effektiv m!te har klart A f! fram et bud

skap som alle forst!r. Man vil vise det sanne og riktige bilde 

av ulven, som gjennom Arhundrene kun er blitt sett p! som et 

blodtørstig og djevelsk dyr som ikke skulle hatt livets rett. 

Britts og Freddy er meget opptatt av folks holdninger til ulven 

og h!per med denne utstillingen at de kan endre de eventuelle 

negative oppfatninger til arten, slik at det kan bidra til! 

beholde ulven som en naturlig del av Europas fauna. De to 

kjente godt til Norges rovdyr/husdyr-problematikk, og lurte på 

om vi i Norge nå er i ferd med å forvalte bort de siste indi

videne av ulv i landet vårt. Dette hadde de vanskelig for å 

forst! i og med våre internasjonale avtaler og forpliktelser. 

Men det er altså atferdsforskningen som er det primære ved 

ulveparken, og fra disse studiene er det bl.a. kommet en rap 

port ''Behaviour patterns inside and around the den of a captive 
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wolf pack, report no. 1". Jeg tror at denne rapporten er 

tilgjengelig ved henvendelse til parken. Jeg vil anbefale de 

som matte befinne seg i nærheten a ta en tur innom Lungholm 

Ulvepark, for det er et severdig sted, hvor man kan føle nær

heten til dette sagnomsuste, flotte rovdyret. 

En takk til Freddy for informasjon og til Britts for en lufte

tur med ulven Uni. Ytterligere informasjon kan fAs ved henven

delse til: 

Lungholm Ulvepark 

Rødbyvej 20 

DK-4970 Rødby tlf 03-900326 

Åpningstider daglig kl 10-18 i perioden 1. juni - 31. oktober 

Britts Rothausen og Freddy W. Christiansen med en av ulvene 
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Fra ulvemuseet 

• 

Freddy W. Christiansen foran museet 

FORSIDEN AV HEFTET 

Vandrefalk-frimerket til Viggo Ree kom ut i 1981 under temaet 
"Truede arter" i serien Norske Fugler. Postverket ga i årene 
1980-83 ut i alt 12 frimerker i denne serien, hvorav Viggo Ree 
laget 10 og Jon Fjeldså 2. Vandrefalken er det første norske 
frimerke med motiv av en falk. Serien var veldig populær, og nå 
venter mange dyreglade ~ilatelister og naturinteresserte på den 
neste serien med norske dyr laget av Viggo Ree. Kanskje blir 
det seler eller rovpattedyr neste gang? 
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t,atsfab [ibenbe Onsdag 22. februar 1989 

Skuddpre1nie for gauper 
Setermoen HT • Kjell Solbakken 

Dyrøy og Sørreisa vil ha Salan
gen kommune med på en ny fel
les skuddpremie-ordning for gau
rer. men Salangen takker nei. 
Årsaken er at Salangen allerede 
har inngått avtale med Ilardu og 
Målselv om en interkommunal 
skuddpremie-ordning. 

For jul behandlet Dyrøy kom
munestyre spørsmålet om en 
kommunal skuddpremie (fellings
vederlag) for gaupe. Dyrøy-poli
tikerne ønsket imidlertid å få 
istand en interkommunal ordning, 
med felles skuddpremie i flere 
kommuner i Indre Sør-Troms re-· 
gioncn. Dyrøy onskct samarbeid 
med Sorreisa og Salangen. 

Nå viser det seg imidlertid at 
Salangen kommune allerede har 
en felles skuddpremie-ordning 
sammen med Ilardu og Målselv. 
Denne ordningen går ut på at 
hver av de tre kommunene beta
ler 500 kroner hver i fellingsve
derlag for hver gaupc ·som felles i 
en av de tre kommunene. Tidlige
re var også Gratangen med i den
ne felles-ordningen i Indre 
Troms, men har nå trukket seg 
Ul. 

Senest i fjor betalte Salangen 
kommune ut et fellingsvederlag 
på 1500 kroner for tre gauper, 
som alle ble felt i nabokommunen 
Dardu. Og ellersom Salangen har 
denne ordningen med nabokom
munene i nord, ønsker ikke Sa
langen friluftsnemnd at kommu
nen skal inngå en ny felles ord
ning med Dyroy og Sorrcisa 

kommuner. Også viltnemnda i 
Salangen går inn for å fortsette 
samarbeidet med Bardu og Måls
elv. 

Ut fra dette har Salangen-råd
·mann Nic. Sund vendt tommelen 

Viltlovens§ 51: 

ned for samarbeid med Dyrøy og 
Sørreisa, når det gjelder skudd
premie for gauper. Kommende 
torsdag skal saken opp til behand
ling i formannskapet. 

"SKUDDPREMIER ER FORBUDT. 

Departementet kan allikevel godkjenne 

at det utbetales skuddpremie eller 

fellingsvederlag for felling av patte

dyr og fugler som anses særlig skade

lige, og kan herunder gi regler om 

vilkårene for og om fremgangsmåten 

ved utbetaling av skuddpremien eller 
vederlaget." 
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REFERAT FRA ARSM0TET PA MARIDALEN SAMFUNNSHUS 31. MARS 1989 

Leder Paul Granberg ønsket de ca 70 frammøtte velkommen til 
årsmøtet. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent, og Roar 
Solheim ble valgt til møteleder og Jon Bekken til referent. 

Lederen leste opp årsberetningen, og kasserer Jon Bekken la 
fram regnskap for 1988. 

Det var årsmøtets klare mening at kontingenten for 1990 burde 
økes i forhold til satsen som t.o.m. 1989 har vært "111inst kr 
50,-". Etter at flere forslag var drøftet, ble "minst kr 75,-" 
vedtatt. 

Valgko111it~ens sekretær Viggo Ree ledet valget. Tre av styre111ed
lem111ene og alle de fire vararepresentantene er på valg hvert 
år. To av de styremedle111mene som var på valg, Irene Tjørve og 
Jon Ophei111, ønsket ikke gjenvalg. Komit~ens forslag ble bifalt 
ved akklamasjon: 

Styre: Paul Granberg 
Bjarne Enger 
Jon Bekken 
Hilde Aaseth 

(på valg 1990) Roar Solhei111 
Bjørn Tore Bækken 
Morten Bilet 

Vara: Geir Sjøli 
Arne Flor 

Yngve Kvebæk 
Hans-Jørgen Wallin Weihe 

Valgkomit~en, som har følgende sammensetning, ble gjenvalgt: 

Viggo Ree (sekr.> 
Jon 0steng Hov 

Fredrik Heitkotter 
Geir A. Sonerud <vara> 

Revisor Ole-Johnny Myhrvold ble gjenvalgt. 

Under eventuelt orienterte Viggo Ree om forholdene i Barents
havet, om myndighetenes håndtering av fiskeressursene og om 
følgene for andre deler av økosystemet. Bjarne Enger redegjorde 
for forskjellen i utforming av nødvergeparagrafen i odeltings
proposisjonen og i viltloven. I den endelige utformingen er 
også begrepet "når det er fare for direkte angrep på bufe og 
tamrein" tatt med, mens nødverge opprinnelig bare gjaldt ved 
direkte angrep. 

Bjørn Iuell, som akkurat var i ferd meda slutte i sin stilling 
i Verdens Naturfond, hilste til årsmøtet og fortalte om de 
første kontakter mellom Våra Rovdjur og WWF, som etter hvert 
resulterte i en egen norsk organisasjon. Han betonte også det 
positive i at var forening har sin hovedtyngde utenfor Oslo, 
bl.a. i det heteste av rovdyrfylkene, Hedmark, og at vi etter 
hvert har avlastet og supplert de andre naturvern-organisasjon
ene innenfor et viktig virkefelt. 

Etter en pause med bevertning og livlig utlodning fortalte 
rovdyrkonsulent på Østlandet, Petter Wabakken, om sitt arbeide 
med de store rovdyra til en lydhør forsamling. Han kom bl.a. 
inn på telemetriresultater og nye vurderinger av bestandsstør
relsene. 

J o n Bekken 

-87-



Leder 

Sekretær 

Kasserer 

Redaktør 

Styremedl. 

Vararepr. 

STYRET 

Paul Granberg, 2620 Follebu, priv. 062-20006 

Roar Solheim, Boks 3495, 0406 Oslo 4 
priv. 02-183585 

Jon Bekken, H. Hårdrådes v. 4, 2322 Ridabu 
priv. 065-26984 

Hilde Aaseth, Solhaug, Holakrysset, 
2312 Ottestad priv. 065-78356 

arb. 065-27540 

Bjørn Tore Bækken, 
Sliperivn. 4, 
2600 Lillehammer 

Morten Bilet, Slengåsen 7, 
2020 Skedsmokorset 

mobil 094-92423 
arb. 062-66065 
helg 064-50073 

priv. 06-879439 
arb. 02-160010 

Bjarne Enger, Flinterud, 2145 Galterud 
priv. 066-67664 

Arne Flor, G. Knudsens v. 36, 4815 Saltrød 
priv. 041-31695 

Geir Sjøli, Furusvingen 33, 2164 Skogbygda 
priv. 06-908535 

Yngve Kvebæk, K. Alvssons v. 21, 0574 Oslo 5 
priv. 02-221179 

Hans-Jørgen Wallin Weihe, Thorstadvei 6, 
2600 Lillehammer priv. 062-58394 
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Lokalkontakter (i tillegg til styret) 

Nord/Midt - Troms 

Sør-Trøndelag 

Jon Øs teng Hov 

7480 Ålen 

p 074-15477 

Møre og Romsdal 

Gunnar Gode 

Volsdalsbakken 39 

6077 Ålesund 

p 071-37117 

Sogn og Fjordane 

Anne Rudsengen 

Postboks 72 

5881 Kaupanger .,:<: . .:.··· 

Rune 

Marikollen 6 

5088 ttj10lke,~en 

05-2~~089 

Rogaland 

Svein .Hte.lani! 
Boks 190 

4060 Kl~ppu 

02-421 l:,7 

-4 8 3'.>4] 

Vest-Ag1~::: 
Eivind MmJii~u)<l 
4653 Hægc:J:aiil.tl 

j 042-22265 

Hans Prestbakmo 

Trollbakken 6 

9220 Hoen 

j/p 089-31324 

Sør-Troms 

Ole Halvorsen 

Straumen 

9410 Borkenes · 

p 082-<IZ49:i 

N-Trøndelag 

Sv~in Georg Jf:Ø:ve _... 
c/:ri : R. KvelE:t~f ::::: 

Høvdingvn . . 5? /} 

7700 SteinkJ# 

p 077-62.~>9 t 
.c~l\27!<····.·/ 

Ot tadnle:~ 

Per .Bå<lihaug 

Bok~ H1, 
2686 ... t(>jjl··· 
p Ø62-H41Jl 

Larid1Va}dtes 

'Cej ,t Jføi.tomt 

8'yg<)fov,:i. 6 

z1:øo .!'l!l$ernes 

AP63~60no 

0Yf& Romerike 

~e.i.r Sjøli 

;J.}usvingen 33 

... il.M Skogbygda 
.• • .. , .• • •. •. " { \\tt,-908535 

Niii.i:lrtt.'! Romerike 

t,fls :Ivar Vestby 

..Jtfn:el. ,\.-l~evn. 12 

rij2-0 ~~tumsand 

Uu.8kt?:t -ud 

Vl f Myhrvold 

Ramberg landpost 

J.~00 K<,ngsberg 

,, .f)J-)62482 

~~ 
Arne Flor 

Gunnar Knudsens v 36 

4815 Saltrød 

p 0 41- 3 1695 

1:on> Eidk Ne.s.s 

Al~"'lln.tngen· 14 
8<>14 n ~er,h 
p O!t7-6Qij'Zl 

c.5fo41 

Trollheimen 

Morten Ree 

7332 Løkken 

p 074-96391 

Røros 

Tom Johansen 

Hådalen 

7460 Røros 

p 074-12230 

Nord-Østerdal 

Hans J. Engan 

2500 Tynset 

p 064-80440 

Elverum 

Burny Iversen 

Strandbygdvn. 48 A 

2400 Elverum 

p 064-13851 

-11800 

Kongsvinger 

Ole-Johnny Myhrvold 

Soleiebakken 62 

2200 Kongsvinger 

p 066-14036 

Eidsvoll /Hurdttl /Nannestad 

Hallgeir B. Skjelstad 

2090 Hurdal 

p 06-989041 

Maridalen 

Vig g o Ree 

Ka s a, Maridalen 

0890 Oslo 8 

p 02-691747 

j -426570 

Vestfold 

Jørn Thollefsen 

Hagtvedt 

3270 Nanset 

j 034-99500 
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