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Ulvemotstand 
Som de fleste nå har registrert, virker 
motstanden mot ulv stor - særlig da 
gjennom lokale medier. Det ensidige 
inntrykket man får gjennom disse er at 
en ulv er en for mye. At de lokale medier 
gjentar de samme negative reportasjene 
gang etter gang får nå så være. Mange 
journalister viser dårlige evner når de 
kun oppsøker personer og grupperinger 
som har skumle historier og tragedier å 
berette om ulv og andre "fæle dyr". 
Enkelte serverer det så sterkt at man 
skulle tro ikke folk tør å gå ut av døra. 
De skaper en helt ubegrunnet frykt for 
ulven hvor myter og rare forestillinger 
er det essensielle fremfor sannhet og 
fakta. 

Jeg tror folk på landsbygda langtfra har 
et så negativt syn på dyreliv. 
FYR får henvendelser fra mange som 
bor eller er tilknyttet ulveområdene 
gjennom f.eks. nøytrale jaktinteresser 
som er positive til ulv og andre dyrearter 
enn bare de jaktbare . 

Flere norske spørreundersøkelser fra 
slutten av 1980-tallet og frem til i dag 
viser klare positive holdninger til rov
dyr. I Sverige er det nylig blitt gjort en 
undersøkelse som viser blant annet at to 
tredjedeler av befolkningen aksepterer 
en dobling av ulvebestanden og hele 40 
% ønsker en stamme på minst 500 ul
ver! I tillegg var befolkningen i ulve
områder gjennomgående mer positive 
til ulv som andre steder i landet. Dette 

viser et voksende mer moderne natur
syn som tar innover seg artenes egen
verdi og betrakter dem som naturlige 
elementer i vår fauna. 

Det er ingen grunn til å tro at Norge 
skiller seg vesentlig ut i den forbindelse. 
Det ville være forferdelig og direkte 
pinlig hvis noe annet skulle være til
felle. Men vi har jo for såvidt vist i noen 
forvaltningsmessige tilfeller at Norge 
kan opptre totalt uforstående til andre 
lands positive holdninger til natur - det 
bør det snart bli slutt på! 

Styret ønsker alle våre medlemmer et 
riktig Godt Nyttår!! 

Morten Bilet 

Våre Rovdyr Nr 3- 98 Side 124 



Forvaltning av ulv i Norge og Sverige 
Et utdrag av myndighetenes strategier med hovedvekt på norske 
forhold i perioden 1997-98 

En kommentar og sammenfatning av Viggo Ree 

Norge og Sverige har i lengre tid hatt kontakt i tilknytning til ulveforvaltningen. På 
de etterfølgende sider er det gjengitt enkelte viktige dokumenter og pressemeldinger 
som er offentliggjort av bl.a. Direktoratet for naturforvaltning og Statens 
naturvårdsverk i Sverige. I tillegg er det inkludert faksimiler fra avisen Østlendingen 
i anledning den første lovlige ulvejakten i Norge etter fellingstillatelsen på Vegårshei
ulven på begynnelsen av 1980-tallet. Innledningsvis fokuseres det noe på bl.a. viktige 
deler av rovviltmeldingen og innstillingen fra i fjor. 

Rovviltmeldingen 

Sentralt i den norske ulveforvaltningen står 
St.meld. nr. 35 (1996-97) - Om rovvilt
forvaltning . I denne stortingsmeldingen 
står det bl.a. på s. 61: "Ulvebestanden kan 
ikkje sjåast på som levedyktig korkje på 
norsk side eller for Skandinavia sett under 
eitt. I tråd med norske plikter har departe
mentet som mål å etablere reproduksjon av 
ulv i Noreg , og viser til norske og svenske 
styresmakter sitt sams arbeidsmål om å få 
etablert minst 8-10 familiegrupper i Sør
Skandinavia i første omgang". På s. 74 står 
det videre bl.a.: "Den skandinaviske ulve
bestanden er framleis sterkt truga, og 
eitkvart tap av individ ut over den naturlege 
avgang vil kunne innebere ein risiko for 
overlevingsevna til bestanden i framtida. 
Inntil vidare må difor eitkvart individ av ulv 
ha eit strengt vern, og det er lite aktuelt å gi 
skadefellingsløyve utanom i heilt spesielle 
situasjonar. Etter at ein har nådd det sams 
norsk-svenske arbeidsmålet om 8-10 fami
liegrupper, av desse nokre i Noreg, bør 
ulven kunne forvaltast meir på linje med 
bjørn og jerv. Dette inneber bruk av skade-

fellingsløyve og eventuelt også lisensjakt i 
nærare bestemte område". I innstillingen til 
Stortinget (Innst. S. nr. 301. (1996-97) Inn
stilling fra energi- og miljøkomiteen om 
rovviltforvaltning. St.meld. nr. 35 (1996-
97)) står det bl.a. på s. 10: "Flertallet slutter 
seg til målet om å etablere reproduksjon av 
ulv i orge. Norske og svenske styres
makter har et felles mål om å få etablert 
minst 8 til 10 familiegrupper i Sør-Skandi
navia. Dette innebærer et strengt vern av 
ulven." Den norske delen av den skandina
viske ulveforekomsten omtalt i rovvilt
meldingen er altså ikke blitt tallfestet av 
Stortinget, selv om det senere har versert 
ulike tall og tallforslag i bl.a. mediene ( ord
lyden i rovviltmeldingen sier allikevel at en 
norsk ulvefamilie ikke er tilstrekkelig). 
Viktig er det dessuten å notere seg at det kun 
er nevnt "skadefellingsløyve og eventuelt 
også lisensjakt". Det står altså ingenting om 
tilintetgjørelse eller fjerning av hele ulve
familier i Norge - slik det er blitt framstilt i 
enkelte medier de siste månedene. 
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Bernkonvensjonens forpliktelser 

Konkrete bestandstall er en viktig faktor når 
det gjelder målsetting en om å sikre leve
dyktige stammer av rovviltarter. For alle 
arters vedkommende, også i forbindelse 
med ulven , gjelder imidlertid prinsippet om 
reproduserende og levedyktige bestander 
på hvert enkelt lands territorium - både når 
det gjelder nasjonal lovgivning og interna
sjonale avtaler. I Stortingets innstilling nr. 
301 vises det på s. 4 til de mål som ble 
nedfelt i forrige rovviltmelding (1991-92), 
hvor komiteen den gang uttalte: "Ko miteen 
viser til de forpliktelser Norge har etter 
Bernkonvensjonen til å sikre vern av de 
arter konvensjonen omfatter som bl.a. er de 
fire store rovdyrene, ulv, bjørn, jerv og 
gaupe, som meldingen omfatter. Komiteen 
gir sin tilslutning til at hovedmålsettingen 
for en slik forvaltning er å sikre levedyktige 

bestander av de fire store rovdyrartene. 
Samtidig skal de skader som forårsakes av 
store rovdyr begrenses mest mulig. " 
"Komiteen (komiteen i 1996-97, forfatters 
anmerkning) er enig i dette ". 

Videre står det i innstillingen om 
Bernkonvensjonen på s. 6: "Komiteen viser 
til at spørsmålet om Bernkonvensjonens 
forpliktelser har vært gjenstand for debatt. 
Komiteen vil vise til at forutset ningene for 
å hindre utryddelse av arter, og sikre deres 
overlevelse over tid slik Bernkonvensjonen 
krever, nødvendigvis vil måtte være 
levedyktighet. Her har Norge, ifølge 
konvensjonens Art. 2 og 3, et selvstendig 
ansvar, enten det dreier seg om egne bestan
der av rovdyr eller delbestander av felles 
skandinaviske stammer - som tilfellet er 
f.eks. for brunbjørn. Denne forplikte lsen i 
konvensjonen til nasjonalt ansvar er atskilt 
fra retningslinjene for utøvelsen av denne 

Hunn-ulv i fangenskap. Foto: Viggo Ree 
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forvaltning oppgav en i konvensjonens Art. 
4. Slik forva ltningsutøvelse kan f.eks. 
gjelde samarbeid om bestandsovervåking, 
felling av kadedyro.l., samt samordning av 
innsatsen for å verne om leveområdene for 
truede arter på tvers av landegrensene. 

Komiteen vil i denne sammenheng 
vise til brev fra Bernkonvensjonens sekreta
riat av 17. juni 1996 til Direktoratet for 
naturforvaltning, der det bl.a. heter: 

"l. Kontraherende Parter har klare for 
pliktelser under Konvensjonen for å 
bevare populasjoner av alle truete ar
ter (listet i både Appendix II og III) 
fra fare. 

2. 

3. 

Disse forpliktelsene er ikke "overfør 
bare " til andre land gjennom 
adoptering av felles forvaltnings 
programmer (med) andre land. Slike 
forvaltningsprogrammer er vel 
komne der de tillater en ensartet og 
koordinert forvaltning med det sik
temål å bevare bestander av truete 
arter på tvers av ulike land. 
En hvilken som helst plan for "koordi
nering av forvaltningen" mellom 
ulike land som innebærer at hvert en
kelt av de fennoskandisk land har 
ansvar for å bevare levedyktige be
stander av bare en av artene 
(brunbjørn for Sverige, ulv for Fin
land, eller gaupe for Norge) ville 
være en klar feiltolkning av Partenes 
forpliktelser under 
Bernkonvensjonen. Alle nordiske 
land har forpliktelser til å bevare 
bestander av alle arter som har til 
hold i deres territorium, uten 
hensyntagen til de positive bevaring 
stiltak som blir gjennomført av nabo
land ." 

Stortingsflertallet gir sin tilslutning til 
levedyktig bestand av ulv i Norge 

I innstillingen står det videre på s. 6: "På 
denne bakgrunn mener komiteens flertall, 
medlemmene fra Arbeiderpartiet , Sosialis
tisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti , at 
Norge ifølge Bernkonvensjonen innehar en 
klar forpliktelse til å verne om truede arter 
som sikrer deres levedyktighet over tid 
innenfor våre grenser. Bernkonvensjonen 
kan altså ikke tolkes slik at dette selvsten
dige ansvaret kan overlates til naboland. Å 
legitimere en slik fortolkning av konvensjo
nen vil i internasjonal sammenheng være 
svært uheldig også av hensyn til andre truete 
og sammenliknbare dyrearter i andre deler 
av verden. Samtidig kan det etter konven
sjonen samarbeides om forvaltningen av 
artene på tvers av landegrensene gjennom 
en felles skandinavisk forvaltning. Flertal
let mener at det bør legges opp til et slikt 
forvaltningssamarbeid." 

Dette betyr at Norge skal sikre en 
levedyktig bestand av ulv på sitt territorium 
helt uavhengig av bestandssituasjon og po
sitive forvaltningstiltak i nabolandene. Vi 
skal med andre ord sitte igjen med en 
reproduserende og livskraftig ulvestamme 
på norsk jord dersom f.eks. alle ulver i 
Sverige ble drept eller døde av sykdom på 
kort tid. Målsettingen for bl.a. ulve
forvaltningen i Norge ble også understreket 
av Bernkonvensjonens representanter un
der et møte i Miljøverndepartementets regi 
i Oslo den 17.2.1997. Her la konvensjonens 
sekretær, Eladio Fernandez-Galeano , sær
lig vekt på artene bjørn og ulv, som Norge 
enda ikke har levedyktige stammer av på sitt 
territorium, og presiserte at det vi her i 
landet nå må sørge for - som et første mål -
er å få etablert binner som yngler i Sør
Norge og de første ulvepar som reproduse-
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rer seg på norsk side av grensen. Etter at 
dette møtet fant sted i fjor har man ihvertfall 
kommet et skritt videre mot denne første 
målsetting , i det de første bjørnungene i 
Nord-Trøndelag så dagens lys i år - og ulve
valper ble født på norskjord i både 1997 og 
1998. Dette var første reproduksjon av ulv 
i Norge på nesten 50 år, og valpene i fjor ble 
født i henholdsvis Hedmark og Akershus. 
Paret i det sistnevnte fylket, som tidvis også 
oppholder seg i Hedmark , Østfold og 
Varmland (se Våre Rovdyr 2-98, s. 57-61) 
har det siste året flyttet seg noe østover, og 
årets valper ser ut til å ha kommet til verden 
på svensk side av territoriet. Dette innebæ
rer at antall ynglende ulvetisper på norsk 
jord er sunket fra 2 i 1997 til en i 1998. 

Det kan for øvrig være på sin plass å 
minne om at det var Norge som i sin tid tok 
initiativet til Bernkonvensjonen. Dette er 
et moment mange ser ut til å ha glemt, ikke 
minst i debatten om rovviltforvaltningen. 

Svenskenes handlingsprogram for ulv 

Direktoratet for naturforvaltning tok i 1993 
initiativ til et handlingsprogram for ulve
forvaltningen i Skandinavia. Av ulike årsa
ker ble dette arbeidet lagt til side noen år. I 
1997 tok Naturvårdsverket tak i dette arbei
det igjen, og utarbeidet et 21 siders hand
lingsprogram for arten i Sverige. Svenskene 
har ikke satt strek ved 15 etablerte familie
grupper i sitt land, som mange tror - men 
målet er å la ulvestammen fortsette å 
vokse. Ved passering av 10 par i Sverige har 
man vurdert å gjeninnføre ulven i § 28 i 
jaktforordningen (nødvergeparagrafen), 
noe som har fått bred støtte i høringssvarene. 
I forslaget til handlingsprogram er det 
dessuten foreslått å kunne åpne for 
"skyddsjakt" når det finnes minst 15 ulvepar 
i Sverige(§ 27 i jaktforordningen). Prinsip-

pet om "skyddsjakt " har fått støtte under 
høringsrunden, men ikke ved passering av 
dette bestandsnivå - i det mange mener at 
tallet 15 sett ut i fra faglige kriterier er for 
lavt i denne sammenheng. 

Høringssvaret til direktoratet 

Direktoratet for naturforvaltning ga i brev 
av 21.11.1997 en skriftlig kommentar til 
svenskenes handlingsprogram for ulv. 
Dette brevet er gjengitt først i den etterføl
gende kopi/faksimile-sammenfatningen. 
Her ser man at direktoratet flere steder har 
referert til St.meld. nr. 35. Leserne bes 
merke seg ordlyden under avsnittet Fors
kning på s. 2 i direktoratets brev. Her står det 
bl.a.: '"D har tidligere vært skeptisk til 
forskning på ulv i Skandinavia på grunn av 
risikoen dette innebærer på så lavt bestands
nivå. -- Risikoen er lavere i dag enn for fire 
år siden, da bestanden har økt. Det er likevel 
et lavt antall ulver i Skandinavia, og vern av 
hvert enkelt individ er av stor betydning for 
bestandens utvikling. DN har derfor frem
deles det samme syn på ulv, dersom denne 
innebærer immobilisering av individer, jf 
også St.meld .nr 35." 

Ikke merking, men felling OK! 

Det er i høringsbrevet av 21.11.1997 inter
essant å merke seg direktoratets klart kri
tiske og negative holdning til telemetri på 
ulv i Skandinavia fordi det er så få individer 
og lavt bestandsnivå - når den samme etat 
bare litt over et halvt år senere pluselig gir 
fellingstillatelse på en av disse fåtallige 
skandinaviske dyrene. Og dette skjer altså 
for den mest truete pattedyrart i både Norge 
og Norden, og i det av de to skandinaviske 
ulveland som har færrest individer! Søkna-
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den fra Sollia sankelag og Sollia sau- og 
geitalslag samt fellingstillatelsen til direkto
ratet av 11 . . 1998 er gjengitt. I tillegg er det 
tatt med ulike reportasjer om ulvejakten fra 
avisen Østlendingen. 

Direktoratets historiske fellingstilla
telse gjaldt for øvrig ikke bare i Stor-Elvdal 
kommune i Hedmark, men også for en del av 
Oppland . Leserne bør merke seg at på 
tidspunktet da fellingstillatelsen ble gitt, var 
det ikke påvist en eneste ulvedrept sau i 
Oppland fylke. Senere ble det erstattet to 
antatte ulveskader på sau i fylket (Ringebu 
kommune) , hvorav den ene ikke ble besikti
get av fylkesmannens rovviltkontakt! Dette 
viser at toleransegrensen for husdyrskader 
av vår mest truete dyreart på kort tid er blitt 
foruroligende lav. 

Verdens Naturfond klaget i brev av 
13.8.1998 til Miljøverndepartementet på di
rektoratets fellingstillatelse. Direktoratet 
svarte allerede samme dag. I brevet er det en 
del svært oppsiktsvekkende begrunnelser, 
bl.a. står det: "Ulven har imidlertid opptrådt 
i området over noe tid, og det har vært flere 
skadetilfeller. Det opplyses videre at de 
drepte dyrene er lite påspist, og det har i 
tillegg vært tilfeller av at dyr skades og må 
avlives. " Videre står det i brevet: "Direkto
ratet har i dette tilfellet lagt vekt på at det 
mest sannsynlig er et enkeltindivid som står 
bak skadene. Videre at dette individet ope
rer utenfor det normale aktivitetsområdet 
for familiegrupper i Sør-Norge. -- Vi kan 
ikke se at fellingstillatelsen er i strid med 
Stortingets målsettinger om en etablering av 
flere familiegrupper i Skandinavia, og viser 
i denne sammenheng til at uttak av et enkelt
individ som opererer utenfor aktivitetsom
rådet til familiegruppene trolig vil ha liten 
effekt på framtidig utvikling. Gjennom vil
kårene i fellingstillatelsen har direktoratet 
lagt vekt på at hensynet til Stortingets mål-

settinger fremdeles søkes ivaretatt." 
Den eneste kjente enslige ulven ( di

rektoratet skriver enkeltindivid, men det an
tas at etaten mener enslig individ - altså et 
dyr som ikke tilhører en familiegruppe) i 
Norge ble med andre ord ønsket bort
forvaltet av norske myndigheter fordi den 
bl.a. hadde "opptrådt i området over noe tid" 
og at de drepte sauene var lite påspist! Be
grunnelsen for felling ved at denne ulven 
opererer utenfor aktivitetsområdet for 
familiegruppene i Skandinavia er også un
derlig. Enslige ulver opererer normalt ikke 
innenfor etablerte flokkers (familie
gruppers) revir! At en eventuell felling av 
Sollia-ulven ville ha liten effekt på den 
framtidige utvikling, viser at direktoratet 
også her tok feil. Nå ble som kjent ikke dette 
dyret skutt, og i dag vet vi at det etter all 
sannsynlighet er nettopp dette individet som 
nå har funnet seg en make. I oktober og 
november ble disse dyrene sporet, og under
søkelsene viser at de to går i lag og markerer 
- i det samme området hvor jakten foregikk 
i sommer (jfr. Ulverapport 1-98/99 fra Høg
skolen i Hedmark). Mange vil derfor stille 
spørsmål om hvorvidt Stortingets målsettin
ger ble ivaretatt da direktoratet ga fellings
tillatelsen i sommer. 

Prinsippdokumentet av 7.9.1998 

Med i denne sammenfatningen er et 
prinsippdokument om den skandinaviske 
ulveforvaltningen, som viser at Norge og 
Sverige nå har utvidet det eksisterende sam
arbeidet. Den svenske handlingsplanen skal 
trykkes om ikke altfor lang tid etter at en 
rekke forslag om endringer og tillegg er 
kommet inn under høringsrunden. Denne 
skal foreningen komme tilbake til en gang i 
1999. 
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DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING 
Kontoradresse: Tungasletta 2 Telefon: 73 58 OS 00 Telefaks: 73 91 54 33 

Postadresse: 7005 Trondheim 

N aturvårdsverket 
Blekholmsterassen 36 
S-106 4 8 Stockholm 
Sverige 

Deres ref. Vir ref. (ba opp(itt nd svar) 

97/8658- JTB/ARTSNI 
Mivkodc: 444, 6 

Dato 

21.11.97 

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR ULV -HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til Deres brev av 17.9.1997 om ovennevnte. 

,Direktoratet for naturforvaltning (DN) er positive til det initiativ som 
Statens naturvårdsverk (SNV) her har tatt. Innholdet i programmet er i stor grad i 
overensstemmelse med norske myndigheters syn på forvaltning av ulv. 

DN utarbeidet i 1993 «Forslag til forvaltning av den svensk/norske ulvestammen». SNV 
besvarte forslaget den 6.8.1993. Siden har denne planen ligget i bero av flere årsaker. I den 
senere tid ikke minst på bakgrunn av utarbeidelse av en ny norsk stortingsmelding om 
rovviltforvaltning; St.meld .nr . 35 (1996-97). Denne ble behandlet av Stortinget i sommer. DN 
forutsetter at innholdet i stortingsmeldingen og Stortingets behandling av denne er kjent . 

Om internasjonalt samarbeid står det i St.meld.nr 35 bl a: 
<1På grunn av den raske utviklingen i både rovviltbestander og skadesituasjon er det derfor 
nødvendig å videreutvikle det etablerte samarbeidet med Sverige, og i tillegg etablere tettere 
samarbeid med Finland. Departementet mener at delte vil sikre raskere beslutnings- og 
informasjonskanaler, og kamme som et verdifullt tillegg til arbeidet innenfor 
konvensjonene ...... Et annet prioritert område må være å etablere like metoder og rutiner for 
datautveksling om grensebestander, samt å oppre//holde et nært samarbeid om forskningen>;. 

Sett i lys av det som har skjedd siden 1993, og forutsatt at det ikke skjer vesentlige endringer i 
handlingsprogrammet slik det foreligger, foreslår DN at arbeidet med en felles 
forvaltningsplan for den svensk/norske ulvestammen inntil videre legges til side. Det arbeidet 
som er utført er likevel verdifullt, all den stund mye av innholdet er implementert i St.meld.nr 
35 og det handlingsprogram som nå er sendt på høring fra SNV. 

DN foreslår at det med bakgrunn i handlingsplanen og Stortingsmelding nr 35 etableres 
et forum for praktisk samarbeid og informasjonsutveksling om forvaltningen av de fire 
store rovdyrartene mellom DN og SNV. Det bor også vurderes å innlemme Finland i et 
slikt samarbeid. Dette vil bidra til en mer samordnet forvaltning landene imellom. 
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St.meld nr.35 og handlingsprogrammet vil være sentrale dokumenter som må ligge til grunn 
i et slikt samarbeid om ulveforvaltning. Samarbeidet kan feks organiseres på en liknende 
måte som «Koordineringsgruppen for rovdyrsforskningen i Fennoskandia». DN imøteser 
SNVs respons på et sliJ...'1 samarbeidsforum. 

DNs kommentarer til SNVs forslag til handlingsprogram for ulv 
Vi vil her kommentere de mest sentrale punktene i handlingsprogrammet. Forøvrig vises til de 
merknader som er gitt i det tidligere planutkastet, St.meld nr 35(1996/97),jfpkt 7.2.5 og kap 
7, I. avsnitt, samt at Stortinget har pekt på behovet for en koordinert innsats på tvers av 
landegrensene. 

Langsiktig mål 
SNVs langsiktige målsetning harmoniserer godt med norske myndigheters uttalte mål, som 
igjen bygger på forslaget fra 1993. I St.meld .nr 35 heter det: 
« .. .I tråd med norske forpliktelser har departementet som mål å etablere reproduksjon av ulv i 
Norge, og viser til norske og svenske myndigheters felles arbeidsmål om å fi etablert minst 
8-10 familiegrupper i Sør-Skandinavia i første omgang. Inntil dette målet er nådd, må ulven 
underlegges et meget strengt vern». Stortingets energi- og miljøkomite sluttet seg til dette, 
men la til at «det ikke bør legges til rette for etablering av ulv i områder med samisk 
-tamreindrift». 

Kortsiktig mål 
I dag vil det kun i helt spesielle situasjoner være aktuelt å gi skadefellingstillatelse på ulv i 
Norge. DN deler derfor SNV s oppfatning om et svært strengt vern ved dagens 
bestandssituasjon . I likhet med SNV s forslag, legges det opp til at arten kan forvaltes mer 
liberalt og beskattes ved oppnådde vedtatte bestandsmå!. I St.meld.nr 35 står det bl a: 
« .. Etter at en har nådd det felles norsk-svenske arbeidsmålet om 8-10 familiegrupper, hvorav 
noen i Norge, bør ulven kunne forvaltes mer på linje med bjørn og jerv. Dette innebærer bruk 
av skadefellingstillatelser og eventuelt også lisensjakt i nærmere bestemte områder». 

Skader på tamdvr 
DN støtter SNV s syn når det gjelder flytting av rovdyr. Det er i Norge de seneste årene 
flyttet/forsøkt flyttet bjørn ved tre anledninger. Alle disse tre tilfellene ga dårlig resultat, hvor 
bl a den ene omkom under selve flytteforsøket. Det er derfor DNs oppfatning at flytting av 
rovdyr er et lite egna virkemiddel for å løse et problem. Dette er også i samsvar med det som 
nylig er avdekket gjennom en sammenstilling av internasjonale resultater om flytting av 
rovdyr (Linnell m .fl, 1997). 

FOrskning 
DN har tidligere vært skeptisk til forskning på ulv i Skandinavia på grunn av risikoen dette 
innebærer på så lavt bestandsnivå . Dette har også vært SNVs holdning tidligere, bla gjennom 
Deres uttalelse til forvaltningsplan for ulv av 6.8.1993. 

Risikoen er lavere i dag enn for fire år siden, da bestanden har økt. Det er likevel et lavt antall 
ulver i Skandinavia, og vern av hvert enkelt individ er av stor betydning for bestandens 
utvikling. DN har derfor fremdeles det samme syn på forskning på ulv, dersom denne 
innebærer immobilisering av individer, jf også St.meld.nr 35. Annen forskning, som feks 
holdningsundersøkelser og DNA- analyser av døde ulver, er selvsagt uproblematisk. 
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Det bør på det nåværende tidspunkt søkes etablert et samarbeid med finske myndigheter og 
forskningsinstitusjoner, slik at overførbar kunnskap om ulv gjennom forskning der kan 
komme skandinavisk ulveforvaltning til gode. _ 

Overvåkning 
DN anser overvåkning av den skandinaviske ulvestammen som særlig viktig, ikke minst på 
grunn av den utvikling stammen nå er inne i. Selv om det i dag synes å være en koordinert 
innsats mellom de mest aktuelle !an, fylkesmenn og frivillig innsats, ser vi behovet for en 
større samordning av overvåkingen. Dette vil kunne være et av de første tema innenfor et 
samarbeidsforum mellom DN og SNV som foreslått ovenfor. Et slikt arbeid vil også være i 
tråd med det tidligere planutkastet, som la opp til et felles overvåkningsprogram og felles 
rapporteringsrutiner. 

Forebyggende tiltak 
I forhold til Sverige vil vi i Norge sannsynligvis få et større behov for å utvikle effektive 
forebyggende tiltak mot ulveskader på husdyr. Dette henger sammen med at frittgående sau 
på beite medfører at vi i langt mindre grad kan forebygge gjennom bruk av el-gjerder. Det vil 
likevel være av stor nytte å etablere et nærmere samarbeid om utvikling av forebyggende 
tiltak mot ulveskader. Dette gjelder forøvrig også ved skader forårsaket av de andre tre 
rovviltartene. 

Lovgivning 
DN deler SNV s bekymring når det gjelder hold av ulvehybrider . I følge norsk lov er det 
ulovlig å importere, holde eller sette ut ulv i Norge . Det har likevel begrenset påvirkning på 
den skandinaviske ulvestammen å inneha et strengt lovverk i Norge, så lenge hold av 
ulvehybrider blir vanligere i Sverige. En tilsvarende bestemmelse i svensk lovverk vil derfor 
være av stor betydning, all den stund ulvestammen er felles. 

Konsekvenser 

3 

Som SNV skriver, vil ett av hovedproblemene være ulvepredasjon på sau i Norge. Når det i 
den forbindelse beskrives at det «F ennoskandiska vargprosjektet» derfor i en stor del vil 
bedrives i Norge, må det eventuelt være under den forutsetning at DN har gitt sitt samtykke til 
slik forskningsaktivitet i Norge. Forøvrig er DN ukjent med at det fins noe motsvarende til det 
svenske Viltskadecenteret i Norge. 
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Informasjon 
I tillegg til overvåkning, er informasjon etter DNs oppfatning det viktigste satsingsområdet 
når det gjelder forvaltning av ulv i Skandinavia på kort sikt. Dette på grunn av den veksten 
som kan forventes i ulvepopulasjonen og den generelle oppfatningen av og kunnskapen om 
ulv hos befolkningen. 

Medhilsen 

r~ Svarte e.f. 'Te~i,l. Bf· 
Terje Bø 

Saksbehandler: Jørund T. Braa, tlf; 73580572 

Gjenpart: Miljøverndepartementet 
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MD pressemelding 98: Nei til flytting av ulv 

OooIN 
Pressemelding 

22.mai 1998 

Miljøverndepartementet 
(MO} 

Nei til flytting av ulv 

Page 1 of 1 

Miljøverndepartementet har i dag stadfestet at det ikke er aktuelt å nytte ulver vekk fra 
yngleområdet i Østerdalen. 

En familiegruppe av ulv holder til i et område i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner. Fra 
disse to kommuner er det kommet ønske om å nytte ulvene vekk fra området, der det gir 
3000 sau på beite om sommeren. Søknaden om nytting ble avslitt av Direktoratet for 
naturforvaltning. Dette avslaget er nå stadfestet av Miljøverndepartementet. 

Vinteren 1997-98 ble det registrert seks familiegrupper av ulv i Skandinavia. To av disse har 
tilhold i Sørøst-Norge og de andre i Sør-Sverige. Det er første gang på mange år at det er 
dokumentert yngling av ulv i Norge. 

Forvaltningen av ulv bygger på Stortingets behandling av Rovviltmeldinga i 1997. Arten skal 
underlegges et strengt vern inntil det er etablert minst 8-10 familiegrupper i Sør-Skandinavia, 
derav noen i Norge. Først når dette bestandsnivået er nådd, kan ulven forvaltes mer på linje med 
andre rovdyr, noe som blant aMet kan innebære lisensjakt i nærmere bestemte områder. Det kan 
ikke utelukkes at et slikt bestandsnivå blir nådd allerede etter kommende sommer. Registreringer 
tyder på at iMtil 9 ulvepar i Skandinavia kan få valper i 1998. Miljøverndepartementet følger 
utviklingen nøye. Det vil bli lagt stor vekt på skadeforebyggende tiltak i aktuelle områder. 
Behovet for skadefelling av bestemte individer vil bli løpende vurdert. 

I løpet av 1998 vil ulveforvaltningen bli drøftet inngående med svenske myndigheter. På et møte 
mellom Naturvårdsverket, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet før påske 
var det enighet om at det bør utvikles et felles prinsippdokument. Dette vil blant annet omfatte 
retningslinjer for iverksetting av nye forvaltningstiltak i forhold til faser i bestandsutviklingen. Et 
forslag til et felles forskningsprosjekt skal utredes med sikte på mulig oppstarting vinteren 
1998-99. Samarbeidet om bcstandsovervåking skal videreutvilcles. Det vil bli drøftet med finske 
myndigheter hvorvidt et slikt samarbeid om forskning og overvåking ogsA skal omfatte Fanland. På 
bakgruM av tilgjengelig erfaring og kuMskap er norske og svenske myndigheter enige om at 
flytting av ulv er et lite egnet og lite aktuelt forvaltningstiltak. 

Kontakt: ekspedisjonssjefTorkel Ramberg, tlf. 22 24 58 02 

H HM r._ 'Sifi{ '1IPSiiTii: H Hl P 

lAgt inn 22 mai 1998 av Statens forvaltningstieneste. OD/N-redalqjonen 
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Vil felle ulv 
ilmsdalen 
I går kveld ble det funnet seks drepte 
sauer i Imsdalsvola ved Storfjellet på 
grensa mellom Hedmark og Oppland. 
Sauene tilhørte Odd Arvid Sollien i Stor
Elvdal, og alle er påvist tatt av ulv. 

AV 
LARS ESPEN RATH VESTAD 

- Ytterligere to sauer ble funnet så hardt skamfert 
av ulv at de måtte avlives på stedet, forteller 
Østen Østensen i Stor-Elvdal viltnemnd. 

Sent i går kveld ble fylkesmannens miljøvern
avdeling og Direktoratet for Naturforvaltning 
(DN) kontaktet av beitelaget for å varsle om ska
dene etter rovdyrangrepene . 

- Alle skadene er helt ferske, og rovdyrkonsu 
lent Odd Brun fra Fylkesmannen har slått fast at 
alle sauene er tatt av ulv, sier Østensen , og legger 
til at nå må skadeulven tas. 

- Ulven har bare «lekt seg» i saueflokken. For 
bare et av kadavrene er spist av. De andre er bare 
revet i hjel, forteller Østensen. 

- I går kveld kom hele beitelaget sammen for å 
utforme en fellingssøknad. Men vi måtte først 
rådføre oss med forvaltninga. Sauene oppholder 
seg nemlig på Opplands-sida av fylkesgrensa. 
Men sauene er tilhørende i Stor-Elvdal i Hed
mark. Søknaden er nå sendt DN, og vi venter svar 
i morgen tidlig, sa Østensen sent i går kveld. 

Sauene er sluppet over et stort område, og 
kadavrene er funnet i tett krattskog. Derfor fryk
ter Østensen at de vil finne langt flere drepte og 
skadede sauer. 

- Det kommunale fellingslaget i Stor-Elvdal er 
klare til å rykke ut på kort varsel. Men denne 
saken er spesiell, i og med at sauene er tatt i Ring
ebu. Derfor vil eventuell fcllingsforsøk bli utført i 
samarbeid med Ringebu, forteller Østensen. 

Østlendingen ONSDAG 5. AUGUST 1998 
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5olli~ SMKelag 
;?:80 Atl1.'.I 

Solli~ ~au- og geitalslag 
2400 Atn.i 

Direktor.itet ror naturforvaltn'ng 
lllll!Jt!Slt'll~I 2 

7005 Trondhoim 

SøKnnd om ft!lling av ulv. 

Alna 0808 98 

Solll:i sankelag har clencJ.august dokumentert :iv row1ltko,1sulont Odd 81u11 at ulv har 
d1epl ~ sauer(~ lam). Det er ltfag 8 .1,ugust funnet J nye kadaver, og et lam rniitte 
«vlives med stor0 skø<ler. Rovviltkonslilenl Odel f:Hun vil se pa kad<1vercnc fJci rnnn<lc1g. 
Alle dyr"ne lllllører Eljørn Tangen . · 
f2r1arlngsmtissig vil de raKtlske <;;k;,der være betydelig større enn det som bl,r funnet. 
l)..: s-r:<ll • i>nyrepene ""' skjcdCJ 

0

i $ulli<1 be itelag~. sørlige og øsuigt' del, grc,,,se1 til 
Stuiljell:,ete1 beitelag, se vedlagte Kart. 

To av tilfellene har skjedd siste døgn . I .ivsl.iget pa søknad fra Stortjell~eter be1tel<Jg av 0408 
v,ses det 111 små skader I avgr_enset ornrtide, dene er med de siste avclekke<h: :;kader ikke 
1,:1gy~1. 1,._,.r.,~1_1r. _ I, 1.i!.ll'.J1'?, r_i.l. r.lP..t1i{b1?.. ri~•- I1 . i,1.11.i, rJ,)~.,lm~r;\1/~,;t. 'il. •li.Il h_:1r.ii;t1:, ,,((~Il'· 1. ",'!!'f~ r:ir; 1, 1.':J!:r,\ 
·.;JJi'.J f lciløK:;e\ia

1 
se k~,1. 1 

Grunnlaget ror en fellingstillatelse , nevr.:c/'.)rnr.ide bør derlor væ re til stede . 

Sollit1 sau, og geitalslag 

{ J.ty; IJn cf "'St),å-c';.,,.(.. 
Odd Arvid Sol lien 

1•:cp1 : I' ylk~.:;111<11111<J11 i H~urnark, Mlljøveir1avdalinge11 
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DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING 
Koniorndresse: Tungrisletfa 2 Telef on: 73 58 05 00 Telefaks : 73 58 05 01 

Hjemmeside: h11p://www.nn1urforvaltning.no/ 
Post~d.resse: 7005 Trondheim 

Stor-Elvdal kommu ne 

2480 Koppang 

(k-cJ~ r. D:uo 

8.8.98 11.08.98 

FELLTN(;STILLATELSE PÅ ULV I STORELVDAL KOMMUNE I HEDMARK OG 
RINGEBU KOMMUNE I OPPLAND 

Viser til søknad om fellingstillatelse på ulv datert 8.8.98 fra Sollia Sankelag og Sollia Sau og 
geitealslag 

,Direk toratet for naturforvaltning gir Stor-Elvdal kommune fellingstillatelse på 1-en ulv 
i perioden fra og med 12.8.98 til og med 17.8.98 klokken 12.00, for et nærmere angitt 
område og på nærmere angitte vilkår som beskrevet under . 

Begrunnelse: 
For første gang på ca 50 år er det vinteren 1997/98 dokumentert yngling av ulv i Norge. 
Vinteren 1997/98 ble det registrert seks familiegrupper av ulv i Skandinavia. En av disse har 
tilhold i nærområdet til det angitte skadeområdet. 

I perioden 1992-97 har det vært utbetalt erstatning for ulveskader på sau i 1992, 1994, 1995 
og 1997, med det største antall sauer erstattet i 1992 og 1997 (hhv. 462 og 474 sauer erstattet). 
Med den relativt nye situasjonen i Sør-Norge vil det 1nåtte forventes et noe økt skadenivå i 
tiden som komm er. / 

Målet ~or d·en skandinaviske bestanden på 8-10 familiegrupper er enda ikke nådd. Ethvert 
individ av ulv vil derfor foreløpig ha et strengt vern, og det er for tiden i utgangspunktet lite 
aktuelt å gi skadefe llingstillatelser . Det kan likevel være aktuelt å gi fellingstillatelse i helt 
spesielle tilfeller, feks ved store ulvesknder på sau på Vestlandet eller i samiske 
tamreinområder. I sistnevnte 01nr~der har Stortinget bestemt at det ikke skal etableres faste 
bestander av ulv. DN har derfor åpnet for muligheten for at aktuelle fylkesmenn kan 
disponere en betinget fellingstillatelse i særskilte tilfeller. 

I det aktuelle skadeområde t er det i den senere tid dokumentert drept av ulv i alt 7 voksne sau 
og I 3 lam. Skadeomfanget er etter DN's vurdering avgrenset, og gir isolert sett ikke grunnlag 
for iverksetting av fellingstillatelse. Ulven har imidlertid opptrådt i området over noe tid, og 
det har vært flere skadetilfeller. Det opplyses videre at de drepte dyrene er lite påspist , og det 
har i tillegg vært tilfeller av at dyr skades og må avlives . Direktoratet vektlegger dessuten 
01nrådets betydning som beiteområde, herunder potensialet for en fortsatt økning i 
skadeomfanget i 01nrådet. Videre vektlegges informasjon fra søkerne om at det savnes dyr 
utover de som er gjenfunnet som kadaver, og at tapsomfanget derfor trolig er høyere enn det 
de registrete kadaver viser. 
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Tillatelsen er gitt med hjemmel i Viltlovens § 12 og forskrift om forvaltning av bjørn, jerv, 
ulv og gaupe, fastsatt ved kgl. res. av 9. juli 1993. 

ON kan til enhver tid kunne trekke tilbake fellingstillatelsen på ulv. 

Følgende vilkår er knyttet til iverksettelse av fellingstillatelsen på ulv: 

I) Jaktperiodens lengde er avgrenset til perioden fra og med 12.8.~8 til og med 17.8.98 
klokken 12.00. 

2) Tillatelsen er avgrenset til følgende geografiske område: 

Hedmark: Stor-Elvdal kommune vest for Glomma og nord for Imsa. 
Oppland: Grensa følger Imsa fra fylkesgrensa mellom Hedmark og Oppland - til Imssjøene, 

videre Åsta og Åstdalen til denne treffer grensa mellom Imsdalen statsallmenning 
og Ringebu Austfjells statsallmenning, videre allmenningsgrensa nordvestover til 
Store Hirsjøhøgda. 

Det anbefales at kommunen/jaktlaget begrenser jakten spesifikt til områder med 
d'okumenterte skader. 

2 

Fylkesmennene må vurdere om verneformålet eller reglene som gjelder vernede områder gjør 
at slike områder må unntas fra fellingstillatelsen. 
Ulv kan ikke forfølges ut av det angitte området, uten at ulven eventuelt forfølges som såret. 
Jaktlaget har i et slikt tilfelle bevisbyrden for lovlig forfølging. 

3) Det er kun tillatt å felle ulv som opptrer alene. Dette vilkåret er satt for å unngå at det felles 
individer i etablerte eller potensielle p_ar. 

4) Ved felling av ulv skal det nyttes våpen og ammunisjon godkjent for storviltjakt. 
Deltakende jegere må fremlegge b·evis på bestått skyteprøve fra 1997 eller 1998. Det er ikke 
tillatt å benytte hagle. _j· 

5) Felling av ulv skal omgående meldes til kommunen, Fylkesmannen i Hedmark, 
Fylkesnrannen i Oppland og ON. Meldingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for 
fellingen. Fellingsstedet skal påvises for fylkesmannen i Hedmark. 
Den/de som sårer ulv under forsøk på felling i henhold til tillatelsen, plikter å gjøre det en kan 
for å få avlivet dyret. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet. Dersom 
pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jaktleder uten opphold underrette 
fylkesmannen og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen i Hedmark avgjør hvordan det 
videre ettersøk skal ledes. Medlemmene i jaktlaget skal uten godtgjørelse, såfremt annet ikke 
er avtalt med fylkesmannen, bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre 
ettersøk. 

6) Ulv som blir felt etter denne tillatelsen er Viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på noen 
måte gjøre seg nytte av felt dyr uten nærmere samtykke fra ON. Felte dyr skal så raskt som 
mulig fryses og oppbevares i frosset tilstand, og deretter bringes til Norsk institutt for 
naturforskning (NINA), Tungasletta 2, 7005 Trondheim. Kontaktpersoner er Finn Berntsen og 
Tor Kvam. 

7) Med hjemmel i viltlovens§ 52, siste ledd, gir ON tillatelse til bruk av løs hund under 
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forsøk på felling dersom dette nnses som nl<tuelt. Jaktlaget må I så fall innhente nødvendige 
tlllntelser etter bufeloven og reindriftsloven. 

8) Det er kun Jegere oppnevnt av Stor-Elvdal kommune som kan deltn i fellingsforsøket. 

9) Alle deltakere I jaktlag skal være kjent med dette brevets innhold og eventuelt ytterligere 
begrensninger/vilkår gitt av fylkesmannen. 

10) Storelvdal kommune kan disponere Inntil kr 5000,· til 11dministrative 
kost11oder/org1111lserlng 011 evt.fellln11svederlag. Kommunen send~r evt krav til DN. Det gis 
ikl<e n11led11ln11 ti! A be11ytte bevllgnlngen til lønn nv lokolt organiserte jegere i forbindel~e 
med Iverksetting 11v fellingstillatelser. Det gis heller ikke mulighet for å kompensere for evt. 
rnpt urbelds(ol'ljeneste, leie nv avløserhjelp, bnrnevakt eller lignende . 

3 

./. Dette vedtnk kon Innen 3 uker påklages til Miljøverndepartementet. Evt. klage sendes via DN. 

Med hilsen ~\ . 

~~~ 
Stein Lier Hansen \ 
direktør 

Qienpnn; 
MiUøverndepnrtementet, 
L1rnd bruksdepartementet, ,) • 
Fylkesp,ennene I Hedmark og Oppland 
Sollia Sankelng,v/ Bjørn Tangen, 2490 Atna 
Soll!u Snu og gelteulslog,v/Odd Arvid Solllen, 2490 Atna 
Ringebu kommune 
Verdens Naturfond, 
Norges Naturvernforbund, 
Foreningen Våre Rovdyr, 
S11n111rbeldsr4det for naturvernsaker, 
Norges Bondelag, 
Norsk Bonde• og Småbrukerlag, 
Norsk Snu-og Oeitalslag, 
Stntens Natu1·vårdsverk, Sverige, 
NINA 
KS 
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Ulv herjer i Sollia 
I løpet av den siste uke har rovdyr drept 
minst 12 sauer i Sollia i Stor-Elvdal. Det 
er nå 11å ny søkt om fellingstillatelse på 
skadeulven som i forrige uke også drepte 
mange sauer i Imsdal~vola i Ringebu. 

Dermed er det foreløpig funnet tre tikker og sju 
lam som er offer for rovdyrherjinger i Sollia siden 
onsdag. 

- Den ene sauen er sannsynligvis utsatt for to 
angrep. Først er den skadet av ulv, mens Ydsc 
mener je rv har tatt dyret og avlivet det i ettertid, 
sier Tangen , som frykte r langt nere runn. 

Del er Solv~r og Bjørn Tangen i Sollia som hittil 
har mistet nest sauer. 

- Det ser ut til at ulven har funnet sitt eldor<ldo 
hos oss. Det er jo ikke mer enn en uke siden ulven 
drepte et titall dyr på grensa til Ringebu, sier Tan
gen. 

- Vi kom hjem fra ferie, da gjclcrcn vår hadde 
funnet fire drepte sauer onsdag. Siden har det bare 
ballet på seg. Torsdag fant vi nok el kadaver da 
Heidi Ydsc fm fylkesmannens miljøvernavdeling 
var på hcfaring. forteller Solv:.ir Tangen. 

Beiteområdet til Sollia Sau og Geit og Sollia 
Sankerlag grenser til omrfidet på fylkesgrensa 
hvor ulven slo til sist Derfor har dl.! ni1 søkt om fcl
lingstillatclsc, og lagt til grunn de store tapstallene 
de siste ukene og at det mest sannsynlig er den 
samme ulven. 

- Ved videre søk fant vi fire til på lørdag. En av 
disse sauene var drept, de tre andre fikk vi dyrle
gen til ei Hvlivc. Men det ser ikke ut til;'\ ende, Søn
dag fant vi nemlig ytterligere lo. - Lørdag kveld sendte vi fellingstillatelsen på 

telefaks.og håper vi snart får svar,avsluttcrTangen 
i Sollia. 

Ydse ha r sl~tt fast at de aller fleste er tatt av ulv. 
De to siste h.1r jerven tntt seg av. 

Øst/endingen TIRSDAG li. AUGUST 1998 

ULVEJAKT 
I SOLLIA 

.. ·.-1 ,, . 

ll>Tff,;M.NI·.": - lly11.-r J..im \Vrr JtWf'j"lltr. uJl'r.trtr JhlrilliW'ltrintu 
J,~11.-i11 N1.'W' i 0.li. (l-'ul<J: J<IH KriU<>Jj"trttHJ 

Bare en gang tidligere, siden 
den ble totalfredet i Norge i 
1973, er det gitt fellingstilla
telse på ulv. Sist gang en ulv 
ble felt, var skade ul ven i 
Vegårshei i 1984. Nå har 
imidlertid Direktoratet 
for Naturforvaltning 
gjort helomvending og 
ga i går kveld fcl
lingstiUatelse ror 
ulv i SoUia i Stor~ 
ElvdaLI natt 
begynte 
Østen 
Østcnsen 
(bildet) og 
det kommunale fellingslaget 
jakta på skadeulven, som de to 
siste ukene har tatt minst 25 sauer . • 

SE SIDE 10 
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-Nå skal 
ulven tas! 

I dag tidlii: ved 4-tida startet det kommunale fellingslaget i Stor-Elvdal jakten 
på skadeulven som de siste dagene har drept mer enn 25 sauer i Stor-Elvdal. 
Fellingstillatelsen var gjeldende fra midnatt og varer til og med mandag for
middag. Jakten starter i Sollia. 

------------- kommune i Oppl.md.» I løpet av 
en hillvlimc var Jet kommunillc 
fcllingslag,d samlet. og leder 
Østen Østcnsen (,lro sammen m~U 
saueeierne Odd Arvid Sollicn og 
Bjørn Tangen til Storfjellet ved 
Skjerdingljell for å rekognosere. 

AV 
KLAN: D,•1 /..0111-

mu11ah• Jdlin,:sla
)WI lll<'cl Øslen 
Øsl<.'IU< 'II i ,\}11,'i.'i('II 

);jord<• .w:x i .'it'IU! 

kve/clstimrr 1../c,n
for da~e11s ulve
jakt i S10r-l::lw.lal. 

l,AKS l<:SPl<:N RATi! VESTAO 

Klokken 20.IXI i går kveld kom den 
:-.vært gledelige mcldin!_!en tikken
de inn p,, tddakscn i Stor-Elvdal 
kommune og hos glade saueeiere i 
Sollia-området: ~Nå er del gitt fcJ" 
lingsllllat dsc på ulv i Stor-Elvdal 
kommune i 1-lc<lnwrk og Ringebu 

- Vi drnr ul for ,1 gjøre all klart og 
forberede jakta som starter i grå
lysningen. Klokken 4 i morgen tiJ-

- Ulvebestand 
er ikke nådd 
- Målet for den skandinaviske 
ulvebestanden på 8-IO familie
grupper er ennå ikke nådd. Et 
hvert individ av ulv vil derfor fore
løpig ha et strengt vern, og det er 
for tiden svært lite aktuelt å gi fei• 
lingstillalelscr, skriver Direktora
tet for Naturforvaltning i brevet 
som likevel gir fcllingstillalclse på 
ulv i Stor-Elvdal og Ringebu. 
Det var sisl lørdag Sollia Sanker
lag og Sollia Sau og Geitalslag søk
te Direktora tet for Naturforvalt
ning (DN) om fcllingstillatelsc på 
ulven. Nå har DN gitt fcllingstilla
lclsc i begge kommune,, hvilket 
betyr al bå<le Hedmark og Opp· 
laud er inviolverl i ulvejakta. 

Likevel er det bare kommunalt 
oppnevnte jegere i Stor-Elvdal 
som får jakte på skadeulven. Fel
lingstillatclscn gjelder felling av en 
ulv i perioden fra og med 12. 
august til og med 17. klokken 
12.00.oggjelder for områdene som 
i llcl siste er ulsall for størst ska
der. Dircktoralcl skriver al i alt 7 
voksne sau og 13 lam de siste dage
ne er funnet drept av ulv, og regner 
delte som el avgrenset skadeom
fang som ikke gir grunnlag for 
iverkselling av fellingstillatelse. -
Ulven har imidlertid opptrådt i 
området over noe tid, og det har 
vært nere skadetilfeller, skriver 
ON i fellingstillatelsen. De skriver 
videre at de drepte dyrene er lite 
påspist, og det har i tillegg vært til
feller av at dyr skades og må avli
ves. 
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lig er lh: fem r~rstc jcgcrnc p:, plass 
inne i hcitco111r:ic.Jcrn,; for~ forsøke 
og fclk skiidculven Jet c·r gitt fei~ 
lingslillalclsc p{1. forto11lc leder 
Øslcn Øsh..:nscn sent i glir kvckL 

Det kommunale jaktlaget 
hcst,ir av i alt 10 godt trente jcge
n:. :,;om de 111..::-;tc seks lfagcnc skal 
ja kle p."1 ulv fra grylit.Ilig morgen til 
sen kveld. for ikke,\ slite ul jeger • 
ne skal det <leies i lo lag, i tilfelle 
ulven ikke blir fell med del første. 

- Vi er :-.i kre p[1 at vi skal klare (1 

felle ulven, og del i løpet av kort 
tid. Den er observert i de aktuelle 
omnhJcnc mellom lmsdalsvola og 
Alm.lalcn flere gungcr de sisle 
dagene. Del tyder på al den har 
funnet omrt1dcl silt. og vil anlagc
lig hoklc seg der. sier Østenscn, 
som likevel er sv;l;rl gl;.1d for at fel
li11gstillalclsen er gitt for såpass 
hrng perio<lc. 

- Helt eksc1>sjonelt 
- Det er hell eksepsjonelt at det gis 
fellingslillalelse på ulv i Norge, sier 
Østcnscn. I g,\r kveld tok han kon• 
takl med aktuelle saueeiere. som 
er sva.:rl lettet over at de nå har fått 
en sjanse til å [elle skadeulven. 

- Får vi bare tatl denne ene 
ulven 01v dage. som i det siste har 
gjorl enorm stor skade, vil lettelsen 
bre seg hos saucbø11der og lokal
befolkningen ror øvrig. For hver 
ulv som blir borte, blir del tross alt 
Cn sauespiser mindre, legger 
Østensen til. 

Enkeltindivider farligst 
- Dct er cnkcltindividene som 
vanlirer ul av Ookken som er far
ligst og gjør størst skade. Forskning 
viser nl p,1r holder sammen og 
oppholuer seg for del aller meste 
innenfor territoriet, forteller I. 
amanuensis ved Høgskolen i Hcd
nrnrk. Torstein Storaas. 1-l.rn legger 
til at enkeltindividene er streifdyr 
som ofte vandrer fra sted til sted 
eller stadig nye byller. Ofte nyt
tiggjør de seg ikke av byttet, men 
dreper nærmest [or å leke seg og 
gjør stor skade. - Det var svært vik
tig og ·riktig ,i gi l'cllinp.sl ill~1tclse p;i 
ulven nå. I del siste har c..11.:11 gjort 
enorme ska<ler og det er ikke noe 
som tyder p~i at dette vil gi seg. Jeg 
er derfor sv,crt glad ror al fellings
tillatelse er gitt. sier Sturaas. 
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Resultatløs ulvejakt 
-men jegern ·e er ved godt mot 

Ved 11.00-tida i går formiddag kom ulvejegeme i Stor-Elvdal tilbake fra 
Sltjerdingfjell og Storfjellet uten å ha verken ulv eller kadaver. Men ulven er 
observert i Oppland, og jegerne la i går kveld optimistisk ut på nye fellings
forsøk. 

AV 
LARS ESPEN RATH VESTAD 

I det aktuelle skadeområdet har ulven hittil 
drept minst 7 voksne sauer og 13 lam. Ulven 
var observert av et øyenvitne ved Skjerding
fjellområdet så sent som ved 21.00-tida tirs
dag kveld . Men etter at jegerne i det kom 
munale feUingslaget la ut ved 04-tida i går 
morges, er ikke ulv observert. Det er heller 
ikke funnet nye kadaver etter ulven.som har 
drept sau både på ut- og innmark i Sollia. 
Atndalen, Skjerdingfjell, Storfjellet og lms
dalsvola . 

Det kommunale fellingslagetjakter nå på 
begge sider av fylkesgrensa . 

Observert i Oppland 
Det ble i går ettermiddag funnet nye, ferske 
ulvekadaver på Oppland-sida. Østen Østen
sen. som er leder for jaktlaget i Stor-Elvdal, 
forteller at mannskap fra miljøvernavde 
linga i Oppland var ule for å konstatere at 

det var ulv. Dette er utenfor området det er 
gitt fellingstillatelse for, men Østensen vil 
ikke spekulere i om jaktområdet vil bli utvi
det. 

- Da vil i tilfelle kommunalt oppnevnte 
jegere i Ringebu bli tilkalt for å utføre fel
lingsforsøket sammen med oss, forteller 
jaktleder Østensen. 

Stor sjanse for felling 
Han mener fortsatt sjansen er stor for å fel
le ulv. 

- Ulven virker ikke sky. Mange mennes 
ker har vært i nærheten av den . og i det siste 
har den vandret mellom lmsdalsvola og 
Ringebufjellet og Sollia. Den oppholder seg 
derfor i et begrenset område. sier Østensen. 
som er glad for al fellingstillatelsen er gitt 
over såpass lang tid. 

- Vi har tiden p~ oss helt fram til mandag 
klokken 12 på formiddagen. Sjansen er stor 
for at ulven slår til igj~n i området den nå har 
vandret i de siste ukene. 

Østlendingen TORSDAG 13. AUGUST 1998 
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STUDERER KART.- Omrcillel mei .flmlen.•s 11,,ye cia uln')c1kte11 foregci1: Fra t•~11srre Sn!rre Oskar 
Øt·erby, f/{lm Bom/al OK D,1g Bnkka fm del ko111111wwle fellingslaE:Cf. 



-Forvaltninga 
harskjønt 

problematikken 
- Jeg vil rose Direktoratet for Naturforvaltning (DN) 
for rask behandling av fellingssøknaden. De har gjort 
helomvending og gitt ja til tross for at de i hele sommer 

. har sagt at det aldri vil bli gitt fellingstillatelse før ulve-. 
bestanden er oppe i 8-10 familier. 

Det sier Knut Olav Haugland, 
leder av rovdyrutvalget i Stor
Elvdal kommune. 

- De fortjener mest ros fordi 
behandlingen tross alt var rask. 
De måtte nok ha mange runder 
rundt bordet i DN før de kom 
til et ja og fellingstillatelse kun
ne gis, forteller Haugland. 

Han synes det er svært posi
tivt at DN har vektlagt infor
masjonen fra søkerne om at det 
mangler en del dyr. - Mange 
lamunger går uten mor og 
mange søyer mangler lam. 
Tapene -fryktes derfor svært 
høyere enn de 20 som hittil er 

Østlendingen TORSDAG 13, AUGUST 1998 

påvist drept av ulven. 
- Beiteinteressene skal også 

ivaretas og forvaltes. Det har 
vært glemt tidliere. Men nå 
føler jeg DN har gått vekk fra 
de spisse firkantene som for
valtninga har blitt ført etter. 
Kantene er myket opp og gjort 
rundere, sier Haugland. 

Men han mener fortsatt at en 
enkelt fellingstillatelse ikke 
løser noe. 

- Enten sau eller ulv. Begge 
deler er uforenelig. Dette m,1 
statsrådene ha et svar på når de 
kommer hit 2. september, 
avslutter Knut Olav Haugland. 
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Ulvejegerne gir seg ikke 
Det er 14 år siden sist gang det 

ble giu fellingstillatelse på ulv i 
Norge . Enkelte har reagert på at 
Dir~ktoratet for Naturforvalt 
ning har gitt fellingstillatelse på 
ulv i Stor•Elvdal. Kommentarene 

går på at DN har væn for slepp
hendte og gitt etter for tidlig. 
Mange mener det er vanvittig å 
skyte ulv før en stamme og et 
visst antall er stabilisert. 

De skjøter egen jobb på dagtid, er med på HV-øvelse og 
jakter ulv fra tidlig ettermiddag til kommende formiddag. 
Det er ingen spøk å være ulvejeger i det kommunale fel
lingslaget i Stor-Elvdal. 

søk. Jobben kan vise seg å bli 
svært vanskelig. men vi er innstil 
te på å gjøre så godt vi kan . sier 
Østen Østensen på veg hjem fra '-c"'""""'-"""-°'"",,...~~-"::r;;::.;;::"""'::-,'-.111"'·""' 

AV 
LARS ESPEN RATH 
VESTAD 

For det går i ett hele døgnet. I går 
kom jegerne hjem fra jakt ved 
11.00-tida pil formiddagen. Noen 
dro rett på jobb, andre sov el par 
timer før fjøsstellet tok til, mens 
noen måtte ha grønn-klærne på 
og dra reit til HV-øvelse . Når 
ettermiddagen kommer, er det 
ny samling før turen atter en 
gang går til beiteområder til 
fjells. Til en lønn på 500 kroner pr 
mann - for hele uka . 

Hvor ulven befinner seg kan 
ingen si sikkert. For ennå har ing
en sett snurten av ulven side n 

kvelden fellingstillatelsen ble 
gitt. Tirsdag kveld, rett før jaktle 
der Østen Østcnsen og hans 
menn dro ut på jakt , ble nemlig 
ulven observert rett nord for 
Storfjellseier. 

- Vi har ennå ikke klart li få 
has på ulven etter to dagers for -

fcllingsforsøk ute i beiteområde
ne. Etter det vi erfarer er jegerne 
postert ute på forskjellige plasser 
i beiteområdene der sauen opp
holder seg. Det jaktes mest på 
tidlig morgen- og kveldstid . Da 
beveger sauen seg mest . og man 
antar at det er størst sjanse for å 
felle ulven i denne tiden. 

Nye kadaver funnet 
Onsdag og torsdag ble det funnet nye s.auekadaver ved Ram shyl
la beiteområde, langs riksveg 27 over Venabygdsfjellet. Mann skap 
fra fylkesmannen i Oppland har vært på stedet. Det var en stund 
snakk om å eventuelt utvide jaktområd et og trekke inn det kom 
munale fellingslaget i Ringebu. men delte ble ikke noe av. Vilt
konsulenter fra fylkesmannen har nemlig slått fast at det denne 
gangen var jerv . og ikke ulv som var synderen. 

Østlendingen FREDAG i4 : AUGUST 1998 

STAR PÅ: De har moret O/Jf'I! og er optimis tiske. ufreje ge rne i Stor-Elvdal . 
Hl'r er en del av dem :wmlet. Foran sitter Ham 8011dal. og \•iderefi)/ger hak 
fra ,·e,um, Dag!, Bakk a. Fmd(• Oplms. Sverl"t' Oskor Øverby og Pinelrm 
Autteug. 



LØRDAG 15. AUGUST 1'19M Ø1tlenclngen [TI 

Vanskelig ulvejakt 
- Å felle en ulv er ingen lett jobb, og det finnes knapt kunnskap på områ

det i Norge. Men det jeg vurderer som beste fangstmåte er å sitte på post i 
sauenes beiteområde og lete etter ulven langs fjellveggene. 

AV 
LARS ESPEN RATH VESTAD 

Det sier viltforsker Olav Hjeljord 
\'C d . Norges Landbrukshøgskole 
på As. Han mener det stort sett vil 
vi:rre tilfeldigheter som avgjør om 
skadeulven i Stor-Elvdal vil felles 
eller ei. 

- Ulven er jo observert flere 
gange r i de siste dagene før fel 
hn'1.sforsøket ble san i verk. Det1e 
1ycfer på al det er et ungdyr. da de 
er ~\'æn hte vare. Derfor er det 
og.s3 S\'trrt god sjanse for å treffe 
på uhfn. sier viltforske r Hjeljord. 

Han tror dyret an ha lagt til seg 
vaner for hvordan den oppfører 
seg. eller som det i det siste tyder 
på at den bare har vandret mellom 
lm-.dalwola og Skjerdingfjell-

traktene. 
- Den vet jo ot det l!r sau der. og 

disse går fortsalt på utmarksbeite. 
En ulv er jo ikke dum og er gjerne 
der hvor den vet det er mat å få, 
legger Hjeljord til. 

Finnes ingen jaktform 
Hjeljord forteller at det ikke finnes 
noen jaktform på ulv i Norge. i alle 
fall ikke når en hare skal luke ut et 
enkelt dyr. 

- Ulvejakt er noe som bare fore
går ordinæ:rl i ~ord-Amerika og 
Russland. da først og fremst fra ny 
og helikopter, 

Det brukes også feller. snarer og 
sakser. Før brukte man også gift. 
men dette er en nå gålt bort ifra. 

- Før var det mest vanlig å bru
ke noe en kaller tapretau. Denne: 
fangstmåtc:n stamm~r fra FinlanJ . 

DUKKER OPP : - Ulven l'if trolig dukki' opp igjen, mener 1·ifrfor.\J..,r 0/nv 
Hjeljord. (//lustro .fjonsfi1w: Ru11e Hagl'11) 

Tre nye 
kadaver 
Under gårsdagens jakt etler 

<kadcul,en ble det funnet 
tre nye sauekadaver, alle toll 
av ulv. 
Østen Østcnscn forteller at det 
ikke e r ferske ki.Jdaver so m er fun
net. 

- Alte tre er p;"1vi:-;t tatt i rurrigc 
perioc.Jc. illtså i lørct .1v forrige 
helg. sier Østcnsen, 110m er lcc.Jer 
for det kommunale fellingslaget i 

Stor-Elvdal. 
Dermed er ~ilUasjonen uendret , 

da det ikke er funnet rcrskc spor 
etter ulven. 

Det er likevel snakk om fl søke 
om forlengelse av jakttida. 

- Det er jo først og fremst saue
eierne som må be om en utsettelse, 
og det vil de la stilling til i løpe t av 
hclg,1. Vi fort:-.cllcr (dlingsforsøk.e t 
p,i vanlig nu1te.oggjør v,irt ytterste 
ror,, felle ulven. Vi er fortsnlt opti
mistiske. ug ho1r tro p:, ;1l ulven vil 
hie felt innen mandag klukken 12, 
:ivsluttcr Østcnscn. 

og er egentlig en stor snell e med 
lang snor. Denne settes opp som et 
slags gierde med røde lamper 1/2 
meter over bakken. Dyrene vil på 
en måte ringes inn. De vil gå langs 
«gjerdet» og ikke forsøke å hoppe 
over. Den er for sky og var til det. 
sier Hjeljord. 

Dermed er det bare for jegerne 
å vente. Det er dog en forutselning 
at dette gjøres der en vet det er ulv. 
eller vet at ulven vil ferdes. 

- Jegeren venter i åpningen eller 
i enden av "gjerdet» og ulven vil 
nok komme, forteller Hjeljord. 

250 ulv tatt med «lappetau» 
Han legger til at halvparten av de 
mer enn 500 ulvene som ble skutt i 
området mellom Moskva og St. 
Petershurg i J 996 hie tt\ll ved hjelp 
av lnppet;iu, 

- Men dette er jakt som foregår 
vinterstid, og da har man spor å gå 
etter, legger Hjeljord til. Han for
teller nt A imitere ulvehyl kanskje 
er det som vil va:re mest effcklivt 
p.\ høstjakt. 

-På denne måten vil en lokke til 
seg ulv, dersom <let er innenfor 
dennes revir. En ulv vil med svært 
høy sannsynlighet sjekke ut om 
andre er innenfor hans område. 

Hjeljord mener at bare A gå 
rundt i skogen på «måfå» å lete er 
en umulig jaktform i en vanlig 
bestand. Men slik som med ulven i 
Stor-ElvUal, som er observert i 
omr.lc.Jet og regner med nt forlsatt 
er der, er det kanskje eneste 
måten . 

- Ellers får man bruke helikop
ter til søk . Mitt beste råd er imid
lertid A kjøre lang, fjell- og skogs
bilveier . En ulv vil nemlig hruke 
veier som trnnsporlårer. Den går i 
tillegg mye, og sannsynelighetcn er 
størst for å treffe pd ulven der, tror 
Hjcljord. 

I-Jan betegner ikke jakten som 
svært vanskelig. 

- Si<.Jen dyret har vist seg fra tid 
til annen, er det stor sa nns ynlighet 
al <len dukker opp igjen. Men 
ulven er lur. Dlir den mi:itenk~mm, 
trekker den seg bure litt tilbake. 
Men den kommer nok igjen. 
avslutter viltforskeren ved Norges 
L,ndhrukshøgskolc. 
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MANDAG 17. AUGUST 1998 

I dag klokken 12.00 avslut
ter det kommunale f ellings
laget i Stor-Elvdaljakta på 
skadeulven, som i alt har 
drept 27 sauer i løpet av de 
to siste ukene. Men ulven 
har de ikke sett snurten av. 

AV LARS ESPEN 
RATHVESTAD 

observasjoner av ulven. 
Selv om ulven har vært flink til 

å vise seg innimellom ulveangre
pene, har den ikke gjort skade 
eller gitt seg til kjenne i det aktu
elle området siden samme kveld 
fellingstillatelsen ble gitt . Likevel 
er det funnet sju nye kadaver, 
som det er anslått at stammer fra 
første ulveangrep. Dermed er 
ulvens skadeverk kommet opp i 
27 drepte sauer. 

Viltforsker Olav Hjeljord ved 
Norges Landbrukshøgskole for
teller at sannsynligheten er svært 
stor for at skadeulven vil returne
re til Sollia- og Skjerdingfjellom
rådet. 

-Antagelig er det en ung strei
fulv, men den vil garantert kom
me tilbake til beiteområdene der 
den har slått til tidligere. Der vet 
den at det er mat å finne, og vil 
nok slå til igjen. 

Østlendingen 

- Det tyder på at ulven ikke leng
er er i området, sier jaktleder 
Østen Østensen i Stor-Elvdal. 
Sammen med ni andre oppnevn
te jegere og Dagh Bakka har 
ulvejakta pågått fra tidlig etter
middag til langt ut på formidda
gen siden fellingstillatelsen ble 
gitt tirsdag kveld. I går dro de nok 
en gang optimistisk ut på opp
drag, men kunne sent i går kveld 
fortelle at det ikke var gjort noen 

- Dette er ikke grunnlag nok 
til å søke om forlenget fellingstil
latelse. Men oppdages nye 
angrep før vi henter ned sauene 
fra beitet i begynnelsen av sep
tember, skal vi ikke være sene 
med å sende ny søknad, sier Sol
lien. Han er sikker på at hvis nye 
angrep oppdages, og disse er fer
ske, kan ikke Direktoratet for 
Naturforvaltning gjøre annet enn 
å fornye fellingstillatelsen. 
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Dato: 21. I 0.98 
Nænnere opplysninger: 
ON: 
Rådgiver Vemund Jaren, 
Førstekonsulent Erik Lund, 
Naturv:lrdsverket: 
Pressesjef Suzanne Kolare, 
Avd.dir. Anders Bjllrvall. 

Norge og Sverige samarbeider om ulv 

Svein Nic. Norberglmediekonta/..1 DN 

7005 TRONDHEIM 
Tlf. 73 58 05 00 

Faks 73 58 05 01 

llf.: 73 58 05 00 
llf.: 73 58 05 00 

tlf. : 46 8-698 16 97 
Il f.: 46 8-698 13 66 

De få ulvene som finnes i Skandinavia kan vandre fritt mellom Norge og Sverige. Derfor 
er det også nødvendig at myndighetene samordner forvaltningen på begge sider av 
grens .en. Lederne for det norske Direktoratet for naturforvaltning og det svenske 
Naturvårdsverket har nå undertegnet et prinsippdokument om dette. 

-Ulven kjenner ingen grenser, og derfor må vi ha en felles strategi for forvaltningen av den 
skandinaviske ulvestammen, sier sjefen for Naturvårdsverket, Rolf Annerberg. 
Forvaltningsreglene i de to landene er stort sett like. Både Norge og Sverige er bundet av 
internasjonale avtaler som innebærer at vanlig jakt på ulv er forbudt. Eventuell felling må 
være motivert av behovet for å redusere alvorlige skader og ulemper, og kan bare 
gjennomføres under forutsetning av at det ikke finnes noen annen tilfredsstillende løsning . 

Registreringer har vist at den skandinaviske ulvebestanden vinteren 1997/98 bestod av seks 
familiegrupper og minst tre stasjonære par med muligheter for yngling i 1998. Totalt ble det 
påvist 50-72 ulver i de to landene denne vinteren. Ettersom ulvebestanden forventes å øke 
videre vil en etter hvert kunne komme over i en situasjon der nye forvaltningstiltak må settes 
inn. 

Felling av ulv 
I den nye avtalen har de to land blitt enige om at skadefellingstillatelse på enkeltindivider som 
gjør alvorlige og gjentatte skader på bufe eller tamrein kan gis på nåværende bestandsnivå. 
Tillatelse kan gis på et lavere skadenivå innenfor de samiske tamreinområdene og i svært 
sauetette områder utenfor de områder hvor familiegrupper har etablert seg. Det bør utvises 
stor forsiktighet med å gjøre inngrep i familiegrupper og etablerte par som befinner seg 
innenfor disse områdene. Det er også enighet om at innfanging og flytting av ulv betraktes 
som et lite egnet og lite aktuelt forvaltningstiltak . 

Med en økende ulvebestand kan det etter hvert bli aktuelt å regulere bestanden gjennom såkalt 
lisensjakt innenfor visse områder . Inntil videre avgjør hvert enkelt land hvor stor bestanden 
skal være før slik lisensjakt tillates . Dette har blant annet sammenheng med at spørsmålet 
inngår i en rovviltutredning som for tiden utarbeides for den svenske regjeringen. 

Tillatelse til skadefelling eller lisensjakt kan ikke gis uten at andre forebyggende tiltak er 
vurdert og funnet mindre egnet for å redusere skader og konflikter tilstrekkelig . 
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Mer kunnskap om ulven 
I avtalen er det enighet om å videreutvikle samarbeidet om en god bestandsovervåking. Det er 
også enighet om at man skal utvikle et felles forskningsprosjekt på ulv. 

-Vi trenger blant annet mer kunnskap om bestandens spredning og etablering og sikre data på 
hvor mange ulver som finnes i de to landene til enhver tid. Årlige registreringer bør skje både 
av antall familiegrupper, etablerte par og enkeltindivider, sier direktør Stein Lier-Hansen i 
Direktoratet for naturforvaltning. 

De to landene vil også samarbeide om informasjonstiltak rettet både mot almenheten og 
spesielle målgrupper som rein-og saueeiere, jegere og hundeeiere. 
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FORVALTNING AV DEN SKANDINAVISKE ULVEBESTANDEN 

Naturvi\rdsverket i Sverige og Direktoratet for naturforvaltning i Norge ble v.1.ren 1998 enige 
om at det skulle utvikles et omforent kortfanet prinsippdokument om forvaltningsstrategier 
for den felles skandinaviske ulvebestanden. Det bygges på følgende bakgrunnsdokumenter: 
I. St.meld .nr.35( 1996-97) og Innst.S.nr.30 I ( 1996-97) 
2. Forslag til åtgardsprogram for varg av 18.09.97 med innkomne høringsuttalelser 
3. Forslag til forvaltning av den svensk/norske ulvestammen - utkast til strategidokument 

1993 

Status og politiske forutsetninger 
Det tidligere utkastet til felles strategidokument fra 1993 (dok.3) skisserte to faser i 
bestandsutviklingen. Fase 1 var definert som tidsperioden fram til ulvebestanden var brakt ut 
av fasen som akutt truet, dvs der tilfeldige hendelser med enkeltdyr kunne ha stor betydning 
for bestandens framtidige overlevelse . Fase 2 representerte fasen etter, der ulven burde kunne 
forvaltes mer på linje med de andre store roYdyra. Det var angitt at et bestandsnivå på 8-10 
etablerte familiegrupper kunne brukes som skille mellom fase 1 og 2. Registreringer har vist 
at den skandinaviske ulvebestanden vinteren 1997 /98 bestod av seks familiegrupper og minst 
tre stasjonære par med muligheter for yngling i 1998. Totalt ble det påvist 50-72 ulver i de to 
landene denne vinteren. Det angitte skillet mellom fase I og 2, slik det ble definert i 1993, er 
derfor i ferd med å bli nådd. Ettersom ulvebestanden teoretisk kan ha en årlig bestandsøkning 
på mer enn 30% vil en raskt kunne komme over i en situasjon der nye forvaltningstiltak må 
fases inn. 

~ 
Dok. 1 angir at etter at en har nådd det felles norsk-svenske arbeidsmålet om 8-10 
familiegrupper, av disse noen i Norge, bør ulven kunne forvaltes mer på linje med bjørn og 
jerv. Dette innebærer bruk av skadefellingstillatelser på bestemte skadegjørende individer og 
eventuelt også lisensjakt i nærmere bestemte områder. Lisensjakt er i Norge en skademotivert 
bestandsregulering der en nærmere angitt kvote kan felles uten at dette er knyttet til en akutt 
skadesituasjon. Stortinget har videre forutsatt at det ikke bør legges til rette for etablering av 
ulv i områder med samisk tamreindrift. Dette gjelder hele Norge fra Finnmark til Nord
Trøndelag og områdene videre langs svenskegrensa til sør for innsjøen Femunden nord i 
Hedmark fylke . Stortingets forutsetninger om at en ikke ønsker etablering av reproduserende 
bestander av gaupe og jerv i de sauetette områdene på Vestlandet må også tolkes slik at det 
ikke er ønskelig med etablering av ulv i disse områdene. 

Dok .1 sier at det på sikt vil være en aktuell og kanskje også nødvendig forvaltningsstrategi å 
opprette ett eller flere kjerneområder for ulv, for å kunne differensiere bruken av virkemidler 
både med hensyn til felling og bruk av forebyggende tiltak mot skader. Lokaliseringen av 
slike kjerneområder kan først vurderes når en har fått etablert reproduserende familiegrupper 
på norsk side av grensa. 

Både de tre familiegruppene og de etablerte parene som har brukt områder på norsk side av 
grensa vinteren 1997 /98 har hatt tilhold øst for Glomma i fylkene Hedmark, Akershus og 
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Østfold. Som følge av de politiske føringene nevnt ovenfor har ON gitt betinget 
skadefellingstillatelse på en ulv i perioden O 1.06. 98 - 31.05. 99. Fellingstillatelsen gjelder 
imidlertid ikke for fylkene Hedmark, Oslo/Akershus , Østfold og Oppland. Dette innebærer at 
fylkesmannen vil kunne iverksette skadefelling dersom det oppstår en akutt og alvorlig 
skadesituasjon i forhold til bufe eller tamrein i mesteparten av landet, mens det i de fire 
angitte fylkene vil være ON som eventuelt må gi slik tillatelse. I Hedmark fylke har ON hittil 
i 1998 avslått søknad om flytting av en familiegruppe og avslått søknader om skadefelling av 
ulv i forbindelse med skade på sau i eller nær områder hvor det er kjent at familiegrupper eller 
etablerte par kan oppholde seg. Det har irnidlert id blitt gitt og iverksatt en kortvarig 
fellingstillatelse på et enkelt dyr i et avgrenset område vest for Glomma i Hedmark og 
Oppland fylker på grunn av store og akutte skader . Dette er første gang det har vært iverksatt 
skadefellingstillatelse på ulv i Norge siden 1984. 

~ 
I 1990 ble ulven tatt bort fra §§27 og 28 i den svenske jaktfårordningen slik at skyddsjakt ikke 
lenger var tillatt. Fra 1992 ble det imidlertid gjort en endring i §27 slik at Naturvårdsverket 
kan tillate skyddsjakt på enkeltdyr av ulv som forårsaker betydelige skader eller problemer. 

Forslaget til åtgardsprogram (dok.2) sier at det ikke finnes noen definitive svar på spørsmålet 
om hvor mange ulver som er det minste antall som er nødvendig innenfor et område, feks den 
skandinaviske halvøya, for at bestandens overlevelse skal være sikret på lang sikt. Det vises 
imidlertid til at internasjonale eksperter mener det trolig er tilstrekkelig med såpass få dyr som 
15 par eller kanskje 100 individer. Det er Naturvårdsverkets mål at bestanden skal kunne øke 
til et slikt nivå og at bestanden i prinsippet skal finnes utenfor tamreinområdene 
(renskotselsområdet). Når dette nivået er nådd skal forvaltningstiltak av ulike slag kunne 
settes inn. Dermed er det imidlertid ikke sagt at forvaltningstiltak .må settes inn ved det nivået. 

Som kortsiktig mål angis at ulvebestanden skal tillates å vokse. Med henvisning til bl a 
fellingen av ulven Ylva i 1992 sies det at spørsmålet om det skal tillates skyddsjakt må 
vureres fra sak til sak, og at dette kan være velbegrunnet også ved lavere bestandsnivåer. Når 
en ulvebestand vokser er det imidlertid viktig å slå fast når det av hensyn til ulike interesser er 
på tide å ikke tillate ytterligere geografisk spredning eller flere ulver . 

Forslaget til åtgardsprogram la opp til at ulven burde gjeninnføres i §28 i jaktf6rordningen 
ved et nivå på 10 etablerte par. Dette innebærer at ulv under visse omstendigheter kan felles 
av eier eller den som har tilsynet hvis den har angrepet og skadet eller drept husdyr (tamdjur), 
og det er skjellig grunn til å forvente et nytt angrep. Dette forslaget har fått støtte i 
høringsrunden, og Naturvårdsverket har framsatt slikt forslag overfor Regjeringen i 1998. 

Forslaget til åtgardsprogram sier også at skyddsjakt etter §27 i jaktforordningen burde kunne 
tillates når det finnes 15 etablerte par innenfor sentrale deler av den skandinaviske halvøya. 
Dette skulle ikke behøve å innebære årlig yngling innenfor alle disse 15 områdene, men 
kanskje yngling innenfor hvert og ett av dem i løpet av en treårsperiode. Forslaget innebærer 
at Naturvårdsverket skal kunne tillate skyddsjakt på ulv innenfor et område der bestanden har 
utviklet seg slik at den er til vesentlig ubehag for befolkningen eller forårsaker betydelig 
skade for husdyrhold. Det har i høringsrunden i Sverige framkommet faglige kritiske 
innvendinger om at dette nivået er for lavt og burde heves. 
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Prinsipper for forvaltningssamarbeidet mellom Sverige og Norge 
...,. 

Et grunnleggende prinsipp er at myndighetene i begge land må fatte sine forvaltningsvedtak i 
medhold av eget nasjonalt lovverk og de internasjonale avtaler landet er bundet av. Det er 
imidlertid ønskelig at en på frivillig grunnlag kan ha mest mulig felles målsettinger og 
retningslinjer for forvaltningen av den felles skandinaviske ulvebestanden. 
Forvaltningssamarbeidet bør omfatte: 
- løpende drøftinger av strategisaker gjennom etablerte fora mellom DN og Naturvårdsverket 
- gjensidig høring av nabolandets myndigheter i saker som krever slik behandling (endringer 
av regelverk mv) 
- gjensidig orientering gjennom gjenpart av brev som inneholder forvaltningsvedtak 
- etablering av omforent kunnskaps- og datagrunnlag for forvaltningen 
- samarbeid om eksterne informasjonstiltak. 

Bruk av begreper 
Det er i bakgrunnsdokumentene brukt ulike begreper for å karakterisere nivåer i 
bestandsutviklingen. Dok. l og 3 bruker begrepet "familiegrupper", mens dok.2 bruker 
begrepet "etablerte par". I framtida bør begge land bruke følgende begreper med de angitte 
definisjoner: 
• Familiegruppe= to voksne individer (hann+hunn) som er sammen med valper pr 31.12. 

Begrepet brukes til å beskrive bestandsutvikling og måloppnåelse. 
~ Etablert par= to voksne individer sammen (hann+hunn) som hevder revir i parringstida i 

februar-mars. Dette inkluderer både familiegrupper og par som ikke har valper. Begrepet 
brukes til å beskrive potensialet for yngling den kommende sommer. 

• Totalt antall ulv (totalbestand) = totalt antall påviste dyr om vinteren som utfra nærmere 
angitte kriterier vurderes som forskjellige individer. Dette er summen av individer i 
familiegrupper, etablerte par, andre dyr som opptrer sammen og enkeltulver. Begrepet 
brukes til å beskrive bestandsutvikling, og må vanligvis oppgis som et intervall pga 
usikkerhet i registreringene. 

Felles retningslinjer for iverksetting av nye forvaltningstiltak 
Både Sverige og Norge er bundet av internasjonale avtaler der ulven er listet som en art som 
skal være fredet for ordinær jakt. Dette innebærer at all beskatning og bestandsregulering må 
være motivert av behovet for å redusere alvorlige skader og ulemper, og kan bare 
gjennomføres under forutsetning av at det ikke finnes noen annen tilfredsstillende løsning. 

I. Det fastsettes inntil videre ikke noe endelig mål for antall familiegrupper eller for totalt 
antall ulv som skal kunne finnes på den skandinaviske halvøya. Nye forvaltningstiltak kan 
settes inn i takt med forventede faser i bestandsutviklingen. Behovet for et tallfestet 
langsiktig bestandsmå! vurderes løpende utfra ny kunnskap og erfaringer med de 
konflikter og tapsproblemer en økende ulvebestand medfører. 

2. Tillatelse til skadefelling/skyddsjakt på enkeltindivider som gjør alvorlige og gjentatte 
skader på husdyr eller tamrein kan gis på nåværende bestandsnivå. Tillatelse kan gis på et 
lavere skadenivå innenfor de samiske tamreinområdene og i svært sauetette områder 
utenfor de områder hvor familiegrupper har etablert seg. Det bør utvises stor forsiktighet 
med å gjøre inngrep i familiegrupper og etablerte par som befinner seg innenfor disse 
områdene. 
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3. Tillatelse til Rvotebegrenset lisensjakt (N)/skyddsjakt (S) innenfor nærmere angitte 
områder med formål å regulere bestanden kan gis ved bestandsnivåer som må fastsettes av 
myndighetene i hvert av landene ut fra de hensyn som skal ivaretas. Tillatt jakttid for slik 
jakt bør legges slik at felling kan skje effektivt, men uten å komme i konflikt med 
prinsippet om yngletidsfredning. 

4. Tillatelse til felling etter nr.2 og 3 kan ikke gis uten at andre forebyggende tiltak er vurdert 
og funnet mindre egnet for å redusere skader og konflikter tilstrekkelig. At et tiltak finnes 
mindre egnet kan feks bero på en landbruksfaglig vurdering av de driftsmessige 
konsekvenser av tiltaket, om-tiltaket kan gjennomføres innenfor err forsvarlig økonomisk 
ramme og om tiltaket kan forventes å gi den nødvendige effekt. 

5. Innfanging og fl)1ting av ulv betraktes som et lite egnet og lite aktuelt forvaltningstiltak. 
6. Behov for og gjennomføring av en areal.messig sonering for forvaltning av ulv må 

vurderes av myndighetene i det respektive land ut fra landets egne forutsetninger med 
hensyn til potensielle skader og konflikter. 

Bestandsovervåking og FoU 
Forvaltningen av en felles bestand av en så konfliktfylt art som ulv krever at det etableres et 
mest mulig presist og omforent kunnskaps- og datagrunnlag. Det har gjennom en årrekke vært 
et nært samarbeid om bestandsovervåkingen på begge sider av grensa. Dette samarbeidet må 
videreutvikles, samtidig som det må settes inn økte ressurser fordi registreringer av både 
familiegrupper og utvandrende individer blir mer arbeidskrevende med en økende bestand. 
Bestandsutviklingen har nå også kommet så langt at det både har blitt aktuelt og nødvendig å 
få i gang forskning som kan belyse nærmere forhold som generell biologi, adferd, 
populasjonsdynamikk, spredning, etablering og tapsreduserende tiltak under skandinaviske 
forhold. Det bør iverksettes følgende tiltak: 
• På bakgrunn av erfaringene hittil og en faglig metodeutredning som gjennomføres.av 

NINA i ! .halvår 1998, bør det utvikles omforente rutiner og retningslinjer for 
bestandsovervåking som kan gjennomføres i begge land. Organiseringen av slik 
bestandsovervåking må vurderes nærmere. Overvåkingen bør omfatte både familiegrupper, 
etablerte par og andre forekomster av ulv, prioritert i denne rekkefølge. 

• Resultatene fra overvåkingen må undergis en felles vurdering og sammenstilling fra de 
involverte fagmiljøer i begge land umiddelbart etter avsluttet feltsesong om våren. Det bør 
også utgis en felles rapport. 

• Det bør i løpet av 1998 utredes faglig innhold og organisering av et felles skandinavisk 
ulveforskningsprosjekt basert på bla bruk av radiotelemetri med sikte på oppstart vinteren 
1999: Koordineringsgruppen for rovviltforskning i Fennoskandia bør gis en rolle i 
utviklingen, og herunder vurdere om også Finland bør trekkes med i et 
forskningssamarbeid. Finansiering av prosjektet må søkes i alle de deltakende land, og det 
bør også vurderes om det kan oppnås EU-finansiering. 

• Det bør utvikles et nærmere samarbeid mellom det svenske Viltskadecenter og norske 
relevante FoU-institusjoner om utvikling og utprøving av effektive forebyggende tiltak mot 
ulveskader . 

Informasjonstiltak 
Siden ulven har vært bortimot utryddet i en lang tidsperiode, er det i store deler av 
befolkningen i begge land både stor interesse for og stor kunnskapsmangel omkring ulv. Det 
bør derfor iverksettes eksterne informasjonstiltak rettet både mot almenheten og mot spesielle 
målgrupper som sau- og reineiere, jegere og hundeeiere. Det vil være viktig at norske og 
svenske myndigheter samarbeider om utviklingen av slik informasjon, både fordi det vil være 
mer rasjonelt og fordi det er viktig at den informasjon som gis om den felles bestanden bør 
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være konsistent. Aktuelle tiltak kan være både faktaarie/brosjyrer, bruk av radio/fV, 
populærvitenskapelig formidling av nye resultater fra FoU og overvåking og utlegging av 
informasjon på Internet. Arbeids- og ansvarsdeling og finansiering av slike tiltak må vurderes 
fra sak til sak. 

Trondheim/Stockholm, 7.september 1998 

for Direktoratet for naturforvaltning 

~\~~ 
Stein Lier-Hansen 
direktør 
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UL VEFLOkKER OG ULVEPAR I SØR-NORGE, VINTEREN 1998/9t. 
STATUS FOR OKTOllER 1998, RAPPORT 1•98/99. 

Bakgruno: 

Vi.nieren 1997.98 V1ll' Hedmark:, Oslo/Almsh~s og Østfold de enene fylker med pAvist fast 
tilhold av ulv i Norge. Fo~ fy!kesme~ i de nevnte t'yllter gjennomforte Høi:sk~cn i 
t:lcdm~. avdel.i.ne Eve~ ul~strciinger på spormø sist vinter. Oppdniget gjaldt i 
hovedsak å kartlegge yngling, antall, utwedelse og arealbruk h0$ Jtasjo!IE1'C ulver i de~ 
Ø.ttlandsfylkime. På oppdrag frd nemte fylkesmenn og Direktoratet for nat\Uforvaltning er 
liøg;skolen i I-led mark ~ i &anl! med tils,,attnde-regi~trcrhlgc:r på sporsnø, vint= l 9~-99. 

Fmjuliwio.tcren 1997 ble det påvht fam ulv~ i hvm av ~ ~eo111tåder :som berørte norske 
arealer (dvs. foreld~ar Pll!d Ire vllper). Et 1.1lvepar p! Finn.skogen, to ~lige dyr i H~ 
og et mulig separat ulvepar i Trysil bl~ ogaA ~gi!bm. SA.ledes hadde totah 19-21 ulver helt 
eller delvis ti!h.old i s-t-Norge førjulsvinteren 1997, ~ av tid.(:n var de i Svtrige. Av 
di~se hadde 6 d)'? tilJ,old kWt på nor,Jc side av tibgreru~n. Vinteren 1997-98 ble det ved fellei 
svensk-11cnlte registreringer påyjst 50-72 ulver towt i de to landene, hvorav 2 i Finnmwk
Trorn,. Den skandinaviske ulvebestanden bestod denne vinteren av seks familiegrupper o, 
minst Ile stllljonærc: par der ynsl ,ng kunne fon>entcs (for mer detaljc:r henvises ti I ,Lultrtlpport 
!il fyl.lcesmennene av 2. Jwri 199&)-

~tl.lltateT fra .bufco 1998: 

Ulv ynglet nord for Koppfflg, æt fur Glomma, i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner i 1997. I 
det ~me territoriet er det nl påvist at ulv også har yngld i 19~8. Sporing pil. ~n.ø i oktober 
hill' vlsl at bide tispa og hannen i lederp~t er i live sammm med minst fire ungdyr (valper 
inklusive cvelltlleHe e~=r fra i ~Of), men det kan v:i:,rc !kre. Kartleuing av dette vil bli 
)>riotit,,rt_ved videre sporillg, ~ er bt,r fol(løpig lronkludert mod minst 6 ulver. 

V est for Glomma i S1or-Elvdal komm~ er det nl pi vist :I. ul wr i ml.i:;e. Del cc for 1idlig l 
klln.lle fa:stslå om dette tt et par som kan komme til l yngle, men raiDst den ene • 'kanskje 
begge - viser sta11jona:rt tilhold med revinnarkering. Yngling oll'så i dette o.mrtdct 1998 skal 
ikke utelukke~, Dl.ffl vurderes f~løpig soru lite slllll!S)'nlis-Videre sporing vil i :.å fall 
kwegge dc:ne_ Minst 8 ulver har m.a.o. tidvis tilhold i Stor-Elvdal kQJllmwie fo.r tiden. 

Lenger sør m det påvist ny yngll~ av ulv i grcmeomtdet 1nellom Hcd.mat)(-Akccshus-Øs1fold 
og Vlimllancl i Sverige. Fjoråtets .kull ble trolig født i Norge , f:lll!llS årcu kull er ilarUlSynligvis 
fodt pl s~nsk side av r ib.srellSl!n . Antllll ulver l dett,:: ~tore! og i ø:nd:re områder med 
Stasjonære ulver I~ rik.sgre!l"om er l'onel0plg: ukjent p4 grunn a" mi1nge.l pa sporsrw. 

PcUør Wabillen 
pro$j ektledcr 
Evenstad 04.11.98 

t-(iHadriu,e~ 
EV<tit~ad . 
241D kopp"1 
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YNGLINGA V ULV I 1998 PÅ VIST 

Det er konstatert at det i 1998 har vært yngling av ulv både nord for 
Koppang og i grenseområdet sørøst for Kongsvinger. Vest for Glåma 
i Stor-Elvdal kommune er det påvist 2 ulver i følge. Det er for tidlig å 
fastslå om dette er et par som kan komme til A yngle i 1999. 

I 1997 ynglet ulv nord for Koppang, øst for Glomma, i Stor-Elvdal og 
Rendalen kommuner. I det samme territoriet er det nå påvist at ulv også 
har ynglet i 1998. Sporing på snø i oktober har vist at både tispa og 
hannen i lederparet er i live sammen med minst fire ungdyr (valper 
inklusive eventuelle ettåringer), men det kan være flere. Kartlegging av 
dette vil bli prioritert ved videre sporing. Det er foreløpig konkludert med 
minst 6 ulver i dette området. 

Vest for Glomma i Stor-Elvdal kommune er det påvist 2 ulver i følge. 
Det er for tidlig å fastslå om dette er et par som kan komme til å yngle i 
1999. Minst den ene - kanskje begge - viser stasjonært tilhold med 
revirmarkering. Det kan ikke utelukkes at det var yngling også i dette 
området 1998, men dette vurderes foreløpig som lite sannsynlig. Videre 
sporing vil i så fall klarlegge dette. 

Dette betyr at det for tiden er minst 8 ulver som tidvis har tilhold i Stor
Elvdal kommune. 

Det er påvist yngling av ulv også i 1998 i grenseomådet mellom 
Hedmark-Akershus-Østfold og Vllrmland i Sverige. Fjorårets kull ble 
trolig født i Norge, mens årets kull sannsynligvis er født på svensk side 
av riksgrensen. Antall ulver i dette territoret og i andre områder med 
mulige stasjonære ulver langs riksgrensen (Halden, Finnskogen, Trysil, 
Engerdal) er foreløpig ukjent på grunn av mangel på sporsnø . 

Vinteren 1997-98 ble det påvist fast tilhold av ulv i Hedmark, 
Oslo/Akershus og Østfold . Fylkesmennene i de nevnte fylker har 
engasjert Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad, til å gjennomføre 
ulveregistreringer på sporsnø også kommende vinter . Oppdraget går ut på 
å kartlegge yngling, antall, utbredelse og arealbruk hos stasjonære ulver i 
de tre Østlandsfylkene. 

Nærmere opplysninger kan t!s ved henvendelse til Petter Wabakken 
(telefon 941 44852) ved Høgskolen i Hedmark eller seksjonsleder Hans 
Chr. Gjerlaug (telefon 625 44549) ved fylkesmannens miljøvernavdeling. 

Hamar, 5. november 1998 
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Ulvene i Yellowstone 
Jeg har tidligere skrevet om ulvene som ble utplassert i Yellowstone nasjonalpark, 
Wyoming, USA. 
I ukebladet Time fra april i år, stod det en oppfølgingsartikkel skrevet av Dick 
Thompson (Washington) og Richard Woodbury (Yellowstone). Jeg skal gi et 
sammendrag av artikkelen. Plansjen som illustrerer artikkelen har jeg ikke 
oversatt, da jeg regner med at de fleste forstår engelsk. 

Helikopteret med mannskap letter og 
forsvinner i horisonten. De har nettopp 
bedøvet og sjekket fem ulver av en flokk på 
14. 
Disse hører til en bestand av i alt 90 ulver 
som nå lever i Yellowstone nasjonalpark. 
For tre år siden ble det utplassert ulv i den 
900 000 hektar store nasjonalparken. Det 
hadde da ikke vært ulv der på 65 år. Forsøket 
med å tilbakeføre ulv til dens opprinnelige 
områder har vært meget suksessrikt. 
Men i dag er dette igjen en av verdens mest 
utryddningstruede flokker. 

Det har vært mye frem og tilbake vedr. 
tilbakeføring av ulvene. Den klassiske 
diskusjonen mellom rovdyrforkjempere, 
gårdbrukere og jaktinteresser. 

I desember 1997 avsa en US dommer sin 
kjennelse om at tilbakeføringen /utsettelsen 
var ulovlig, selv om hensikten var edel. Han 
slo fast at ulvene måtte fjernes, og i dette 
tilfelle kan det bety drepes . Den neste 
gangen helikopteret kommer tilbake, kan 
riflene være ladet med kuler og ikke 
bedøvelsespiler. 

Presidenten i Nasjonal Wildlife Federation 
sier -"det ville være moralsk forkastelig å 

Reidar Hoelstad 

utrydde ulvene herfra for annen gang ". 

Forholdene mellom mennesker og ulv har 
ofte vært kilde til konflikter. Det siste 
århondre har det i statene vært utryddet mer 
enn 100 000 ulver. Dette har foregått med 
skuddpremier, ulovlig jakt og til og med 
brenning av levende dyr. 

Konsekvensene ved å fjerne et ledd i lenken, 
viser seg på økosystemet. Når ulven ble 
borte kom coyoten på topp i systemet., og 
forskyvningen i samspillet ble klar. (se 
plansjen) 

I 1970 årene ble dette misforholdet med 
manglende predatorer så klart, at noe måtte 
gjøres. Det ble foreslått å sette ut ulv ifra 
Canada. 20 år senere ble planen godkjent, 
og det ble utplassert 31 ulver i Yellowstone 
og 35 stykker i staten Idaho. resultatet har 
vist seg. Det er nedgang i elk-bestanden, og 
de håper å få den ned i en akseptabel bestand 
for området. Ulv vil ofte spise kun va 90 kg 
av et dyr på ca 225 kg. Dette gir igjen mat 
nok til andre arter som f.eks. åtseletere. 

Ulvene har nå også drept ca halvparten av 
coyotene , noe som igjen gir et økologisk 
pusterom for rev og andre arter. 
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Høyereliggende vegitasjon blir nå ikke 
overbeitet av elk, og ser nå ut til å komme 
tilbake. 

man ser nå balansen gjennoprettes 
økosystemet fra bunn til topp. 

Noen mener prosjektet er gått for langt, og 
er redd ulven skal spre seg til 
landbruksområdene med fare for buskap 
o.l. Siden 1995 har 5 storfe og 80 sauer blitt 
drept av ulv. Forkjemperne 
til ulven har satt opp et fond 
som skal dekke bøndenes 

tap. Hittil er det utbetalt ca 
130 000 kr. Det gjelder 
ikke bare penger, sier en av , 
farmerne,- det er også 
stresset med ikke å vite 
hvor og når ulven slår 
til neste gang. Ulven 
er egentlig bare trygg 
hvis den holder 
seg innenfor sitt 
eget område. 
Angriper 
den 
buskap: 
kan den 7, 
avlives der og 
da som sine 

forfedre. 

Ser man ulv utenfor parkens 
grenser, kan den alikevel ikke 
automatisk avlives. Hvis dette 
skulle være en av statens opprinnelige 
ulvestamme, er den beskyttet som truet 
dyreart og avliving ville være ulovlig. 

Dommeravgjørelsen har vakt stor 
oppstandelse og reaksjonene har vært 
mange. En god eller dårlig avgjørelse , det er 
loven som gjelder, og det kan være en 
katastrofal avgjørelse for ulvene. 

De 66 ulvene som ble flyttet til Yellowstone 
og Idaho, har blitt til 165-90 i Yellowstoe og 
75 i Idaho. Å flytte dyrene tilbake til Canada 
vil være uaktuelt. De revirene har de andre 

ulvene okkupert. 
Dyrehager er 

også lite populært, 
og da koker det 
ned til avliving. 

For øyeblikket vil 
ingenting skje, 

før alle muligheter 
for anker er avgjort. 

Innen den tid har 
antakelig ulve

stammen økt 
ytterligere og 

gjennomføringen vil 
bli enda vanskeligere. 

Etter mer enn 
hundre år på flukt, 
er ulvene blitt vant 

til å kjempe for livet. 

Tegning: Anne H. Lindqvist 
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Ivar Mysterud fortsetter 
offensiven Inot Foreningen 

Våre Rovdyr 
I løpet av 1998 har Ivar Mysterud fortsatt sine angrep på Foreningen Våre Rovdyr i 
mediene i tilknytning til hans såkalte forskning med dødsvarslere på sau. Foranled
ningen var en liten reportasje i Dagbladet 8.12.1997 under overskriften "Rovdyr
krangel", der denne forskningen ble dekket journalistisk. Her ble foreningens 
medietalsmann bedt om å kommentere forskningen til Mysterud, som hevder at han 
kan dokumentere at 60 % av det totale sauetapet i Norge skyldes store rovdyr (Våre 
Rovdyr 1-98: 46). I kommentaren konkluderte vår medietalsmann med at denne 
forskningen ikke kan tas seriøst fordi den er sentrert til områder med mye rovdyr der 
tapstallene naturlig nok blir høye. 

Det falt Mysterud svært tungt for brystet at 
noen våget å bruke ordet useriøs om hans 
forskning. Dette førte til at han den 
2.1.1998 startet en debatt i Dagbladet om 
sin egen seriøsitet , der han i kjente ordelag 
gikk til frontalangrep mot Foreningen Våre 
Rovdyr (Våre Ro vdyr 1-98: 47). Det inter
essante var imidlertid at han gav vår medie
talsmann rett i at hans forskningsresultater 
ikke kan overføres til landsbasis . "En kan 
ikke ut fra dette slutte at 60 prosent av alt tap 
i Norge skyldes rovdyr, som Ree korrekt 
bemerker ", var hans setning i denne forbin
delse . Dette var første gang Mysterud gav 
noen rett i uttalelser om at denne forsknin
gen ikke kan overføres til hele landet. Vår 
medietalsmann svarte Mysterud i Dagbla
det den 15.4. (Våre Rovdyr 1-98: 47). 

De fleste trodde kanskje at disse to 
side 2-replikkene i Dagbladet skulle bli de 
eneste i tilknytning til denne saken. I og 
med at Mysterud hadde gitt oss rett i at hans 

forskningsresultater ikke kan overføres til 
hele landet , ville det vært naturlig at debat
ten hadde stanset der. Men slik ble det ikke. 
Den 28.7. - altså over et kvart år senere -
forsatte imidlertid Mysterud sine anfall mot 
Foreningen Våre Rovdyr i Dagbladet . Men 
saueforskeren nøyde seg ikke med det, i det 
han i sommer har sørget for å spre denne 
debatten til andre presseorganer. Først 
gikk han offensivt ut mot foreningen i Ag
derposten den 29.7. Dette var egentlig en 
kommentar til en reportasje i denne avisen 
19.5. hvor Foreningen Våre Rovdyr ikke en 
gang var nevnt, men hvor Mysterud brukte 
mesteparten av sin spalteplass til å attakkere 
vår medietalsmann. Senere utvidet Myste
rud debatten om sin egen seriøsitet og døds
varslerforskning til både Nationen (5.8.) og 
Opdalingen (19.10.). Svaret fra vår medie
talsmann sto i disse to aviser henholdsvis 
8.10. og 21.10. Mysteruds foreløpige siste 
innlegg (Re( e )prise om "store mørketap ") 
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sto på trykk i Nationen og Opdalingen hen
holdsvis 28.10. og 30.10. (ikke iAgderpos
ten). 

Naturvernforbundet i Aust-Agder 
kom i høst på banen iAgderposten i tilknyt
ning til Mysterud og hans kollegers døds
varslerforskning i fylket (reportasje 26.10. 
og debattinnlegg 29.10.). Dette innlegget 
sto (noe forkortet) også i Nationen 24.10. 
Svaret fra Mysterud sto i Nationen og Ag
derposten henholdsvis 5.11. og 9.11. I 
tillegg kom det et innspill fra Nils Standal, 
NLH, i Nationen den 14.11. Tidsskriftet 
Jeger, hund & våpen sørget dessuten for å 
følge opp med to reportasjer om Mysteruds 
forskning Guni 1998, september 1998) -
uten en gang å innhente en eneste kommen
tar fra vår forening! 

Vår medietalsmann har på vegne av 
foreningen altså svart på alle angrepene fra 
Mysterud i de ulike avisene, men saue
forskeren har - som det går fram ovenfor -
respondert raskt på så å si alle svarinnlegg. 
For øyeblikket har M ysterud altså i samtlige 
aviser både startet debatten og foreløpig fått 
det siste ordet (unntatt et siste svar til foren
ingen i Agderposten). 

At Ivar Mysterud nå har startet en 
omfattende debatt der temaet er hans egen 
seriøsitet, kom på mange måter som en 
gavepakke. Denne forskeren har gjennom 
lang tid gjort seg bemerket i rovdyr/sau
debatten, og hans til dels tvilsomme fors-

kningsresultater og næringstilknyttete eng
esjement har vært mye omtalt og diskutert i 
ulike kretser i de rundt 30 årene han har vært 
på banen og i mediebildet. Mysterud skal 
naturligvis etter hvert få tilbakemeldinger 
om hvordan han blir oppfattet som viten
skapsmann - både hva angår grad av seriø
sitet og såkalt "uavhengighet". Her er det 
nok åta av. 

På de etterfølgende sidene presente
res faksimiler fra de mest aktuelle avisinn
leggene i denne debatten. For oversiktens 
skyld inkluderes de to sidene med Dagbla
det-stoff fra Våre Rovdyr 1-98. Leserne 
merker seg sikkert raskt hvordan Mysterud 
unnlater å kommentere det faktum at han 
har underslått eller ikke satt seg inn i de 
offisielle tapstallene fra Trysil i perioden 
1986-88. Dette er noe av kjernen i debatten 
om hans seriøsitet. Det kan legges til at 
Mysterud ikke uventet har fått støtte fra et 
par av sine hengivende støttespillere . år 
han tidvis er ute i mediedebatt er det imid
lertid påfallende hvordan hans forsker
kolleger alltid glimrer med sitt fravær. De 
eneste som pleier å tre støttende til er en 
snau håndfull trofaste rovdyrmotstandere 
og bygdeoriginaler som aldri bidrar med 
noe som helst av faglige kommentarer fra 
sidelinjen , men kun slenger rundt seg med 
usaklig hets og personsjikane. Disse inn
leggene er derfor ikke med i faksimile
delen. 
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22 Mandag 8. desember 1997 Dagbladet 

Dreper en sau 
om dagen? . 
I. Hedmark og Oppland dreper gauper en sau hver eneste dag, ifølge 
bøndenes krav om erstatninger for rovdyrskader dette året. 

Av OTTAR JAKOBSEN 

Mens et 40-tall gauper i Opp
land angivelig dreper 3400 sau
er i løpet av beitesesongens 100 
dager, nøyer et 60-tall gauper i 
Hedmark seg med 1850. 

Et av de mest ekstreme til• 
fellene finner vi trolig i kom
munene Gran og Lunnc1· 11å 
Hadeland, sør i Oppland fylke. 
Her finnes verken bjørn, ulv 
eller jerv. Gaupe finnes det no
en eksemplarer av, og disse -
anslagsvis 4-5 dyr - skal i lø-
11et av beitesesongens 100 da
ger ha tatt av dage 400 sauer. 

- Overdrevet 
Rovdyrforkjemper Viggo Ree 
mener at tapstallene, og fram
for alt sau drept av gaupe, må 
være betydelig overdrevet. 

De faktiske utbetalingene for 
rovdyrskadene er ennå ikke be
handlet. Erstatningskravene i 
våre lo rovdyrfylker i Sør-Nor
ge ligger imidlertid på bordet. I 
Oppland er det søkt erstatning 
for 7350 rovdyr-drepte sauer, 
opplyser rovvillkonsulent Ha
rald Klæbo på Lillehammer. 

Flere drepte sauer 
Fjorårets totale tapstall lå på 
133 000 drepte eller forsvunne
de sauer. Ekspertene regner 
med at sommerens tall vil bli 
enda høyere. 

Hedmark har ogs,, i år flest 
sauedrap, ifølge bøndenes egne 
opplysninger, totall 7700, opp
lyser seksjonsleder Hans 
Christian Gjerlaug ved fylkes
mannens miljøvernavdeling. I 
dette fylket finner vi de fire sto
re rovdyrene, ca ti bjørner, fem
seks ulver, en håndfull jerver 
og anslagsvis GO gauper. 

---------

Førsteamanuensis Ivar Myste· 
rud ved Universitetet i Oslo me
ner å kunne dokumentere at 60 
prosent av det totale sauetapet 
skyldes våre store rovdyr. 
Anslagsvis 750 
gauper, jerver, 
bjørner og ulver 
tar dermed livet 
av ca 78 000 sau
er på 100 beite
dager, konklude- · 
rer zoologen. 

Mysteruds kri
tikere hevder at /var Mysterud 
han driver forsk
ning på landbru
kets premisser: 

- Forskningen 
er sentrc1·t om 
de områder der 
det er mye rov
dyr. Selvsagt får 
han da høye 
tapstall. Dette 
blir omtrent 
som å foreta en undersøkelse 
for å kartlegge 11akistanernes 
utbredelse i Norge, og foreta 
tellingen på Grønland og Tøy
en i Oslo. Denne forskningen 
kan vi ikke ta seriøst, sier rov
dyrenes fremste talsmann i 
Norge, Viggo Ree i Foreningen 
Våre Rovdyr. 

Våre Rovdyr Nr 3- 98 Side 161 



~ 
~ 
~ 
c::, 
,,:: 

~ ., 
~ 
I..., 

' 
~ 
V) 

~ 
...... 
~ 

Dagbladet 2 Fredag 2. januar 1998 

·.y,f:·-~;~;t~1;w ::Z'+.l.:."'.·~-1i:>:~t·_·~:~;:t;,("!!,;1i:;c"(.;:.· ~;.-;?/ i-~-:.:(•~•"_f-.1,;\:,it.:..,/-:~ , , .. , .,.. -~-~~~_(;\?'. ·Ci~ .:~r.;.,,-.;~-~• .. L· ~:~"/;.:.. .. 

Viggo Ree, rovvilt og sauedrap 
Viggo Ree I foreningen Våre rovdyr avfeier døds
varsler-forskningen på sauetap som «useriøs" 
(Dagbladet 8. desember 1997). Han har ennå Ikke 
oppdaget at kriteriene for valg av områder som har 
blitt undersøkt, har vært «store mørketap» og ikke 
"mange store rovdyr ... 
Forskning med dødsvai·slere vil si å bruke radiosen
dere for å kartlegge når og hvorfor dyr dør i utmark . 
Slik forskning er nå foretatt både på sau (lam) i Norge 
og på tamreinkalv både i Norge og Sverige. Forsk
ningen er utfort av Biologisk institutt. UiO og NINA-
0N!KU her i Norge og av Statens naturvårdsvcrk i 
Sverige . Resultatene fra disse undersøkelsene har gitt 
overra skende entydige resultater. I områder med sto
re mørketap står rovviltet for en mye høyere andel dø
delighet av lam og kalv enn man tidligere har vært 
klar over, vanligvis i intervallet 50-70 prosent. 

Dagbladet 2 Onsdag 15. = 1998 

Kalvedødeligheten i en lang rekke 
ville hjortedyrbestander som nå er 
undersøkt i mange land, viser akku
rat det samme, langt høyere dødelig
het til store rovdyr enn forventet. 
Gjennomsnittlig dødelighet til rov
vilt i de åtte årene arbeidet med 
dødsvarslere på lam har pågått her i 
Nvrge er 60 prosent. Her er da ikke 
bare tap til store rovdyr medregnet. 
men og~å tap til rødrev, hund og kon

REPLIKK 

. 

I 
geørn . Arsakene til de resterende 40 .,,_ Mysterull 
pro se nt av tapene har vært uhke syk- forsteamanuensis 
dommer og ulykker . 

En kan ikke ut fra dette slutte at 60 prosent av alt tap 
i Norge skyldes rovdyr , som Ree korrekt bemerker . Vi 
vet fortsatt ikke hvor representative resultatene er for 
alle områder i Norge med høye mørketap eller hvor-

Ivar Mysterud og feilslått forskning 
I Dagbladet 8.12.97. omtales saueforsker Ivar Mys
terud og hans arbeid der det konkluderes med at 
60 % av det totale sauetapet skyldes rovdyr . Un
dertegnede kommenterte dette med at denne 
forskningen er lagt til konsentrerte rovdyrområder 
hvor det naturlig vil bli høye tapstall. 

Et tilsvarende eksempel ville være kartlegging av pa 
kistanernes utbredelse i Norge , hvor tellingen kun blir 
foretatt på Grønland og Tøyen i Oslo . En slik type 
forskning kan man ikk e ta ser iøst. 

Det faller ikke uventet Mysterud tungt for brystet 
hver gang noen omtaler ham som en useriøs forsker. I 
en replikk 2.1.98. henvi ses nok en gang til studier i 
områder med •hoye mørketall•. Intere ssa nt er det 

imidlertid at Mysterud her for første 
gang gir noen rett i uttalel ser om at 
denne forskningen ikke kan overfø
res til hel e landet . Han skriver : • En 
kan ikke ut fra dette slutte at 60 pro 
sen t av alt tap i Norge skyldes rov
dyr, som Ree korrekt bemerker.• 
Dett e bør sentrale aktører i denne 
mediedebatten merke seg! Myste
ruds undersøkelser med dødsvarsle 
re i de utvalgte rovdyrområdene har 
dessute n en grov metod efe il ved at 
drepte sauer umiddelbart ta s vekk 
fra rovdyrene . Dermed forsvinner 
maten, og de må drepe sau på nytt. 

REPLIKK 

I 
. 
. 

Vl~Ree 
Foreniflllen Våre 
ROVdyr 

Prosjektet kan derfor skape unormalt høy dødelighet , 

dan tapene varierer fra år til år i de lokale områdene. 

-Det er også sannsynlig at områder med lave tapstall 
vil ha en lavere andel rovvilt-drepte lam enn i de un 
dersøkte områdene med høye mørketall. Det er imid
lertid ikke lenger mulig å overse at rovdyrene etter all 
sannsynlighet står for en mye større andel av •morke 
tapet• enn forventet sammenliknet med de tapene 
som vanligvis blir påvist gjennom undersøkelser av de 
kadavre som blir funnet og meldt inn. 

Dersom resultatene fra denne forskningen er repre• 
sentative for støn-e områder . ,·il Viggo Ree og den kul 
turen han har bygget opp i ledelsen av Våre rovdyr 
miste et av sine kronargument er om hvilken andel av 
tapen e rovdyrene faktisk står for! Det har han tydelig 
vis forstått, det er vel derfor han har det så travelt med 
å stemple all den forskningen som ikke passer inn i 
hans argumentasjon som •useriøs•. 

og representerer følgelig en studiedesign som ikke 
holder vitenskapelige mål . 

Det er nok av andre eksempler på Mysteruds useriø 
se og feilslåtte forskning. Hans skyhøye bjørnetall og 
påstander om seks isolerte reproduserende bjørne
stammer i Sør-Norge utenom Hedmark på 1980-tallet 
har mange friskt i minne . Fortsatt er det vel ikke man• 
ge som f.eks . tror på Mysteruds bjørnestamme ved 
Gardermoen? Mysterud ynder dessuten å framstille 
seg som en «uavhengig forsker• . 

Det var derfor fornøyelig da han under et møte med 
utsendinger fra Bernkonvensjonens sekretariat i Mil • 
jøverndepartementet i fjor dukket opp som eneste re 
pre sentant for Nor sk Bonde- og Småbrukarlag! 
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Ree og dødsvarslere 

1 to fronter: (l) han betviler selve 
Det e~ enighet om at totalt ca . 130 000 sau og am metodikken , og (2) han mener over- REPLIKK 
forsvinner på_ utmarksbeite hvert år I Norge . Un- føringsverdien er liten. i.- M ,_ 
dersøkelser viser nå at andelen tatt av rovdyr I om- Det er riktig at vi i enkelte sam- yste . 
råder med store mørketap ofte er så høy som 50- menhenger tar inn kadavre. Dette før,;tøamanucnS,s 
70 % . Dette synes å falle enkelte rovdyrvenner gjøres av flere grunner, bl.a. for å 
tungt for brystet. undersøke om rovdyr fortrinnsvis tar •sy ke og svake• 

dyr. Ree sier , Mysteruds undersøkelser med døds 
Med ietals mann Viggo Ree i foreningen Våre Rovdyr varslere i de utvalgte rovdyrområdene har dessuten 
holder i gang en unødvendig og foreldet debatt om grov metodefeil ved at drepte sauer umiddelbart tas 
rovviltet i Norge med å stemple forskningen med vekk fra rovdyrene . Dermed forsvinner maten, og de 
dødsvarslere som •feils lått• og «use riøs•. Grunnen må drepe sau pånytt•. Dette er en mulighet som vi 
må være at han har Skjønt at det er lettere å forsvare forskere selvfølgelig er fullt oppmerksom på. Vi bru
store rovdyrstammer og bagatelli sere de økonom iske ker derfor to metoder for å forsikre oss om at vi ikke 
konsekvensene hvis alle tror at rovdyr bare tar noen få påvirker tapstallene. En metode er å ha en eller flere 
syke og svake dyr . · såkalte •kontrollbesetninger• i det samme områd et, 

Ree kjemper tydeligvis desperat for å oppre tthold e Øer lammene ikke er oppmerket eller kadavrene fjer
et foreldet rovdyrsyn ved å betvile metoden med bruk nes . Hvis tapstall ene mellom de to typer besetninger 
av dødsvarslere. Han ai;igriper denne forskningen på_ , avviker, er det grunn til å tolke re su ltatene med for-

2 Tirsdag 28. juli 1998 

,,\.\.~ 

Er Ivar Mysterud en seriøs forsker? 
I Dagbladet 28.7. anklager Ivar Mysterud under
tegnede for å holde liv I en unødvendig debatt om 
tapstall og rovviltskader ved å betvile metoden 
med bruk av dødsvarslere. 
Utgangspunktet var en reportasje om saueforskeren 
og hans dødsvarslerprosjekt, der det konkluderes med 
at 60 % av det totale sauetapet skyldes rovdyr. Under
tegnede kommenterte dette med at denne forsknin
gen er lagt til konsentrerte rovdyrområder hvor det 
na turl ig ,·il bli høye tapstall. at et tilsvarende eksem
pel ville være kartlegging av pakistanernes utbredelse 
i Norge hvor tellingen kun blir foretatt på Grønland og 
Toyen i Oslo - og at en slik selektiv forskning ikke kan 
tas seriøst. 

En av grunnene til at jeg anser Mysteruds forskning . 

2 Onsdag 7. oktober 1998 

som feilslått og useriøs er hans REPLIKK 
gjentatte presiseringer om at -vå
re kriterier for utvalg av områder 
er høye tapstall av ukjent årsak•. 
Enhver kan vurdere sannhetsge
halten i et slikt utsagn når man vet 
at Mysterud eksempe lv is i 1989 
plukket ut til sitt prosjekt i Trysil 
tre besetninger som alle hadde 
vært utsatt for store bjørneskader 
på slutten av I 980-talle t. En av de 
selek tivt utvalgte brukerne var for 
øvrig den eneste sauebonden i Foreningen 
Norge som på den tiden hadde Våre Rovdyr 
hatt bjørneskader tre år på rad. I 
f.eks. 1987 b le det sluppet i alt 806 sauer fra disse tre 

siktighet. Den andre metoden vi bruker , er såkalt • før 
og etter•-sammenlikning. Det vil si at vi sammenlik
ner tapstallene i det året undersøkelsen pågår, med 
året før og året etter. Hvis tapstallet er lavt før og etter, 
men høyt det året vi undersøkte, er det selvfølgelig en 
mulighet at melodikken er for dårlig . Basert på disse 
teknikkene har vi imidlertid ingen indika sjon på at de 
høye tapstallene til rovdyr skyldes metodikk en vi bru
ker' 

Nok en gang forsøker Ree å latterliggjøre utvalget 
av områder hvor vi har undersøkt hva dyrene dør av 
ved å sammenlikne med en «kartlegging av paki sta
nernes utbredelse i Norge, hvor tellingen kun blir fo. 
retatt på Grønland og Tøyen i Oslo• . Våre kriterier for 
utvalg av område er høye tapstall av ukjent årsak, så
kalte mørketap. Naturlig nok satses det ikke million 
beløp på å und ersøke årsakene til tap i områder der 
f.eks . en prosent av lam mi,ie dør i lopet av beite seson
gen! 

Da!lbladel 

brukene, hvorav 59 gikk tapt. Av dette totaltap et utbe 
talte myndighetene bjørneskadeerstatning for hele 48 
dyr. Det Mysterud omtaler som •høye tapstall av 
ukjent årsak • var i dette tilfellet et kjent tap pga . bjorn 
på 81,4 % av totaltapet! 

Gjennom en rekke oppslag i mediene var det godt 
kjent for allmennheten at bjørn sto for betydelige 
sauetap i denne delen av Trysil i årene før Mys terud 
gjennomførte sine undersøkel se r der i 1989. Myste
mds troverdighet blir ytterligere svekket ved at det fra 
kollegahold i prosjektet bekreftes at de fleste studie 
områdene h elt klart ble valgt ut på grunn av rovd)T . 
Di,,t bør derfor ikke forundre noen at mange reagerer 
med både skepsis og lattermildhet hver gang Mys
temd påberoper seg å bli tatt seriøst' 

Dagbladet 
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AKKURAT NÅ: 

Sauebønder 
applauderte 
rovdyrforskere 
EVJE OG HORNNES: 
Forskerne Ivar 
Mysterudog 
JerryTom 
Warren ble møtt 
med applaus da 
de forleden 
presenterte en 
nygammel forsk
ningsrapport fra 
Hornnes-Åseral. 

AY JOHS. BJIHILI 

For et år siden kunne Ag
derposten presentere re
sultatene av undersø
kelsene med dødspeile
sendere som forskerne 
Ivar Mysterud og Tom 
Warren fra Biologisk In• 
stltutt ved Universitet I 
Oslo foretok blant seks 
saucbcsclnlngcr 1 Horn
nes og Åseral I 1996. For• 
rlge uke ble de presentert 
på nytt for entusiastiske 
sauebønder på Evje. Selv 
om Mysterud understre
ket at de er uavhengige 
forskere, kom forsknings• 
resultatene som bestilt 
for dyreholdere som den 
senere Ild har krevd fei· 
Ung av både gaupe, bjørn 
og ørn. 

Beltesesongen 1996 ble 
268 lam fra besetninger I 
Hornnes og Åseral på• 
montert dødspeilsendere 
for å finne ut hva aom · 
eventuelt har forårsaket 
dyrenes død. Gjenfunne
de radiomerkede lam vi• 
ser at 50 prosent av lam
mene som døde p.å belte, 
døde som føla:e av ulyk
ker eller· sykdom. Men 
hele 40 prosent døde !fei• 
ge forskerne på grunn av 
ørn og gaupe. Dette siste 
tallet er høyt og har vakt 
gjen)<lang blant dyrehol• 
dere over det ,ganske 
land. Også I andre områ• 
der de lo forskerne Mys, 
terud og Warren har dre· 
vet undersøkelser, har 
det vist seg at lammetap, 
forårsaket av rovdyr har 
vært prosentvis høye. 

Som felge av prosjektet 
I Hornnes og Åseral flkk 
sauebøndene i dette om• 
rådet mye sikrere doku• 
mentasjonsgrunnlag enn 

fer når de skulle søke om 
erstatning for tapte dyr. 

Forsker Jerry Tom 
Warren innledet sin del 
,av foredraget med å for
telle at de sju undersø
kelsene med dødelighets
peilere som hittil er ut
ført i lnnclct -'T'ynsct. Try
sil, l•'innskob:Cll, VeslJan
det, kysten av Nord-Tran• 

:::xse~~fkk:g g~:~ 
representativt resultat 
for helo landet. De to for
skerne har nemlig tidli
gere møtt sterk kritikk 
fra naturforskermiljøet 
utenfor sauenæringen 
som mener Mysterud og 
Warren har forsket på 
konflikt sau-rovdyr i spe
sielt I rovdyrrike områ
der for så å generalisere 
og bruke resultatet som 
en mal for hele landet. 

Farlig beiteområde 
I Hornnes-Åseral-om• 

rådet omkom 2 av 10 døde 
lam som felge av at de ble 
sittende fast mellom stei
ner, falt i fornederiske 
myrhull eller bekker. At 
det ville og forrevne land• 
skapet er vanskelig 
understrekes av forsk· 
nlngsrapporten der del 
går fram at .c.kadavre ble 
fUnnet gjennom hele bei
tesesongen, men flest ble 
funnet 1 den første halv • 
delen av sommeren.» Alt
d mens lammene var 
små og ikke så robuste til 
åta seg fram. 

Årseken til at Jam
mene ble utstyrt med 
radiosendere, var at de 
skulle bil funnet så raskt 
at forskerne kunne være 
på pletten umiddelbart 
etter at dyrene var døde. 
Dette for å komme forråt
nelsen 1 forkjøpet. slik at 
de kunne fastslå dødsår
saken , Fra rovdyrfor
}tjempernes side er det 
blitt hevdet at forskerne 
gjennom dette er med på 
å øke lammedødeligheten , 
ved at de s11;3,pper maten 
rett foran snuten 1)6. 
bjørn og gaupe. Rovdyra 
må straks slå til på nytt. 

Warren avviste dette . 
De hadde Ikke forårsaket 
høyeredødelighet i et om
råde ved å fjerne kadav
erne. ■ 
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Sauebønder applauderte rovdyrforsker 
UNDU DENNI! TITTILEN hadde for en liten høyrest.et klikk av 
Johs. Bjørkeli tidligere I tr n,o,. rovdyrvenne[', som tydeligvis 
en kommentarer til de wider• ikke er særlig beieistret ror at 
søkelser som ble utført l nedre de realistiske tapstallene for
Setesdal I 1996 ved bruk av bundet med rovviltet i norsk 
dodsvarsJere. Det er enighet utmark nå blir dokumentert 
om at en. Det virker 
130.000 sau ug ✓i, ihvertfall 
lam for- r ..J - som Viggo 

~=::abef:: aJLL ... ~=pei:t~:~ 
hvert år i Norge. Undera&- opprettholde et foreldet rov
kelser vlser nå at andelen tatt dyn;yn ved å betvile metoden 
av rovdyr i områder med store med bruk av dødsvarslere. 
mørketap ofte er så høy som Han angriper derme !onk-
50-70%, i nedre Sete&dal var ningen på to fronter: (1) han 
den noe lavere og 1A på ca. betviler selve metodlklten og 
40%. Rea1ltetcme i daKens rov• (Z) han mener overfarinpver• 
dyniituasjon blir nå synlig ror d.Jen er Uten (se bl.a. repll.kx 1 
stadig flere gjennom omfat• Dagbladet 15. april 1998). 
lende tapsundersekelser. Det Det er riktig som Ree har 
er dessuten også av stor verdi hevdet at vi 1 enkelte wnmen
ror utmarksnæringene å 1l henger ta.r Lnn kadavre, bAde 
oversikt over ulykker og syk• slike som dør av sykdommer 
dom. og slike som drepes av rovdyr: 

Undertegnede har i ettertid Dette gjøres av flere arunner. 
blltt oppmerksom på Agder- bl.a. for å undersøke om rov
postem artikkel etter et møte dyr fortrinnsvla tar qyke O& 
som ble avholdt på. Evje J mai, svake>+ dyr. Ree sier i Dagbia-
hvor undersøkelsen I nedre det (15.4) bl.a: ttMysteruds 
Set86dal ble presentert I ror- undersøkelser med diMbvara
bindelse med !ramleggelaen lere i de utvalgte rovdyromn\
av en trykt rapport fra pro- done har dessuten grov meto
sjektet (Agderpoaten defeU ved at drepte sauer 
19.5.1998). Avisen skriver umiddelbart tas vekk fra rov• 
bl.a.: ccDe to focskerne har dyrene. Dermed forsvinner 
nemlig tidligere m"tt &terk maten, og de må. drepe sau på.
kritikk fra nah.lrforskermlUe- nytt_» Dette er en muli,ihet 
et utenfor saucnærln~n som som vi forskere selvfølgeli& er 
mener Mysterud og Warren fullt oppmerksom på. VI bru
har forsket på konflikt sau- kerderfo r tometoderforåfor
rovdyr i spesielt i rovdyrrike sikre oss om at vi ikke påvir
ornråder for så å generalisere ker tapstallene. En metode er 
og bruke resultatet som en å ha en eller flere såkalte 
mal for hele landet, Dette ut- «kontroll-besetninger>t i det 
sagnet fortjener både noen samme området, der lam
kommcnlllrcr og en korrek• mene Ikke er oppmerket eller 
sjon. kadavrene Qcrncs. Hvl.s tap-

Fbr det første bar vi ikke stallenemellomdetotyperbe
møtt sterk kritllck fra noe l!DS· setninger avviker, er det 
turforskennUje» verken her i erunn til å tolke resultateoe 
landet eller annetsteds for vå- med foniktlghet Den andre 
re under3ekelser med døds- metoden vi bruker er a.ika.lt 
vanlere. Tvertimot har nå td'er og etter- sammenlikning. 
stadig Uere forskere begynt Det vil si at vi sammenJUmer 
med undersøkelser etter sam- tapstallene 1 det Arøt under» 
me mønster (dvs. bruk av kelsen pågår, med året før og 
radiosendere). Agderposten året etter. Hvis tapstallet er 
mA derfor sikte Ul debattJnn- lavtfør og'tltter, men høyt det 
legg fra Viggo Ree i forening- året \li undersøkte, erdetael\l· 
en Våre Rovdyr, antagelig et følgelig en mulighet at meto
som sto i Dagbladet 15. april dikken er for dårllg. Basert på 
1998. Ree er f<medletalsmann» disse teknikkene har \li imld· 

lertid ingen Indikasjon på at 
det høye tapstallene til rovdyr 
skyldes metodikken vi bru
ker! 

Et eksempel er undersø
kelsene I Mauken i Målsel\/ 1 
1993, et område hvor vi reøi;ls
trerte ~kordtap tlljct-v °" bar 
ut kadavre Ul nærmere veterl
nærundersøke lser. Are t etter 
undersøkelsen, I 1994, &ikk ta· 
pet opp i de samm e besetnln&• 
ene til troa.s for at Ingen lam 
\lar merket eller at kadavre 
ble f]ernet. I tillegg ble det i~ 
petav 1993skutt to Jerver! det 
aktuelle området! Det hører 
med til bildet at 1 mange tilfel
ler er kadavre helt eller delvis 
oppspl..llt kiet de t)erneø. I de 
neste undersøk.el.sene blir 
l.midJectid ikke kadavrene 
tjernet., men d.edaAna.kenc på
vist Oi behørig dokumentert i 
fell Kadaveret etterlates da på 
stadet. 

l april forsekte Ree 1 Dag
bladet nok en gana i latterlig
gjøre utvalget av områder ved 
l sammenlikne med en «kart
leøtng av pakiatanernea ut
bredelse I Nqe, hvor telling• 
en kun bllr foretatt på Grøn• 
land og Tøyen 1 Osl01t. Våre 
kriterier for ut\lalg av omride 
er høye tapstall av ukjent år
sak, såkalte mørketap. Natur• 
Ug nok aataes det ikke milli
onbeløp på å undenøk.e !rsa· 
kene til tap i områder der 
f.eks. en prosent av lammene 
dør i løpet av beltesesonaen! 
Derfor kan vi heller lkke, aom 
vi har presisert (til Reel gle
de), overføre resultatene di
rekte Walle andre omrAderoe 
til i gjelde totaltapet for hele 
landet Kriteriet Wye mørke
~ har imldlertld ført til at 
vi til nå har gjort underv
kelser i Tynset, Trysil Oi 
Grue I Hedmari<, Vaksdal I 
Hordaland, Namdaheid I 
Nord-'IT9n.delaf, M.llselv i 
Troms. Bygland/Evje-Horn• 
nes/ Åseral i Aw:t-Agder og 
Lellja I Cl]Jpland. I år arbeider 
proøjekte!.1 Suldal i Rl>galand. 
'Ibtalt bar dette (1998 unntatt) 
omfattet merking av nesten 
2.500 lam, ror de som er gjeo
tunnetcwde1kyldes50-70% av 
dødeligheten rovvilt. Natur-

He YI TAPSTALL1 Realitetene i dag er at vi får et stadig større 
maJerfale ~m uisreaJ andelen sauelam tapt til rovdyr er 50-70¼ 
av Mn t.owk d«ielighelen i omrdder med høye tapstall, skriver 
artikkelforfat~n. (Arkivfoto) 

ligvill forventer \.'I at det ogd. 
vil bli påvilt områder .i Nor
ge hvor ulykker og ulike syk• 
dommer utgjør høye andeler 
av tapene. (I nedre Setesdal i 
1996 utajorde andelene tilsam• 
men60%). Lokalvariasjonen i 
dødeli&heten ml antas å være 
stor, ikke bare fra område til 
omride, men også I det sam
me området fra år til å& Slike 
forhold er ikke nænnere 
undersøkt her i landet ennå . 
Undertegnede lover imidler
tid at dersom Ree kan nevne et 
ornnlide med høye mørketap 
der han vil anerkjenne overfø
ringavcrcUcn , så skai vi gjøre 
vårt ytterste for A få under• 
søkt dødsårukene også i dette 
området! 

I dag har vi a lt&å en lang 
rekkepre5i&e og lokaleenkelt
underwkelser av h\/Or mange 
lam som omkommer l sykdom 
Oi ulykker Oi av hva rovdy
rene virxelig tar. hllmateria
le fra undenekelse.r med 
d.edsvanlere kommer ikke 
bare fra vire mangeårige 
undenokeher ved Biologisk 
Institutt. &amme metode er 
forlengst latt · l bruk også av 
fonkere ved NlNA•NIKU bå
de pl sau og tamreinkalv, og 
resultatene viser den samme 
oppilktsvekkende høye ande
len av tap til rovdyr. Des.suten 

har rovdyrforskeren John 
Linnell, også NlNA•NtKU. 
som lodd.i sin doktorgrad opp
summert internasjonal kunn
skap om andelen av tap til rov
dyr av kalver hos ville hjorte
dyr. Også denne oppsumme
ringen konkluderer med at 
andelen tap til rovdyr er i 
samme størrelsesorden som 
undersøkelsene på sauelam. 

Realitetene i dag er derfor at 
vi rar er &tad.la ,tørre matena
Ie som viser at andelen saue
lam tapt til rovdyr er 50-70% a..
den totale dødeligheten i om
råder med høye taPStall Doku
mentasjonen er allerede så.vidt 
god, alle undersøkelser tan i 
betraktning, at det er en unød
vendig og håplas debatt å for
søke å dra disse nye resulta
tene l tvil Det ville derfor væ
re m)-e mer koostruktivt om 
ogsi Ree kunne fornye segå gå 
inn i diskusjonen om f.eks. hva 
det vil koste å ha levedyktige 
bestander BN store rovd)T her t 
landet, og hvem som eventuelt 
skal betale for det Det er vik
tig at et uriktig bilde av under· 
sek.elsene med dødsvarslere 
ikke flr feste seg . De vil på sikt 
gi ca! realitetene i tapsbildet, 
• på landsbasis. 

f .... llTWln~Biolog.tsk 
mtltvn,Un!Vfflltetet l Oslo 
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Forskning på «store mørketap» 
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Naturvernf or
bundet hudfletter 
rovdyrforskere 
EVJE OG HORNNES: 
Naturvernforbun
det i Aust-Agder 
går knallhardt ut 
mot det arbeid som 
er utført for å kart
legge «mørketap» 
av lam på utmarks
beite. 

AV JOHS. llfRlfLI 

De finner rovdyrforskerne 
Ivar Mysterud og Jerry T. 
Warrens undersøkelse av 
lammedødelighet i Horn
nes vesthei og Åseral så 
mangelfull at forbundet 
nærmest oppfordrer til boi• 
kott av de to forskerne. 

Arne Flor, rovdyrtals
mann for Naturvernfor• 
bundet I Aust-Agder, hud
fletter de to forskerne for 
arbeidet med å kartlegge 
4CI1l0rk.etap» av lam på ut
marksbeite . Forskerne fant 
ved hjelp av radiosendere 
påmontert 268 Jam at rov
dyr sto for 40 prosent av ta• 
pene, mens sykdom og 
ulykker sto for de resteren
de tapene. 

Naturvernforbundet 
Aust-Agder viser til at Mys
lerud i tidligere aviskro
nikker har uttalt at runder
søkelser viser allerede at 
andelen tatt av rovvilt i om
råder med store mørketap 
ofte er så høyt som 50 til 70 
prosent.,, 

Rovdyr kun 40 prosent 
· I et debattinnlegget skri

ver Naturvernforbundet I 
Aust-Agder bl.a.: 

ieUndersøkelsen t Horn
nes Vesthei og Åseral viser 
derimot at her står rovdy
rene for kun 40 prosent av 
lammetapene, selv om Se
tesdal har hall og har en 
bra bestand av gaupe. 60 
prosent av lammetapene 
skyldes sykdom og ulykker. 
Et så høyt tap på grunn av 
sykdom og ulykker fortel• 
ler at næringen har et stort 
problem med driftsformen. 
Med bakgrunn i dyrevern
loven kan vi ikke akseptere 
at så stort tap som 60 pro
sent ikke diskuteres i rap-

porten. Rapparten bruker tatte,)) skriver rovdyrtals
kun noen få linjer på dette, mann Arne Flor. 
men omkring en side på da- Med utgangspunkt i inn
gens rovdyrforvaltning. vendingene mot forskning
Neste år ønsker Warren og en til Mysterud og Warren 
Mysterud å videreføre pro- samt praktiseringen av rap
sjektet,» skriver Arne Flor. por tens resulta t, ber natur-

Naturvernforbundet i vernforbundet i Aust-Ag
Aust-Agder reagerer også der om at videre prosjekter 
på det Flor kaller «selektiv med de to umiddelbart av
bruk av forskningslittera- sluttes i fylket. Derimot bør 
tur», noe som forbundet bidragsyterne gjennomføre 
mener er å fuske i faget. en gransking av prosjektet 

Videre krever Natur• 1Uor å se om resultatene har 
vernforbundet å få vite fremkommet ved objektive 
hvilke årstall som refererer og vitenskapelig holdbare 
til <cmørketap)) av _ N.tunernfor- forsknin~meto-
lam på beite i for- der», skri ver Na-
kningsområdet. bundet kunne turvernforbun-
Dette fordi man et- vært med oss I det i Aust-Agder. 
ter forbundets me- marka og flidd Bidragsytere 
ning mangler lam om dl.hadde til undersøkelse 
sammenlignings- av lammedødelig-
grunnlag for villet het I Hornnes 
forskningsåret med de an- Vesthei og Åseral i 1996 var 
gjeldende «mørketaps-år.» Tiltaksfondet for småfe, BU 

Al lammene ble tilfeldig Aust-Agder, BU Vest-Agder, 
valgt ut . uten at vekten på Setesdal Næringsfond, Di• 
disse ved beiteslipp ble an- rektoratet for naturforvalt• 
gitt, er også noe som svek- ning, Fylkesmannen i Aust
ker rapportens faglige Agder og Åseral kommune. 
tyngde, mener Naturvern
forbundet i Aust-AgdeL 

Krever granskning 
«Det reeelle tallet for lam 

tatt av rovdyr 1 dette områ
det utgjorde 4,10 prosent av 
alle radiomerkede Jam. 
Sykdom og ulykke utgjorde 
7,88 prosent av alle radio
merkede lam, og kalles for 
normaltap. Det er den siste 
prosenten som alltid trek
kes fra når det gis erstat
ninger for rovdyrtalle dyrn, 
skriver Naturvernforbun
det og opplyser at i motset
ning til Aust-Agder fylke, 
valgte Vest-Agder Ikke å 
bruke den høye normal
tapsprosenten I fratrekket 
for tapte dyr på beile. Dette 
ferte til at sauebønder i 
Vest-Agder fikk høyere er• 
statningsbeløp enn de i fyl
ket I øst, noe som førte til 
protester fra saueeierne i 
Hornnes og sørvestre Byg
land. 

c<De saueeierne fra Vest
Agder som var med i under• 
sekelsen fikk med andre 
ord erstattet dyr som bevi
sellg dooe av sykdommer 
eller ulykker, som rovdyr-

Kort forskning 
Ivar Mysterud sier til Ag

derposten at han finner 
innlegget fra Flor saklig og 
greit og at han skal få svar 
raskt. 

Mysterud er enig i at ett 
års forskning er for kort 
lid, og at han hele Ilden har 
fremholdt al el slikt pro
sjekt bør være 3-årig på 
grunn av variasjoner i syk
domsbilde, beiteforhold og 
rovdyrhyppighetm.v. 

- Vi lefler verken med 
den ene eller andre siden. 
Forskningen vår er helt 
åpen og vi inviterte alle 
som ville til å følge med da 
vi arbeidet i Hornnes og 
Åseral. Naturvernforbun
det kunne vært med oss i 
marka og flådd Jam om de 
hadde villet. Men vi hørte 
aldri noe fra dem. Detfor 
stiller jeg meg avvisende Ill 
kritikken, sier Mysterud. 
Han legger til at det aldeles 
Ikke er lall stilling til VI· 
dere forskning fra hans si
de I disse traktene til neste 
år. ■ 
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Forskning på «store mørketap» 
IA GOERPOSTl!N JO,SEPT!M
Bl!Rharmed ielalsma nn i For• 
eningen Våre Hovdyr. Vli,:go 
Ree et lengre debattinnle11:" 
under tittelen: Forsknin111 på 
«store m"rketap1,. I dette hin
legiiet stilles det et stort 
spørsmåls tegn til seriøsiteten 
ved forskeren Ivar Mystcrud~ 
prosjekter. I cm tidligere kro
nikk i Nationen 5.8 under tit
telen Store mørketap, bruker 
Ivar Mysterud mye spalte
plass omkrin~ tap av lam på 
utmarksbeite, og skriver 
bl.a.: ~undersøkelser viser 
allerede at andelen tatt RV 
rovvilt I områder med score 
mørketap olle er sa høyt S(Jm 
50-70 %1t. I mai i år presenter· 
te forskerne Jerry T. Warren 
oe Ivar Mysterud en forsk
nJniuap. 
port om sitt 
prosjektar
beid med_d0-
dell(il:hets
varslere på lam i Nedre Setes
dal i 19'.16. Her fant de ut ut an
delen tatt av rovdyr ikke var 
høyereenn40 %. 

Naturvernforbundet I 
Aust-Agder har lest gjennom 
rapporte n • Undersøkelse av 

~;;t~:;1~tl~~J ~~~n!! 
Warren, Mystcrud og· J. R. 
Samuelsen. Forskerne be· 
grunner sitt engasjement I 
det aktuelle området slik: 
«Tidlig på 00-tallet begynte 
tap av sau og lam på utmarks
beite i Setesdal å ekei. Som
meren 1996 ble det derfor satt 
i gang en større unde!"'Sekelse 
i deler av Bygland, Evje og 
Hornnes .. Målet var å kart· 
leiKe f<JTl0rkclapit av lam på 
utmarksbeite. 

I alt 268 av til sammen 432 
lam fra 6 bosetninger flkk 
dødsvarslere rundt halsen . 
Ved hjelp av peileutstyr blir 
de av lammene som dør loka• 
llsert og dødsårsak etter 
hvert konsto.tcrt . Eller vår 
mening Inneholder forsk• 
nlngsrapporten store mang
ler OK vi vil kommentere føl
gende punkter. 

1. Rapporten er selekHv 
med bruken av fonikninij:s.lil· 
teratur. En slik bruk av litte• 
ratur betegnes one av viten
skapsfolk som å ruske i faget. 
Sluttrapport for bjørn og sau
pro$jektet i Hedmark, fra 
1994, som var et pionerarbeid 
da den kom, er r.eks. ikke 
nevnt. J bjem/sau•rapporten 
finnes det 9 forvaltnlngskor1k• 
lusjoner, som kanskje kunne 
ha vært anvendt her. 

2. Det står ikke 1 rapporten 
hvilke tatl eller årstall som re-

fererer seg til tcmørkelAp». 
ON nevnes kun at det på. be
~ynnelscn av 90-tallct skjt.'Ude 
en 0knin~ av tap på utmarks• 
beite I Setesdal. Disse tallene 
må på bordet slik at det kan 
gjet-es sammenlignlnaer. 
Uten tidligere tall ror ulike 
tup - hcrumler 1m,rkotap -
mangler man sammenlig
ningsgrunn lag . 

:l. Et større forskni naspro
sjekt tktr ha en styrl ngsiirui>
P'-' hvor flere parter er med, 
Ol!:så fra naturvernsiden. På 
den måten skaper man tro
verdighet i flere leire. Skal en 
rapport ha vitenskapelig ver• 
dl rna ot;så alle tall kunne 
etterpr øves. 

4. Alle dyrene ble tilfeldig 
valgt ut. står det i rapporten. 

Da er det O[l9å 
på sln plass å 
gi en o\·ersikt 
over vekten 
på lammene 

ved slipp. Ikke bare de med 
halsbu.od, men også do som 
ikke var med I prosjektet. Ved 
Udligere anlednlnø:er har 
bl.a. Mystcrud vært med på A 
\-eige ut de lam som hadde 
dårlittst sannsynlighet ror å 
overlev1i. 

Warren og Mysterud be
skriver forsøksområdet som 
et områ.de som «pr. I clag lig• 
KCr utenfor de landsdelene 
som vanligvis blir forbundet 
med utbredelsen av store rov
dyr-., De nevner ikke at Seles• 
dal har hatt og har en jevn be
stand av gaupe. Det er derfor 
nærliggende for 06& å dele den 
kritikken som Foreningen 
Våre Rovdyr også kom med 1 
et debatlinnleiiet i Nationen 
8.IOog Agderposten 30.9, hvor 
det blir vlst W at Mysterud l 
tldligere prosjekter bevisst 
har vaJgt ut områder med 
høye rovdyrskader for å få så 
høye tapstall !IOffi mullg. 

Som tidligere nevnt påstår 
Mysterud at rovdyr står ror så 
høye tapstall som 00-70 -.. av 
mørketapene. Undersøkelsen 
I Hornnes Vesthei og Åseral 
viser derimot at her står rov
dyrene for kun 40 % av lam· 
metapene, selv om Sete5dal 
har hatt en bra bestand av 
gaupe. 

60 % av lammetapene sky(. 
des sykdom og ulykker. Et så 
høyt tap pga, sykdom og ulyk
ker forteller at næringen har 
et stort problem med drifts• 
formen . Noe som or,cså kom 
fram l artikkelen til Johs. 
Djørkell I Agderposten 19.5, 
hvor det står; « ... omkom :.! av 
IO døde lam som følge av at de 
ble sittende fost mellom stei-
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ner. falt i forræderske myr
hull eUer bekkel"ll. Med bak• 
grunn I dyrevernlown kan vi 
lkke akseptere at SM store tap 
som 60 % ikke dJskuteres I 
rapporten, da forskerne bru• 
ker nærmere en side på da• 
gens rovdyrforvaltning. Nes
te år ønsker Warren og Mys• 
terud å videreføre prosjektet. 

Vi undres na på om de Ikke 
aksepterer sine egne tall, da 
tapstallene lll Mysterud Ikke 
ble bekreftet i undersøkelsen 
fra -96. Mysterud sler i den 
samme kronikken i Nationen 
5.8 at de har Ingen indika6Jon 
på at metodikken de bruker 
er feil. Likevel kom de Ul med 
tall lanKt under det de Mtlde 
forventet, og som Mysterud 
presiserer under avsnlttec ~ 
n.litetene (I Nationen), 

11Dokumentasjonen er 
allerede så ,·ldt god, alle 
undersekel.sene tatt I betrakt· 
ninit:. at det er en unødvend ig 
ai:; Mpløs deb;att i rorsako å 
ura d~e nye i'e5Ultatene 1 
tvil» . Det owrrasker oss at 
Mysterud kun finne pa å skri· 
Yl! noe slikt. da denne kronik• 
ken kom pli. trykk etter at rap
porten med de «la,·e rovdyr• 
tallene» fra Hornnes var lagt 
frem . Så vidt vi vet er de ny
este resultatene til Mysterud 
nettopp fra dette området I 
Aust- og Vesl·Ai;rlcr. 

Hva er vitsen med å gjøre 
en ny undersøkelse, som for 
evrig koster omkri ng 600.000 
kroner å gjennomføre, noen 
år etterpå, t.hl den Ikke har 
overføringsverdi til andre de• 
ler av landet? Har ikke de In· 

volverte i prosjektet fått svar 
på det de var ute etter? Skulle 
prosenten for rovdyrtatte lam 
ha vært høyere? 

Vi gleder oss i alle fall over 
en ting, o~ det er Mysteruds 
presisering av at hans forsk
ningsresultater ikke kan 
overføres til røsten av land et. 
Det burde også glede mange 
53.ueeiere, som da slipper å få 
justert normaltapene opp. 

Gjennom beitesesongen i 
1996 ble 34 av 268 radiolam 
funnet døde i forsøksomrt• 
del Gaupa hadde tatt 6 lam og 
kongeemSlam-hhv . 17,64" 
og 14,70 % av tapet Følgelig 
hadde gaupe og ko~rn tatt 
11 lam, som er 32,34 % av tapet 
(utø:jer4.IO "- av alle de rad li> 
merkede lammene som var på 
beite.) For'Skerne bruker 40,6 
'4 i rapporten Det er fordi 2 
lam. som er tatt av hund oe 
uspes.lflsert rovd)T , er J.a&t ti1 
rovdyrene . 

Det r<!elle tatlet for lam um 
av rovd)'T i dette området ut · 
gjorde 4,10 -,. av aue radli> 
merkede lam. Sykdom 08 
ulykke utgjorde 7 ,88 % av alle 
radiomerkede lam, og kaltes 
for normaltap. 

Det er den siste prosenten 
som alltid trekke! fra når det 
gis erstatninger for rovdyr
tatte dyr. I dette området var 
prOSC!ntcn for normaltap nes
ten dobbelt så høyt som ellers. 
Fylkesmannen i Aust-Agder 
la derfor disse tallene Ul 
Kntnn ved utbetaling av er
statning for tapte lam under 
beite dette året. Denne bru• 
ken av tall protesterte &aueei• 

erne fra Hornnes og Bygland 
på, da landbruksavdelingen I 
Vest-Agder ikke valgte å bru~ 
ke den h0ye normalraps-pn> 
senter. I fratrekket ror tapte 
dyr på beite. De saueeierne 
fra Vest-Agder som var med i 
undersøkelsen fikk med an
dre ord erstattet dr. som be
viselig døde av sykdom eller 
ulykker, som rovdyrtatte. Se
nere år er en lavere prosent 
for normaltapet bhtt lagt til 
grnnn i Aust-Agder for dette 
området. Med utgangspunkt 1 

de 5 før ne\·nte punktene , og 
praktiseringen av rapJX!rtens 
resultater , ber Katurvernfor• 
bundet I Aust•Agderorr. al vi
dere prosJekter med Warren 
og Mysterud umiddelbart 
sluttføres i !'ylkeL Det ber der· 
imot fra bldra,g5yterne 
&te-,1nomfores er. granskning 
av pros,ekæt , for å se om re-
sultatene har fremkommet 
\-ed objektive og yi:enskape-
hg holdbare (orskr ,mgsml!t~ 
der. Det mil. også vurderes om 
resultatene og «nyneverdle 
rettferdiggjør en shk omfat 
tende pengebruk. Verken 
sauenæringen, næringsorga. 
nisa!!jonene eller naturvern• 
.siden er tjent med at det bru• 
kes store Dengeswnmer på en 
forskning som de f.este vil 
stille et trovenhghetsspers
miil ved, og som etter vir me
ning har hten eller .ngen 
ove:-foringsverd.t. 

-FUii 

Nnur.'~rnfOfbUlld,et , .\vsb\gdn 
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Naturvernkritikk og «mørketap» 
RDVDY RTALSMA N N A RN E miske rammer som styrings
FLOR i Naturvernforbundet i gruppene setter. Det er fak
Aust•AKder framfører i AK· tisk en forutsetning for å få 
derposten kritikk av døds- nye oppdrag! Universitetet i 
vars ler-pro- Oslo er en 
sjektet som ✓ selvstendig 
ble gjennom- r 1(.. statsinstitu-

~0~t IV~~~~; CiWL• _,.. ~~~:::~~~~: 
o~ Åseral i l!llfi. 1>:ttPr !-'lm1. der her er frie oi::-uavhengige, 
mening l'r det "sture mun1: Dette skullt• i sei; selv l>orgc 
le:-» i rapporten. for at resultatene bør kunne 

Blant de tinK 1-'lo:-etterly- aksepteres også av naturver
ser er bl.a. mer spesifisert net. 
tapsstatistikk fra området. oi:: 1',lor argumenterer videre 
at rapporten bare nevner at med at det i rapporten ikke 
det «på begynnelsen av 90-lal- nevnes at «Setesdal har hatt 
let skjedde en økning av tap ogharenjevnbestandavgau
på utmarksbciten. i,~Jor kan pc)1, Dette bruker h.an som et 
her henvises f.eks til den sto• argumentforåkoble seg til en 
re konsekvensutrednlngen kritikk om at vi skulle ha 
som ble publisert i 1995 (Per• valgt ut områder med store 
spektiver på rovdyr, ressurser rovdyrskader for å få så h0ye 
og utmarksnæringer i da• tapstall som mulig. Dette er 
gens- og framtidens Nori;e. nå tilbakevist flere ganger. 
En konsekvensutredning av Undertegnedevarnaturligvis 
rovviltforvaltningen for små• klar over at det forekom be
fenærtng, reindrlft og vlltin• sr.ander av både kongeørn og 
teresser.). Her finnes det taps• gaupe I disse heiene da pro
data for alle fylker for perlo• sjektet startet. Mens bestan
den 1984·1994. den av kongeørn \'ar godt do-

Jeg håper F'lor har forstå• kumentert, syntes det som 
else for at det aldri har vært om man visste langt mindre 
Intensjonen i den aktuelle om gaupebestanden Og en 
rapporten å gjenta all lokal ting er at en vet en art fore
tapsstatistikk som finnes til- kommer i et område, en hell 
!Qengelig andre !>leder. annen ting er at sammenset-

Flor legger stor vekt på at ningen i tapene likevel er ti> 

•◄et sterre prosjekt bor ha en talt ukjent. Vet Flor egentlig 
styringsgruppe hvor f1ere hvor vanskelig det er å fl 
parter er med, også fra natur• oversikt over gaupeskader-? I 
vernsiden. På den måten ska· områdene vi undersøkte i 
per man troverdighet i flere 1996 har det tidligcrt! vært do, 
leire.» Det er fullt mulig i sli• kumentcrt enkelte l:im tatt 11v 
ke prosjekter å organ isen:! gaupe, men ingen har hatt no 
«.Styringsgrupperl',ogskalre• en oversikt over omfanget! 
presentanter for naturvernet Det er slike ukjente tap, så• 
inn l dem må det skje ved for- kalte «m0rketap>1 prosjektet 
handlinger med dem som be- forst og fremst skal klarlegge. 
vilger midler og tar initiati• Na viste det seg altså at tapet 
vet til prosjektene. Undertcg - i det materialet av døde lam vi 
nede håper lmldlertld Ikke samletinnbestoav60prosent 
Flor tror at pc1·soncnc i en til ulykker og sykdom. Jeg 
slik gruppe skal styre selve stiller me" derter uforstå
forskningen. Forskere som ende til at Flor fortsatt kan 
driver oppdragsforskning hevde at dette er et område 
strever naturlib'Vis det de kan med spesielt store rovdyrska• 
for å få så korrekte resultater der? Sammenliknet med det 
sommuliginnenfordeøkono- prosjektet har kartlagt i an-
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dre områder er det vel heller 
motsatt? 

l'1or er kritisk også W an• 
dre ting som ikke står i rap• 
porten. Hensikten med pro• 
sjektets sluttrapporter fra de 
enkelte områdene er først og 
fremst å presentere tapene, 
deres stMrelse og sammen
~etning. D0dsvarsler-under• 
søkelsene gir o:Js en uvcrsikt 
over lokal dødelighet, både til 
rovvilt og andre forhold l le
voområdet og selve driftsfor• 
men. Denne informasjonen er 
blant det oppclragsgiverne en• 
sker å få fram, slik at de loka
le næringsinteressene k.a.n 
bruke den for å bedre forhol
dene ogfå tapene ned. Flor SY· 
nes også det c,er på sin plass å 
gi en oversikt over vekten på 
lammene ved slipp. Ikke bare 
de med halsbånd, men også de 
som ikke var med i prosjek
tebt. Hvis Flor hadde kostet 
på seg en telefon inn til pro
sjektet kunne vi henvist ham 
til en hovedfagsoppgave som 
inneholder både en mer utfer
Jlg omtale av ulykker og syk
dommer og omfattende statis
tiske analyser av vektene på 
alle dyrene t de besetningene 
som var med i for.;.oket. Dette 
for å klarlegge hvilke katego
rier lam som dør og hvilke 
som oveile\-er. 

l"ndertegnede stiller seg 
også uforstående ~li at flor re
agerer negatJ. .. 1 på at vi i rap
porten pekte på enkelte for
hold vi mente kunne være til 
hjelp i beslutningsprosessen 
rundt i:lk.tuelle forvaltningste
maer. Disse burde være aktu• 
elle både for naturvernet, ut• 
marksnær!ngene og forvalt
ningen. Dødsvarsler -under
søkelsene er dyre oi; svært ar
beidskrevende. De erfaringer 
personellet l(ier unde r feltar
beidet med radiosendere er 
derfor av betydelig in teresse 
for dem som til daglig arbei
der med slike spørsmål. Flor 
kan vel si seg enig i at dersom 
man skal kunne sette inn mu
lige forebyggende tiltak som 

Jtvn 111:::io1Anu: rior argumenrerer maere mea araer I rapporren 
ikke nevnes at 11Setesdal har hatt og har en Jevn bestand au 
gaupe11, skriverartikkelforfalleren. (Arkivfoto) 

kan bedre forholdene, må 
man rerst vite hva lammene 
egentlig dør av? Dette byrge 
nerelt på svært vanskelige 
problemer l slike store og 
uoverslktll~ heiområder. Er
faringer har \'ist at det ofte er 
ekstremt \'anskellg for saue
holdere, gjetere og annet til
synspersonell å flnne kadav
re av dOOe dyr i fersk nok til
stand "-ed hj elp av konvensjo
nelle letemotoder. Den kri
tikk som bl.a enkelte natur
vernere har rettet mot aktø• 
rer i ubnarksnæringene for 
Ikke ålete godt nok er derfor 
oftest helt ubcn!tt1gct når en 
kJenner vanskelighetsgra• 
den. Slik krinkk oppleves da 
også av mange som dypt 
urettferdig. Det var bl.a. dette 
forholdet som i sin tid ferte til 
at prosjektene med å bruke 
høyteknologi i utmark kom i 
gang. Utilbørlig «synsingn om 
m0rketap har vært og er del
vis fortsatt en del av den nor• 
ske forval tn.ingskonfllkte1!. 

Flor ha r til slutt I sitt inn
legg noen uforståelige kom
mentarer hvor han bl.a. sier: 
uMed utgangspunkt i de fire 
før nevnte punktene, og prak
tiseringen av fAJ,lP~te~ -,;,_e--, :· ~t ,,~ ,,i ;i\ 

sultatcr. ber Natlll"\'ernfor
bundet l Aust-Agder om at vi
dere prosjekter med Myste
rutl og Warren umiddelbart 
sluttføres i fylket. Det bør der
imot fra bidragsyterne 
gjennomføres en gransk ning 
av prosjektet , for å se om re
sultatene har frt!mkommet 
ved objektive og vitenskapeli
ge holdbare forskningsmeto
den,. Dette er en kritikk som 
må være framsatt mot bedre 
vitende! Biologisk institutts 
undersøkelser med dodsvnrs
lere i denne regior,en ble 
sluttført i og med arbeidet i 
1996. Ckldsvarsler-:netoden er 
i dag i bruk over hele \'erden, 
OG resultater hvor radiosen. 
dere er benyttet på denne må
te:, både pa ville og tamme 
dyr blir stadig publisert I alle 
typer fagtidsskrifter. At «bi• 
drngsyternc» skulle kunne 
t<:granskc rfonne metoden-. 
med noe annet resultatet enn 
å finne ut at clen er suveren til 
å kartleg~e mørketap er der
for rent ti,ys! 

IVARMYSTIRUD, 

1.amanutnsl !llfillo• !s~ s.till!'tt., 
•. ' Univtrstte!et I Oslo '; 
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Store mørketap 

Det er enighet um at ca. 130 000 sau og 
lam forsvinner på utmarksbeite hvert år I 
Norge , og en omfattende forskning er på
begynt for å finne årsakene. Undersøkel
ser viser allerede at andelen tatt av rovvilt 
i områder med slOre mørketap ofte er så 
høy som so. 70%. Realitetene i dagens 
rovdyr-situasjon blir nå synlig for stadig 
flere gjennom dis.se omfattende undersø
kelsene. For næringene er det også av 
stor verdi å få oversikt over tap til ulykker. 
t'orsbting med dødsvarslere vil si å bruke 
radiosendere for å kartlegge når og hvor
for dyr dør i utmark. Slik forskning har nå 
pågått i Norge i åtte år, og metoden blir 
tatt i bruk av stadig flere både her i lan
det og i andre land. Etterhvert har både 
metoden og resuhatene som er framlagt 
nådd inn også i diskusjonen i norske 
massemedia. Ikke alle har salt pris på at 
realitetene i mørketapt:l nå begynner å 

"""""l'lll'll• komme fram. En enkelt 13:rnrn3;w rovdyrvenn, medietals-
mann Viggo Ree I fore• 

Ivar Myslerud, ningen Våre Rovdyr, for
førsteamanuensis, søker å klamre seg tH et 
Biologisk institutt, foreldet rovdyrsyn ved å 
Universiletet betvile metoden med 
i OJo bruk av dødsvarslere. Han 

· angriper denne forsk-
ningen på to fronter: (1) han betviler sel
ve metodikken siden man i enkelte om
råder fjerner kadavre fra utmarksområ
dene og (2) han mener overføringsverdi
en er liten. 

Fjerning 
Det er riktig at vi i enkelte sammenheng
er tar inn kadavre. Dette gjøres av flere 
grunner, bl.a. for å undersøke om rovdyr 
fortrinnsvis tar "syke og svake" dyr. Det 
har blitt hevdet at når man fJerner ma
ten, så må rovviltet dr~pc på nytt. Dette 
er en mulighet som vi forskere selvfølge
lig er fullt oppmerksom på. VI bruker 10 
metoder for å forsikre oss om at vi ille 
påvirker tapstallene. En metode er å ha 
en eller flere såkalte "kontroll-besetning
er" i det samme området, der lammene 
ikke er oppmerket eller kadavrene fjer
nes. Hvis tapstallene mellom de to typer 
besetninger avviker, er det grunn til å tol• 
ke resultatene med forsiktighet. Den an
dre metoden vi bruker er så.kalt "før og 
etter" sammenlikning. Det vil si at vi 
sammenJikner tapstallene i det åretun
dersøkelsen pågår, med året før og året 
etter. Hvis tapstallet er lavt før og etter, 
men høyt det året vi undersøkte, er det 
selvfølgelig en mulighet at metodikken er 

«Detfc'lr bli opp til 

politikerne c'1 finne 

svar pc'l hvor store 

roviltstammer det er 

mulig c'1 ha i 

framtidens Norge.» 
for dårlig. Basert på disse teknikkene har 
vi imidlertid ingen indikasjon på at de 
høye tapstallene til rovdyr skyldes meto
dikken vi bruktr! 

Mauken 
Et eksempel er undersøkelsene i Mauken 
i Målselv i 1993, et område hvor vi regis
trerte rekordtap til jerv og bar ut kadavre 
til nærmere veterinær-undersøkelser . 
Året etter undersøkelsen, i i 994 gikk ta
pet opp i de samme besetningene til 
tross for at ingen lam var medet eller at 
kadavre ble fjernet. I tillegg ble det i lopet 
av 1993 skutt to jerver i det aktuelle om• 
rådet! Det hører med til bildet ac i mange 
tilfeUer er kadavre helt eller delvis opp
spist idet deljernes. I de fleste unders0-
kelsene blir imidJertid ikke kadavrene 
fjernet, men dødsårsakene påvist og be• 
hørig dokumenten i felL Kadaveret etter• 
lates da på stedet. 

En annen innvending mot denne 
forskningen har vært at en bar valgt ut 
områder med 11mye rovvilt>-. Dette er ikke 
riktig. Kriteriet for utvalg av område er 
høye tapstall av ukjent årsal: , såkalt mør
ketap. Det er i områder med sto re mør-

ketap det knytter seg størst interesse til å. 
få kartlagt dødelighetsfaktorene. Ot!tte 
gjelder hva enten det dreier seg om syk• 
dom, ulykker eller rovvilt. Naturlig nok 
satses det ikke millionbelop på å under
sø ke årsakene ti1 tap 1 områder der f.eks. 
i!n prosent av lammene dør i løpet av 
beitesesongen! Derfor ka11 vi heller ikke, 
som vi har pre .,isert, overføre resultatene 
direkte til alle andre områder og til å gjel
de totaltapet for hele landet. Kriteriet 
11høye mørketap• har imidlertid ført til at 
vi til nå har gjort undersøkelser i Tynset, 
Trysil og Grue i Hedmark, Vaksdal i Hor• 
daland, Namdalseid i Nord -Trøndelag , 
Målselv i Troms, Bygland/Evje-Horn
nes/Åseral i Aust-Agder, og Lesja I Opp
land. I år arbeider prosjektet i Suldal i 
Hogaland. 'lbtaJ t har dette (1998 untatt) 
omfattet merk.ing av nesten 2500 saue
lam. 

Store tap 
Idag har vi altså en lang rekke presise og 
lok.ale enkeltundersøkelser av hvor 
mange lam som omkommer i sykdom og 
ulykker og av hva rovdyrene virkeli~ tar . 
Tallmateriale fra undersøkelser med 
dødsvarslere kommer ikke bare fra våre 
mangeårige undersøkel ser ved Biologisk 
institutt, samme metode er forlengst tan 
i bruk også av forskere ved NINA•KIKU 
både på sau og tamreinkalv, og resultate
ne viser den samme oppsikL~vekkende 
høye andelen av tap til rovdyr. Ocssut~n 
har ro\.dyrforskcren John LlnneU, og:,å 
;-,.;JNA•NJJCU. som ledd i sin doktorgrad 
oppsummert internasjonal kunnskap om 
andelen av tap ul rovdyr av kalver hos 
ville hjortedyr. Også denne oppsumme
ringen konkluderer med at andelen tap 
ril rovdyr er i samme størrelsesorden som 
undcrs0kebcne p1 sauelam. 

Realitetene 
Realitetene idag er at vi ~r et stadig stor
re materiale som viser at andelen saue
lam tapt til rovdyr er 50-70% av den tota• 
le dcdelighetcn i områder med høye tap• 
stall. Dokumentasjonen er allerede så
vidt god , alle undersøkelser tatt i betrakt
ning, at det er en unødvendig og håpløs 
debatt å forsøke å dra disse nye resultate• 
ne i tvil. Kjennskap til faktiske tap til rov
vilt både lokalt og regionalt er viktige 
premisser for den framtidige na turfor 
valtninge n her i landet. Så får det bli opp 
til polltikerne å finne svar på hvor store 
rowiltstammer det er mulig å ha i framti
dens Norge. 
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Forskning på «store mørketap» 
Av Viggo Ree, medietalsmann, 
Foreningen Våre Rovdyr 

Ivar Mysterud har gjennom flere år 
vært den sentrale person i et s10rre 
forskningsarbeid for å kartJcggc årsa
ker til tap av sau på utmarksbeite. Ved 
hjelp av dødsvarslere på lam har det 
pågått stud.ler I ulike deler av landet. 
Universitetet i Os lo har hatt det faglige 
ansvaret for dette saueprosjektet, som 
har bl irt Sløllet økonomisk av en rekke 
instanser innen landbruksnæringen 
men også av Direktoratet for narurfor
vaJrning. Hch fra de første studieårene 
på. slutten av 1980-tallet har prosjektle
delsen bliu krit isen for bevisst å ha 
valgt ut områder med sto re rovdyrska
der for å f:1 så hoye tapstall som mulig. 
Denne selektive forskningen er blin 

skader tre år på rad - jfr. Nationens re
portasje "Bjør□edrap er rntinc» den 2 1. 
august 1989. l foreksempel 1987 ble 
det sluppet ialt 806sauerfra disse tre 
brukene, hvorav 59 gikk tapt . Av dette 
totaltapet u1bc1altc myndighetene 
bjømeskadeers1atning for hele 48 dyr , 
Det Mysrerud omtaler som .. )rnye raps• 
tall av ukjent å.rsak" var i dette tilfellet 
et kjent tap på. grunn.av bjørn p& Rl,4 
prosent av totahapet! I prosjektets pu 
bliserte rapporter mangler alltid 110y• 
aktige tallangivelser for hvor stort mør • 
ketapet var i de enkelle områder for 
feltarbeidet startet. Mysteruds under • 
sokelser i Trysil i 1989 konkludcnc 
med at litt over 70 prosent av totalta 
pet dette året skyldtes bjørn. Da resuJ • 
tatene skulle presenteres gikk han li.I 
fromaJangrep mot Direktorace1 forna • 
1urforvaJming sin egen op1Klrag~g1 

ver- og anklaget det sammenligne t med 
lcartlegging av pakista
nernes utbredelse i 
Norge hvor tellingene 
kun blir rorctatt p.ft 
Grønlan d og n,yen i 
Oslo. Mysterud ug an. 
drei prosjektledelsen 
har konsekvent nektet 

l J Tallene fra forå _driv,feilinfor 
mas1on om hvor 

. '" SaUeprOSje/ctetmyc ••u som drepes 

er ikke ~~~;~;t~:Je~:
1
1~~u. 

representative informas/01111 I Nati 
onen 4. janua.r 1990). 
Med utgang!ipunk.t I 

for at en slik utvelgelse har funnet sted, 
og har år etler år gjentan at "kriterier 
for utvalg av områder er høye tapstall 
av ukjent årsak, såkalte mørketap ... 

Velkiente rovdyronvliider i 1ynset, 
Trysil. Grue, Namdalen, Må.lselv og Le
sja er blitt plukket ut til saueprosjektet, 
som startet i 1988. I lele tiden har Mys· 
terud gjentall sine presiseringer om at 
"våre kriterier IOr utvaJg av områder er 
høye tapstall av uJ:jent årsak ... Enhver 
kan vurdere sannhelsgehalten i et slikt 
utsagn når man vet at Mysterud ck• 
scmpelvis 11989 plukket ut tre beset• 
nlngcr I Trysil til sitt prosjekt som alle 
hadde vært utsatt for store bjørneska 
der på slutten av l!:18O•tallc1. E.n av de 
selektivt utvalgte brukerne var for øv 
rig den eneste sauebonden I Norge 
som pi'.! Ven lidcn hadde halt hjørne • 

resuJtatene rra Trysil i 19H9 beskyldte 
han direktoratet for å bruke statistikk 
på en reil måte ved å referere til bereg • 
ninger gjort på grunnlag av lnnkomnc 
s0knader om rovdyrtap, og at tapene 
var langt høyere enn de rund! rem pro • 
sent som da ble erstauet som rovdyr
t.ip på landsbasis. Det Mysterud ikke 
opplyste var at direktoratet faktisk 
hadde erstattet l 16avde 117 sauene 
som de tre saueeierne i Trysil hadde 
krevd bj0rnesk.adeers1atnlng for i åre • 
ne 1986-88, og a1 81,2 prosent av tOlaJ• 
tapetfor de samme brukerne i 1989 al 
lerede var blin erstattet som hjørne• 
skader (kravet var 85,5 prosent). Mys • 
terud angrep følgelig direktoratets 
bruk av statistikk uten selv A. sette seg 
inn I tallmaterialet forTrysil! De sam· 
me anklagene rettet Mystcrud mot 
myndighetene da han under en pres • 

sekonferanse på Elverum 30. no\'em · 
ber 1995 presenterte hele saueprosiek · 
tet. Denne gangen var det (ylkesmen 
nenes miljøvernavdelinger som ,·ar 
syndebukken. 

Gjennom de siste ti årene har vi ved 
en rekke anledninger !>ett at rcsultate • 
ne fra saueprosjektet både bevisst og 
ubevisst er bliu benytret av polilikere, 
journalister, represenranter fra næ • 
ringssidcn og andre til å hevde al tap s· 
tallene i de håndplullete områ.de ne er 
representative for tapssituasjonen på 
landsbasis - uten at noen i pro sjeklle 
deisen har gått ut og korrigert bruken 
av tallmaterialet. I en reportasje i Dag• 
bladet 8. desember 1997 hcvtlet Myste• 
rud at han kan dokumentere at 60 pro• 
sent av det totale sauetapet i Norge 
~kyldes rovdyr. Dette gav jeg kritiske 
kommentarer til i samme oppslag . Da 
disse påstandene senere ble kommen 
ll'rt i en replikk:. (Dagbladet 2. januar ) 
gav imidl_ertid Mysterud for første g,mg 
noen rett i at hans forskningsrt.-sullater 
ikke kan overfores til hel e landet I tlere 
avisinnlegg i sommer (blant annet i 
Nationen 5. al!gust) furter imidlcnid 
Mysrerud fordi jeg har gitt kritiske 
kommentarer til hans selektive forsk• 
ning. og fordi Jeg som mange andre 
ikke er i stand til å. se på ham som en 
seriøs vitenskapsmann. 

Selv ynder Mysterud å framstille seg 
som en uavhengig og fri for~ker Gjen 
nom årenes løp er det nok av andre ek
semp ler pA Mysleruds feilslåtte forsk• 
ning og næringstilknyttete engasJe • 
ment. Eksempelvis dukket han i fjor 
opp under et møte med utserldinger 
fra Bernkonvensjonens sekretariat i 
Miljøverndepartementet som eneste 
represenlant for Norsk Bonde• og 
Småbrukarlat Velkjent for mange er at 
Mysterud vararkitekten bak de sky
høye bestandstallene for bjørn på 
I 980· talJet - med blant annet pås1an • 
der om seks reproduserende stammer i 
Sør-Norge utenom Hedmark. Tror for 

eksempe l Mysterud fortsatt på siu bjø • 
mestamrne med ynglende binner ved 
Gå rdermoen? La meg også minne om 
at han er forskeren som har framsatt 
fantasifulle Jack The Ripper•teorier om 
bjørn som ikke bare voldtar kuer, men 
som sam tidig også dreper disse husdy• 
rene (med penis?) uten.\ påfore ve
sentlige skader som for eksempel bein
brudd. 

Nir Mysterud later som om han be
driver forskning på -.store mørketap" 
ved å tviholde på at valget av stud ie• 
områder rundt om i landet ikke har 
noe med kjente rovdyrskader å gjøre, 
har han sørget for at dette også e r blitt 
en debatt om egen kompetanse. inte 
gritet og uoverdigtlet basen på ar• 
beidsmetoder, forskningsresultater og 
unalclser . TtlUten til Mysterud blir hel· 
ler lkke styrket ved at det fra koUcga• 
hold l saueprosjektet bekreftes a1 de 
fleste studieområdene helt klart ble 
valgt ut på. grunn av rovdyr. IÆt b0r 
derfor ikke forundre noen at mange re· 
agerer med skepsis hver gang Myste
nid påberoper seg A bli tatt serii,st! 
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Re(e)prise om <<store mørketap>> 
Av Ivar Mysterud, 1.omonuensis, 
Biologisk institutt, 
Universitetet i Oslo 

Medietalsmann Viggo Ree i forening
en Våre Rovdyr framfører i Nationen 8. 
oktober enda en gang argumentasjo
nen mot den ,,feilslåtte og useriøse» 
dødsvarsler-forskningen ved Biologisk 
institutt. Ree er også denne gang ute 
og forsvarer sine gamle fordommer 
mot det å bruke radiosendere for å få 
konkret innsyn i tapene. Det er forståe
lig at en som i 20 år konsekvent har 
forsøkt å bagatelli sere rovdyrskadene i 
Norge ikke liker at realitetene kommer 
fram. Selv om hans innlegg har en 
form der det tydelig framgår at han er 
interessert i å ta mannen heller enn 
ballen, gir jeg ham gjeme den glede 
enda en gang å kommentere disse un 
dersøkelsene. 

Han har fortsatt store innvendinger 
mot valg av forsøksområder. Viggo 
Rees lignelse om at urvalgskriteriene 
for områdene har vært som «en kart 
legging av pakistanernes utbredelse i 
Norge hvor tellingen kun blir foretatt 
på Grønland og Tøyen i Oslo» holder 
imidlertid ikke mål! Vi vet faktisk hvor 
sto re tap det er av sau på utmarksbeite, 
elet vil si - vi vet hvor mange fremmed 
kulturell e del er i Norge. Vi går så inn i 
omrMcne eler det er store tap vi ikke 
kjenn er årsaken til. elet vil si vi går inn i 
o,ndldcr med mange fremmedkultu 
relle for å se hvor mang e som er pakis 
tanere og indiere. Det er liten vits i å 
bruke store ressurser på å kartlegge 
dødsårsaker på lam der det ikke er dø-

JJ Det er liten 
vits i å kart

legge dødsårsaker 
på lam der det ikke 

er dødelighet 

delighet, akkurat som det er liten nytte 
i å kartlegge antall pakistanere i Norge 
i regioner hvor det ikke finnes frem
medkulturelle , ikke dermed sagt at vi 
bare skal se på Grønland og Tøyen i 
Oslo! 

Tapsundersøkelsene i norsk utmark 
som drives ved Biologisk institutt kom 
igang i 1988, dengang det fortsatt her 
sket stor uenighet om hvor stor andel 
rovdyrskade,;ie utgjorde av mørketa 
pet. Nå kritiserer Ree at forsøket i 1989 
ble lagt til Trysil i Hedmark, i et områ 
de hvor det i årene forut ble påvist 
bjørneskader. Det er hyggelig å konsta
tere at Viggo Ree i ettertid ihvertfall 
ikke tviler på at det var bjørn som sto 
bak de store sauetapene i Trysil (og 
l ledmark) dengang. Dette viser tydelig 
hvor viktige disse undersøkelsene har 
vært for å stoppe synsingen! Det var 
dengang dokumenterte rovdyrskader 
både til bjørn og andre arter, men også 
betydelig e m0rketap mange steder i 
1 ledmark. Det er vel rvilsomt om et 
slikt forsøk overhodet kunne legges til 
li ed mark uten at Viggo Ree i ettertid 
kunne reist den samme kritikken . 

Det er imidlertid påfallende hvor liten 
vekt som legges på kritikk av andre 
områder som til nå er undersøkt. Hvil-

ke områder bør egentlig under søkes? 
Han kommenterer f.eks. ikke valget av 
Vaksdal i Hordaland i 1991, eller for 
den saks skyld Setesdalen i 1996. I det 
siste området ble faktisk ulykker og 
sykdom samlet målt til 60 prosent av 
lammetapet! Det vil naturligvis ikke 
være uventet om vi i framtiden også 
påviser andre områder hvor hovedta
pet kan ha sin bakgrunn i slike fakto
rer. Poenget med disse undersøkelsene 
er jo at etterhvert som flere områder 
blir under søkt får man stadig bedre 
oversikt . Fra og med 1999 skal derfor 
slike undersøkelser ytterligere trappes 
opp, og mer utstyr vil bli tatt i bruk. 
Målet er å få et landsdekkende materi 
ale slik at man sikrere kan vurdere hele 
det norske «tapsregimet». Fortsatt vet 
ingen med sikkerhet hvor stor prosent 
av de 130 000 søyer og lam som årlig 
forsvinner på utmarksbeite som blir 
tatt av rowilt! Skadebildet blir imidler
tid stadig lclarere1 

Tre uavhengige institusjoner i Skandi 
navia har til nå drevet slik forskning, 
og det er vel ikke for hardt tatt i å si at 
undersøkelsene allerede har endret 
vårt syn på tapene i mange områder . 
Del er nå også utført dødsvarsler -un 
dersøkelser av forskere ved NINA og 
NIKU i Trondheim (sau og tamrein). og 
av forskere ved Naturvårdsverket i Sve
rige (reinkalv). Det er også foretatt en 
sammenst illing av kalvetapene hos be
stander av ville hjortedyr gjort i andre 
land (delvis m ed samme metode) som 
gjennomgående viser relativt høye tap 
til rovdyr. Tapene i områder hvor det 
regelmessig forekommer store rovdyr 
har vist seg å være relativt betydelige . 
De fleste synes også å ha forstått del 

pocensrn.1ec som ugger I orwcen av 
radiosendere, med et høyrøstet unn
tak! Dødsvarsler-metoden har kommet 
for å bli, og vi får et stadig mer reali s
tisk bilde av hva som foregår i våre 
uoversiktlige utmarksområder. 

Rees velprøvde naturvern-strategi 
med å kombinere bagatellisering av 
rovdyrtap med provokasjoner og ut 
skjelling bør i dag oppgis. Basert på de 
kunnskaper vi har om tapsiall og fore
byggende tiltak bør en i tiden framover 
heller forsøke å komm e videre i nor sk 
rovviltforvaltning . Hva kan og bør gjn 
res? Del ser dessverre ut dl at Viggo Rt•C 
er for opphengt i gam le dogmer tll å bli 
en del av den seriøse og viktige deba t
ten om framtiden for rowiltet og ut 
marksnæringene i Norge! Det er synd 
også for foreningen Våre Rovdyr! 



__ «Mørketap» og a.ridre tap_ 
Av-Nils.S.tandol;--lnstit.utt-for-husdyr -
fag, Norges landbru~shøgskole 

Dei" som· er talsmenn for rovdyra · er sterkt 
opptekne av dei såkalla «mørketapa» på 
Utin"a:tksbeite. Arne rlo"r, "rovdyrtalsmann 
fefNatur-vei:-t1for-imndet i-Aust-Agder, -· · 
skriv iNationert 24: oktol5er: ,,ner1Horn
nes Vesthei og Aseral ) står rovdyrene for 
kun 40 prc:i"s1frifav lamrrfetapene. 60 -pro ::
sent av lammet-apene -skyldes -sykdom -og----· 
iifykker. Ef sa høyt fa.p på grunn av syk
dom og ulykker forteller at næringen har 
et stort problem med driftsformen» . 

D_et ser tit .til at dei som er talsmenn feir 
rovdyra ikkje er klar over at husdyr; inklu
dert sauer og lam , daudar av sjukdom og 
uhell året rundt arnen dei ·er på utmarks
beite, heimebeite eller inne i hus. 

V¼ har tal.for nokre av desse -tapa frå -Saue
kohtioirerC n 997 varTam.inetapefl mld
ctel -for landet l L ! ·prosent ·. Det varierer 
mellom 9:0 prosen ·t i Buskerud og 14:3 
prosent i Aust 0 Agder .-Av totaltapet i -J-an
det skjer 3.3 prosent inne, 0.7 på vårbeite 
og·7.i prosent på sommarbeite . Dette~~-=
te inkluderer truleg også tap på heime bei
te nm hausten; for ·Ausr 0 Agcte·r ertala 3.2 
prosent, 1.2 prosent og 9.9 prosent. 

Dersom vi held oss tiliåndsgjennornsnit
tet på 7: 1 ptosennap på ·sommarbeitifveit 
vi at ein del -av dett~ tapet sk1ildast-rov-0yr. 
Mysletud og hans gruppH1atrunne opp 
til-65-70 prosent-Fevå.yl'tap + dci-områåa 
han har gått inn med radioutstyr og der 
einhar ·relmamed-størst ·r-ovdyrtap: ·I·eit 
område rAusr: Agaer-vafrcivayrfapeno· 
prosent .-Om-vi reknar ·at ·gjennomsnittsta
pet på grunn av rovdyr er 40 prosent på 
landsbasis, betyr det atomlag4;3 ·prosent 
iap på soinmarbeite sktildast sjukdom el
ler uhell. Så er spørsmålet om dette er eit 
høgt tap eller ikkje? 

Sommarbeiteperioden er-om -la-g-ti veker, 
og altså med eit tap på 4.3 prosent på 

grunn ·av sjUkdom og uhell. Tida før bei
teslepp, altså frå lamming til beiteslepp , 
er neppe meir enn 8 veker i gjennomsnitt . 
På denne -tida er-det -same tapet, inne -og · 
pa varbeite ~ etter data fra Sauekontrollen , 
altså 4.0 prosent. Dersom ein tek omsyn 
til tida er tapet altså ikkje.høgare på som
marbeite enn før beiteslepp 

Informasjon om tap av vaksen sau har vi 
frå ·meldinga.ne orii Organisert beitebruk , 
·NSG, Arsmelding 0 1997cTapet ·i gjennom' 
snitt ·for landet var 2.8 prosent av vaksen 
sau. l51?r my!cje av dettl:! som er rovdy~tap 
er endå vanskelegare å fmne -ut enn for 
lam: Men frå ei hovudfagsoppgå:ve · frå In
stitutt for husdyrfag 1992 av Vilhelm 
Gravdal, veftvi"littom årsaket til tap :Ban 
gFanska-tre verel'iHgar, Folldal -, Hol · i· Bus- ·· 
keriicfog1<vff1.nenia ogJorida.1:2 :7 prosent 
av søyene dauda av sjukdom eller ·uhell 
eller vart bcirte . Ll prosent vart borte 
med ukjend lagnad : 1.6-prosent dauda 
altså av sJt.ikdom eller uhell heirrie . I til
legg vart Hl.5 prosent slakta-av ulike sjuk
domsårsaker med mastitt som den vikti
gaste årsaken. 

Eg snakka nyleg ·med ein sauehaldat sotn 
har .om .lag 85 vinteFfora -salier ~Han-kJaga 
på ·at ·ctettehadde vcireeit illukkesårfor-
han. Eg spurde kor mykje han hadde tapt 
på sommarbeife. Nei; aet var oerre -efh 
vaksen og 5 lam fe¼t område 'med små · ·· 
fovdyifap J: Men nan hadde iiiiff.f va.kime 
om våren -og 4-om hausten i tillegg-til 3 ·· 
lam~ 3 åv i:iei valcs-ilefiåddi i hari funne på 
rygg (i åvelta) på flat mark bak låven. 

Dette v iser-ikkje anna enn at sauer og iam 
daudar av sjukdom og uhell året rundt og 
ikkje ·berre på sommarbeite : Som ·ein vete
rinær sa til meg då eg nemnde saka : «De i 
damiar endåtil når veterinæren står 
bøygd over dei. » 

Eg-sk-lille-gjer-ne-høyre-om-ei-«efiftsfurrn» 
s·orfi" iiitiafot økcirtorni sRe tartimer "kari re
dusere tapet frå sjukdom og uhell vesent
leg. 
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Gir oppskrift på 

GIFT-
DRAP -~/~'; 

._ ,:"l 
\·. 

PAULV 
Av LARS CHR. ~GNER 00 KNUT ERIK KNUDSEN (Ido) 

STEINKJER (VG) Dette er mannen som rovdyrmotslande I Norge setter sin lit til. John 
S. Opdahl (57) vet all om hvordan man dreper rovdyr. 
Gjennom bladet Nor■k Fangøt• 
mann g1r Opda.hl oppskriften på 
hvordan gift har blitt brukt Ul å 
ta livet av ulv, eller hvordan 
ma.n kan bygge aine egne rov• 
dyrfeller. 

f:!';s~m~r1.!!:! fN~~~;~:J:ee:~~ 
alt som er verdt , rite om J&kt oa: 
lanpl, -c Lrekker fulle hua når han 
relør land og •trt.Pd narntt oS forele
s« om fan,pttelulJkker. 

- Jeg oppiordrer a.ldrt til ulovlige 

~~~ief~rt~IT; o-::~::~~~t:~ 
ra.mle dafer, ■ter John S. Opdahl. 

I en artlkkel I 111.t eg,et tidaali:rlfl sir 
han en dela1Jer1. oppø.rm " hvorda.11 
m1U1 torslller åter 1ned !lltryknln for i 
la livet av ulv, 
Be■krlvelaen er en historisk gjens-1-

velae av hvordan stryknin ble brukt i 
tldlig'ero tider . 
■ - A begynno med 1tryknln er al■te 

sort. Gl(tbruk er !\Of: forbfmna ■viner\, 
sier Opdahl til va, 

I en annen reportaljc be1krlver re,.. 
d&kter Opdahl hvorda.n man enkelt 
kan la.ge d~llr gl!t av en betltemt 

t::;:. ~~:io:.e:r.~ 
ver hvor l landet den 

~e':'~~~d:, :!:: 
dan man fitll\er den . 
Som om lkll:e det var 
noll:, brl.npr Opdahl 
alort farrefoto 1.v 
planten. 

Opdahl 11.valutter 
g'lftrepartaajen med i 
gjøre oppmerkaom 
på at tilberedning og 
benytlelae av giften 
er lorbudl. aa.mUdlg 
aom han tnrormel'flr 
cm 1.t det tlnnes mye 
av planten I et be, 
iitemt aaueområde. 

D<!tte er et område 

~;~~aei:~e;:~~~'; ~~~Deta:~~'7:1~ ::~e .• 7' ~=r ,::~i;; r,or no& gal,.., han Qfeler cm (JiJfM dai;,ers ja/<1 p4 ~ IANGS'[GUll'fJ: .Jdri s. Opdahl 

ulovlig jakL 
Opdahl hevder like• 

vel at han Ikke opp
fordrer til ulovllg 
rovdyrjakt. Enkelte 
av metodene omtaler 

Han er ulvens verste fiende 
han -om ••viner!• aelv om han be■krt• 
ver dem Ul mtnate detalj. 

- Nei. jq er en lovlydlr kar, .am 
Ikke c1rtnr med noen form for oppvlr• 
lert. Men mange av de ramle fanc-t• 
teknikkene har rått I 1lemmebobn, 
og det er en viktig del av vår kuJturarv 
A ta vare pa den kunnak.&pen. iler Op
dahl. 

I andre reportaajer I Opdahl• blad 
rt• det arbeldllte,nln• 

feC:. d1~r=.u::,~e~ 
akrlve11er av bruken av 
andn forbudte rifter . 

Pollllsak 
Statudvokal Jern Hol• 
me aom er leder (or 
Økokrim# avdellng for 
miljekrlmlnalttet, alv
til VG at rJltbruk mot 
rovdyr blir tatt uhyre 
alvorlig av p,ilalemak• , ... 

- Er det noe felt aom 

~e;~'.!~fe~t:o~~ 1 

er det glftbni.k. Enhver 
giftaak ut1111er automa• 
!Ile~ polltlu.11, iler Hol-

han relaer på foredra&"•tu"'i, gir tolk 
mann av huse for i. hare Opdahls hl• 
tarter om fangalmetoder I l'am \e dtl
ger. Med ,terkt peraonUr fJZll"Uje• 
ment krydrer den farverike Opdahl 11• 
nehl1torier. 

OpdahJ er tal1mann for rr.m. 
1ltrllU'partlet I rovdyruier, Of lerrer 
Ikke akjul pt aine meoln('er om rov

dyrstriden. 
Dm aom atir 
lavest I kura 
hos f&lll'•tru· 
ruen.er ulven. 

- Ulven. han 
1kalvilkkeh.a 
ber, nei! Den 
ulven v1 ai 
ha.r f! tt I Nor • 
re. er den ,1. 
blrake ulven, 
m flel oe alu 
rovjeger. 

kj~::,:u~~k~:~ :1~; f1Øf1: ijøm9n har VRWf lotalrødet 
d11.hl Nortk Fangal• /Norgøsidefl/973, tlf1tlrlha llæl'fnl!S· 
manftll Forening. N!r ten~ 

Enn.i har VI 
en ator vilt· 
atamme!N'or• 
re . Men når 
den tar 1lutt, 
dA bHr ulven 
farlig for 
mennesker . 

Om bare et 
par-tre Ar 
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Fallitt 
■ ■ Opdahl. 90m bide utpr baker or 
ha.r wtt.eu med aioe aelvdesl.1"',ede 
•l...arirvtnd••Jaktki.-r , er Ikke lmpø. 
nert o,-.r rovdyrforvalterne. 

Sk&l du vite noe onz morr~ftl. 
ml du kjenne gi.ndagen, oe det gjar 
Ikke lonkeme. Det CJOr derimot Jq. 
Forske~ har 1plll fallltL Jq adva• 
rer på det aterkest e mot a vaere bli· 
•7d . 

Hoe de a-klaerte rovdyrhat.erne har 
Opdahl ea meiet h•y 1tjcme. 

r-lc.°l!!~i!:e ~~!::: ~==e= 
kv!llet leg med rt,l'dyra I Kam1e da
••'· Og dd er da 111.ke lorbudL Det var 
.twnde fulll da hu Vill' botl .u, for• 
teller ull'ehater Ole HemMW:r på 
Ft•nakq;-. 



Kjøper gift 
av kriminelle 

Av UR$ CHR. WcGIER 
Norske ~ndere brukar den llwfarlge glllen stryknin I kampen 
for å bekjempe rovdyr. 
Rovdyrhaterne I Norge Inngår ulv. Slryknln-bl"\lll:Nl er stertt I kadavre av elg eller u.u 
nyeoroppalkU1velOr;endealll&n• omdiskutut ae.lv bla.ni roTdyr- .om de Ul@t.tt. Jep.me rin• 
aer I kampen mot det fredede motsu.ndUM. Det ak&l tlli ner I natuttn. 
rovvtltet. vlfre rnance penoner mm be- - fir du ■U'J'.tnla pi fini'· 

Fr11. ne~ llAVhenirlre hold falttt Hl med rtften. rene. faller du dld om. Dt.t 
h.a.r ve; fiatl vite 11l Innbille ruv- - De v,:,t IL.•e b\ca de IJ•r. anunc ■kjer hY't. du tau 
d)'?'molatandere benytler kri- St,yli:n.la er llvalarll&. men• filt det p& h&nueoe Dl' pr. 
mlnelle for å 1ka.ffe den f&.rllge 11esker kan N. De rlalkenr • ver i vaske det av I nnn. 

f~11u:ykn~e!: atalt~~~:ri: !:!"~:V.:'f~s!'!~~ ~i':ro°m •:l,er ::• ~ 
smugler den ut av Eatland og- en OPiKJnsmann Ul VG. der, :11ler en Ttkle aom er 
Litauen pi linje med narkoUk& Glltbnd1en foregir blant a.n· oppr.rt over rovdyrhater

Of .'~!me opplyantnrer h&r vi net ved at strykninen p~terea net uvett. 
-UIJII Forskømø~llldflltJrmelotn21 og2'UMKINorpe, bdel'~ 
ffr,tø:-"IH9ctrwfc:. Ak«nJ$ogØslbtt. Fdo-SCN-FOTO 

fitt here, uten at dtt er verlfl
aert, :rplyeer dittk~r Kat Erik 

T•s' ~n~!:~e~•~:~~rt!!';,. 
me '1ndedrettaorgueH. Gli
teit er llvslaTIII op.& tor men
nasker. 

Mennesker kan dø 
Stryknin 11kAI ha blltl forsakt 
benyttet mot ulv I Htdmark. 
Det er Ikke bt'vl1t •I rovdyrha
tcmo vlrkel!i t-.Ar ):lar1. i drepe 

~~ 
:;."!"..:Z,',:."'~ 
pa, men bnAcM: uloYig --~ har Innrøm-
mat ov.-tor VG at de ... ......,_ .. 
ulv, anghlelg UW1 hal. 

IHYIPILLI ,...._..,,;.,_ 
;~IGffl~I~ 

,.,_ JeMn kryper ned. 
menleler'lertortrang ■ 
IIIIM'er'lkansru.Oeler _ ... _. 
""""""'--

PIIUNG 
P9llng "" iadlomerMl t;,,m. Mad scan
,..,. aom • bbudl I Nofgrl, men~ 
frlttlandr'9trd,•delmullglipallebpr
nena racloModer. Forskere I ti;emepro_ hw _ A .. _ tjom, 

m&og IASptlltom hkvonMne ti de mer
kede ti;Hnene. Raclo99ndøn,n I don 
me,kede t:;,men -Palo• ble lmet I &or· 
a.-d!llll'p,'xwm,er. Bpmenbteådritn
net. mtnpolletnøretden erdrepl 
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GlnllGG ,.,..,al!I, ............. 
,,,_bidi,i No,googl
rø eo,q,eltke land. Ved 4 
spreylo et besteml: gl'latol I 
ugleegg,p,øww11W1Aclr&
paoggtyver901'nøm.rev, 
ravn og kltke. Både I Hed
ma,tc og Nold-Trenoelag e, 

=~~ 
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sommeren for sauebo n den 
Av LARS CHR WEGNER og KNUr ERIK KMJDSEN (lolo) 

RINGEBUFJELLET (VG) Det har vært en vond sommer. Odd Løvmo (66) retter ryg
gen et øyeblikk. Et eller annet sted her Ugger sauene hans. Døde . 
Han ha.r gått mange turer i 
år, mer enn ,o. Neaten hver 
dag har han vært ute for å. 
se etter sa.uefiokken. 
Fremdel~, er det lunt I kveld•90-
len, 900 meter over ha vel pa Rin• 
gebu!jelleL 

VI kJenner lukta pA ti meten 
hold. Stanken er med ett lntena. 
Pi den andre siden av en bekk 
ltrrer et kadave r som Odd ran t 
tre dager tidligere. Siret I halsen 
viser at det er ulven .eom har 

vaeu1\fet1~~r:;·11kjelotlet lurer OH 
til i tro at aaueskrotten er Intakt. 
Pi nært hold ser vi at det Ikke er 
et gram kJett lg:;len. Hele ka.da· 
veret er ryh til randen av amå. 
buktende mark. 

Vanlir,la er det korpen (rav
nen ) som tllr seg /\V snuckn.da• 
ver. Ravn og rev driveroppryd
ding I naturen. 

~ Jeg tr or at ulvnn ha.r tau 1å 
mye øau at korpen rett OI( 1leU 
Ur:lui rekker over alle llsdaverne, 
undrer Odd Levmo. 

. , 

Nesten umulig 
Tldligcre på cttcrmldru&gcn 1ii. 
han flokken av korp fly opp frA 
krattet litt lenger oppe I lia.. Skri
kende nøy de over Helak1ætra or 
slo aegned pi den andre ilden av 
grusveien. 

-Ikke 
gift

morder 
Fangstm annen John S. 
Opdah l som VG ln1ervju
et I gå~ avis, 
ønsker å presisere at 
han selv ikke driver gift
langsl av dyr, selv om 
han skriver om glftbruk I 
sitt eget blad. 
- Ekte pelsjegere tar av1tand 
fra slryknln og annen g1ft. for 
den ødelegger peh1verkeL Nir 
Jeg skriver om girt i bladet 
milt, er det for ! Informere 
om hvol'dan man kvittet •er 
med rovdyr I gamle dager . 

- Treffer jeg pa en ulv som 
dreper hunden min, da 
tar jeg børøa og skyter 
ulven rett ned. Dere!• 
ter tar Jeg straffen 
min aom en mann . 
Gift derimot vil jq 
Ikke befatte meg 
med , sier Opdahl. 

- Det er ne1ten umull1, nnne 
dem hvlldu lkkeaU reu pi dem. 
Det tar !like ma•ce dagene ler 
na luren ltaJ' ryddet opp aJIN. Os 
d• 11kal du ha flaka hffl du nnner .... 

Tidligere på da,en var han 
oppa fjellet og telte aauene, Ben
dene fra Sollla og Atna.. hvor Odd 
bor. har belte • 

~:r g!~ ~:/u::r j:;orkte~"I~~ 
bUr det flere turer utover haaten. 
Det er Ikke mange IK>m hadde 
jobbet for den timetanna. Det var 
neaten lå Jeg lot være ! hente 
pengene. 

Der er den l&Jen: Den umme 
e.tmen. vi merker dea alle tre. 

AltM er vi fol1• 
rett pa Ringebu• 
fjellet, pa gren
aen mellom 
Hedmark og 
Oppland. 

Det er en snau 
time A gå fra se
tra og inn tu der 
nuene greaaer . 

sau p• re&t s~r. 
~-~ VI pa-mel 
: ; -,, ~~- lammekadave,, I • ...._, men det var 

- .:, Ikke det aom 
- luklet . Ban, et 

:
1
1~?::i~~et~C:; 

Odd lavmo frykter at han klU\ ha. 
ml1tet lia mye aom en lJ"edjedal 

:~A~~red~~- h~~lll~;rit ~ 
fori,ommen:n. 

U1bryter-uv 
Forskerne mener det er en ulv, 
kanskje to, som har tilhold her. 
på vest1lden av Glomma . Trolig 
t'r det utbrytere fra ulveOokken 
pli Koppn.ngkjnlr-n. fli\ n11t11h1r.n 
av Glomma, noen fa mil I luftlin• 
Jeherfra. 

- Myndighetene ga meg 3000 
kroner l tilskudd for A lete etter 
sau. Vet du, jeg føler det ne■ten 
som om de gjor narr av meg . Jeg 

Antall rovdyr 
i Norge 

,.-'J,. 
\~ 

,,r,o-,,. 

{~ 

tilbake , enda det 
er mindre enn en uke siden ulven 
drepte . 

- Lystmorder 
- Jerven er hApl.a, han gjemmer 
dem I kalde bekker eller endog I 
myrL Det blir aom et kjøle1kap, 
han kan ta dem fram lang Ud et
terpå.. Bjørnen kan ogd. gjemme 
dem i bekkefar , og komme tll• 
bake aenere. Men ulven, han vtr• 
ker 10m en ly11tmt1rtler pil meg, 
sier Odd. 

~irl~en IIIMrer 1111.ke de 1ln• te._ mllltanteaauebtiadeøe.Han 
vll Ikke ty Ul ulevltcheter, har 
Ikke tenkt & lq:a-e ■ea- på. tur med 
hllrsa. Det er leleken lor dyra 

~ f~;':~~jeg var tetf og 
Ikke lot meg påvirke li lett. Men 
nAr Jeg finner lg'jan halvdode 

1::~::d~;1;1J;!/~;::r.~':!. ~: 
Of anyter aeg I lommeterldeet. 

VI sprer ca I ny rormujon. ... 
ker enda litt høyere . Ni kommer 
tuemerket lanraomt krypande 
oppover rr" •kol{en under ou.. VI 
~lemm er o" rora gt ou. 

SIU!ler med sau 
Det er da. vi herer det. Fent kor
pen som 1krlker , aå el bjeff . Det 
er neppe mer enn 200 meter unna 
osa. VI atAr et ■tykke fra hver
andre, men alle h11.r hort det 
.samme . Alle er enige om rctnln• 
gen . 

Var det ulven vi hane? Vl vat 
lkke. K&nakJe hu den ritt rundt 
OIH hele etterm ldda.gen, !Ull't 
med pa hva de tobente r:torde. 
Kanakje va.rslel den maken Aln 
om IMtrenge rne. Yl fir aldri noe 
svar . 

Den eodellre opptelllngen vi
ser at Odd lAvmo og sønnen to
tall har ml1tet ~ av 9:! sa.uer, alt
e& mer enn halvputen. 

Sa.uer eg lam Mim bli, lever1 Ul 
1lalll.enet velde så lite at 11.akt&
verdlen ble 1v•r1 lav. Odd t.,,. 
m. har bestemt ■elt'. for å •lutte ........ 
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-Ta det 
rolig 
Avl.ARS CHR. 

WEGNER 

Mlljøvem~,,. 
tet ber da 
da bendene I 
mark om , smøre 
oeg mod t6lmodghot. 
- VI skJ11trtner at det er 
en veid!( vanskelir si
tuasjon for sauebande
ne, og ulven er det ster
sle problemeL VI tror 
likevel at rr-emtlden er 
ly.ere enn t.nde:ne me
ner I dq. Men ferst må 
vt nå. m.Utettlngene for 
u.lvebeat&nden, sier 
Je:aper W. Slmonaen. 
llatuekret.ter I :Mllje
verndepartementeL 

~ 
Ner.,-e har f..-pllk&et 
ffa' la&ef'11A&JOBaU Ul • 
ha levedykUre bestan
der av Jerv, bJ.,.. OJII'. 
J&Upe. samUdlg: IIOffl VI 
stal haen felles alvebe
st.aPd med Sverige. Mi.
le\ er 6n Ul to u.lvelaml• 
Uer eta.bien I Nor,:e. OJ 
ytterligere 1-10 lamlUe
Jnlppet" I Svertge. 

Nllr mAlet er nådd, 
vH det nye kjemeområ
dt'l for ulv bil 111tndrc 
del av Hedm&rk, or de
ler av Men.hus og Øst
fold. Ulvelam!Uen pa 

~~Jåt~I ~n:!'~ 
liv"'-

Gjetertu,d 
- Storsamfunnet hAr 
vedtaU at vi skal ha 
rovdyr I Norre. Der!or 
mi vi hjelpe de bende• 
ne 90m bl.lr mest be
rørt . Men opA landbn.1-
ket mi være vnur Ul å 
komme ou I mote . 
Overgang til andr-e sau
eraser eller bnlk av 
rJeterhund K.an være 
aktuelle tiltak. 

- 8auehold&t handler 
IUe b&re om kJ•Upro
duUJcm, m- OJII& om 
bo.ettlnJ I dlstrllr.teae , 
11ler Slm•nM'ln. 
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under elgjakta 
Av LARS CHR. WEGNER og KNUT ERIK KM.JDSEN (foto) 

RENDALEN (VG) I høst kommer den første ulven I Renda
len til å falle under elgjakta, varsler sauebøndene I Mldt-

~\·1ge og sindige oppi her, blkkJe<, r,~te Pc, lohan Otne, fra Ve,t, 
mennå.ertidasnartomme. VI må kJ•len aa.nkelag Ul la.ru:lb"1bmlnl•k!

bll kvltt svineriet - I hD8t faller re~. Engerdal og Tryall har fc;ilk levd 
ulven, sier Ka.rl Sigurd Hole. mod bjømeproblemer I mange Ar. I 
Han er rådgiver på b.11.rnc--og ungdoms• Mldt-Østen:!al fikk sauebøndene ulveea• 
skolen, leder av konfllktrådet I bygda, ken delsende I ranget I tjor . Derfor er 
og aauebonde på deltid. engasjementet lntenaL 

Og deuuten Inderlig lei av rovdyr . - Det sitter noen menneaker på et koo• 
- VI er presset opp I et hjørne. Den tor l Oslo og detaljs tyre r llvcne vare. 

ennte måten å komme ut av det pi, er A Det er vanskelig med jobber ho• osa. Ut
utrydde ulven, aler Hole. marka er en gratl.a reuuni, natunn er 

Ved siden av EU•debatten har ln,ten et vlrkemld.del for .6. bolde folk her . Ut• 
sak de .enere årene medf•rt 1Ulrre 1kll• marka er vår, og kommunen er vår . Ata 
te mellom by og land entt nettopp rov• det fra 011. er tyveri! iler Karl SIJU.rd 

dyntTiden.. H~lev~
1
~r bare om å f! leve t fred Of 

Provokasjon 

ke~
1
t~~::rå d~~ 0o';~~~=~;.a;t ~~~~ 

lntema.sjonalt har forpliktet aeg til åta 

produaere mat. Det er et rtmellr krav, 
øynea Je,. VI bor Ikke I noen villmark, 
området er rett og ,lett for Ilte Ul at vi 
kan ha både ulv og nu. 

vare på rovdyrene vÅ.• 
re. opp(atteø aom ,m 
direkte provok11.1Jon 
mot selve l!vsgrunnla.• 
get I dl11trtktll•Norge. 

- VI er blitt fratatt 
ai mye - poat, banker, 
service. SA prakket de 
rovdyra på 011s. Inren 
spune OH om vi vllle 
ha rovdyr. Jel' ser 
Ikke dlalrlktapolltlk
ken til dem aom sly• 
rer. Men nA er begeret 
fullt! sier Karl Sigurd 
Hole. 

Når han truer med a& det vil bli akutt 
ulv ulovllg, er det et bo
vlH& signa.I ha• sender Ul 
mpdlghe&ene. 

'
■ VI er blitt I fratatt BA 

mye-post, 
banker; service. 
Så prakket de 
rovdyra pA oss. 

ve~ 1:f:~~~r:!f~i4~ ~li 
apart, hvil den tilfeldig• 
vl1 ■kulle puHre forbi 
en elgjeger. Men dette er 
noe hvert enkelt )aktlag 
m! bJI enige om. I fjor 
var det en elgJeger som 
h&dde to voksne ulver på 
kornet. Han våg'el Ikke ! 
skyte, stolte Ikke på at 
jaktlaget ville klare å 
holde tett. I år tror Jeg ut• 
lallet ville blitt et annet, 

3tfif-W1@11 
Inntil for to år 11lden 

var Rendalen en rollg, fredelig og Ikke 
så altfor apennende kommune I Hed· 
mark. Si alo ulven seg ned pa KopPf',ng
kjø\en mellom Koppanff or Rendalen. 
For første gang på 45 ar ble det med 
sikkerhet kon1tatert et ynglende ulve
par I Norge. For den som Ikke vet det; 
komblnaajonen ulv og aau g!r uhyre 
dårlig. Og du rLnner knapt områder I 
Norge med tettere øaucbcsta.nd enn 
nettopp i Nord- og Mldl-Ø■terdalen. 

Dårlig kombinasjon 
Få dager etter at sauen var 1l uppet p! 

beltene I kjerneområdet for ulven, va.r et 
hundretall aauer lonvuMet, Staten 
punset ut aeknl!rede be!111p ror & hente 
aauen ned fra fjellet \gj~. og retten av 
sommeren I år har sa.uen I Rendalen og 
på Koppang greseet på Jordene og I 
komAkeren. 

- Det er folk her øom har mistet halv-
1mrtrn !lV t1m11:•rni iilnr.. VI knn 1tl1Ud11 
godta en og annen bjøm eller iaupe, 
men ulven er det Ikke anaklt om. Den 
eneste måten å lue saken p,.6. er å Ut· 
rydde ulven, iler Karl Bl(UJ'd Hole. 

Bøndene fra Kopp&nl OI' Rendalen 
har stilt harde krav til la.ndbrukø- Of 
mlljøvemmyndlghetene I øommer. Pa 
et mete l .11eptember fikk polltlkeme det 
rlatte lag: 

- Due ve& Ikke hva dere snakker om! 
Al,1ot>I!,: talt, vi er voksne folk 11.lle aam
men, vi må dn. kunne bli enlite om fl. ha I 
hJel d~tte Mvlnerlet! Det er Jo b111re noen 

eler Hole. 

-Mer em sau 
mf :~ør;:n! ?r~~!!:~:~"t'1~tav~~ '!fr\~ 
somhet, er Ikke sauebøndene I Øeterda• 
len Interessert l. 

er -d~~J~~d:r ~:~~~e!~re~j:t!:~ 
vår. Det blir som om du plut.ellg skulle 
A1ere en mekker om Ul rerlegrer. 

Men hatet mot ulven er Ikke unlaont. 
Ulven har ogd. a!ne venner, 1elv I Ren • 
dalen. 

-Jeg •YnHdeternottmed ulven.Jer . 
Det er spennende å ha et d. rikt dyreliv . 
Men det må du Ikke skrive at .lei har 
1ag1 - da bUr Jec lynljet, •ler en rend•L 

- [kke loli::UM.r på diHe ■aaet.ndene 
beMandlg. DIMnk"pelhlkll er mer ea.• 
N.U, lller flD &DDML 

Kftrl Sigurd Hole mener a.t rovdyru.• 
k1•11 lkk,: ••r t•l t,•mn bur<' for &tut!bun1lr.• 
no. 

- Uke vlktlr aom aauenertnsen er 
fremtiden for hele samfunnet. VI er 
preaaet fra fu, det bltr In ren optlml1me 
eller god 11temnln1' I bygda. Rovdyra tar 

k:r!~1th1t T!nr~:."~t tifre~,_;!I tu~~ 
ter, herre som handler på butikk~. 
Mange tør Ikker! pa bærtur. F'olk gar 
ribve\en og Ikke •måvelene. Jer fatter 
Ikke at de 110m styrer landet Ikke skjen• 
ner at vi Ikke kan hA. det sllk. sier Karl 
Sigurd Hole. 

N 
R 

Rovdyr-
haterne 

Av LARS CHR. WEGNER og 
KNl..ff E. KNUDSEN (foto) 

..-SKOGENE (VG) Detle er de 
- ~ For gammelgut
ta pi Annllrogene er den.,._ 
gode ulv en død ulv. 
- Det v Ulke a.ktuelt .6. ha et eneste rovdyr 
J>'. Flnnakol'ene! SkJeMer Ikke politikerne 
det, blir resultatet at noen kverker alle rov• 
d1ra. truer Ole Hem■eter, leder I Øetre Hed· 
mark Vllt- og mlljeforenlng . 

- Det er bare ett stikkord aom gjelder. 
r1flekule, supplerer atyremedlem BJame 
Fjeldnth. 

Sender blomster 

er ~e:J~~1;'ba~e~:1
1
~~d~:~:i1f:reer~\nlre; 

vls har de vært høylytt til stede, I luerbrev
spaltene a! vel som på debattmøter. De aen
der bl.ornater til a.lle bjørne- og ulveskyttere , 
og reiser gjeme ~-80 mil I buu for å de• 
mon.1trere ved rettssaker om ulovlig: rov• 
dyrjakt. 

Hemaeter (~) og Fjeldaeth (73) retter 
harmen mot Stortinget. Politlkcme er 
••veklinger 110m Ikke har hatt Jord under 

::~~•~1:~1~v:~~';:~~~~~:r,.;!!!: 
akrtttapartlet bltr Ultrodd å kunne løse pr!> 
blemet. 

- Rovdyrforakeme farer bare mod legn. 
Det er vi aom bor I dtatrlktene ■om vet hvor
dan virkeligheten er. Fire-fem generaajo
ner fer oaø kla.rte de .6. utrydde rovdyrene.. I 
dag har vi alle de fire •tore rovdyreM her, 
slerFjeldaeth . 

Ingen sympati 
Rovdyrhaterne gll1er godt ved tanken på 

at Miljøverndepartementet vil ha Sør-Hed
mark 110m nytt kjerneområde for ulv. 

- Hva om de Ikke klarer det da? Enn om 
ulVen Ikke trives her! •ler u\vemotetander• 
ne. dulter bortl hverandr~ og humrer d. 
krattig at de rtøter \ lene•tolene 1lne. -O.,.,,,.....døf-.,_bw,,..,.h«Jdw'? 

- Det kom 400 000 ty■kere her under ltr1· 
ren . De klarte Ikke å ta v!pna vire, dem 
hetter ... 

Rendene 1t0m 11lltcr mM 11lvr.probl<:mcr 
len.:-er nord I lylku\, li1r lni,:-cn uyn1pnll frn 
Flnn■kOl'•karene. 

pi- d~~~k:=~~~r~=~kptr■:~~~~:~~=~~ 
~~/e! ~iti:~~~r:ed:~~~~!~ frr'1\:: 
karer oppi der, sier Hemøeter, 

GUTTA l'Å SltAUE1I: -~ ""- e1er.,"" ~,. _,, 
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eg>e l'IMdef. rruer 8Jatre F,eldsefh (t.h.} og Ole Hemsetør I Østrø Hectnal1< Vil· og mijDIDrfrilg. 

Draps-bevis 
Direktoratet for nat\lrlorvaltnlng 
(DN) vet at det foregår ulovlig jakt 
på rovdyr . 
ON tror lmltllcrtld 
kun del er enkelt per• 
90l'ler som lllAr bak . 

- VI har dokumen• 
tasjon pil 11.t jerv blir 
drept ulovlig bit.de I 
kje rneomridet I 
Ser-Norge og I Nord
Norge. VI vet u.mll• 
dlg at bestanden 
Ikke er blltt krarug 
rcduaert. Når det 
gjelder ulv og bjørn, 
tror vi ø.l den ulov• 

lire felling-en er 
marginal. selv om vl 
v1.1t u det giar mye 
rykter, sier Stein 
Ller-H&nsen, dlrek
lor I ON. 

- Ulovlig jakt med 
girt er en lffi alvorlig 
J1ak at vi rorul!Jetter 
at politiet tar det yt• 
tenl eerlest , I verste 
rall kan det gå med 
menneaker, sier 
Uer-Hanaen . 

I MORGEN: NORGE VERST I EUROPA -
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Vokter 1ned hund 
Av LARS CHR. WEGNER og KM.ff ERIK KNUDSEN (fok)) 

UNDSET (VG) Bare med plystrelyder kan øyvind Trondsen ved hjelp av gjetert,unden Ali styre 
saueflokken til hvilket sted som helst 
~t er dl?fl reneste slrkusopp· 
visningen! Øyvind plystrer 
kort og langt, høyt og lavt. Ar! 
vekselvis smyger 1eg gjen• 
nom lyngen, kretser Inn llok
ken fanger Inn utbrytere, eller 
styrer .!lauene bort til Øyvinds 
tiup!ss. 

- Je,c 1'er !niten bedre I-• 
nin,: pt\ rovdyrkonflikten enn 
,Jellnl'. S11.uenrerln1ten kan 
ikke «rave 1ui,; nt'd I 1'kylt.-r• 
Jraver, 1'ier Øyvind 1.'rondsen. 

Suksess 
l lrc ur har sauebonden oi:
hund1..'<lrcsaorcn frn Hcdmnrk 
dclt1ltl i forsokl'nc mcll gjctcr
h1111d og vukt,•rhml(l 1 1 .... rm, i 
Nnrd-'l'1·onc1rlug. 

Nli. er Tronthf'n 11tn av pro
SJl>ktct, nll'll lorøok~I hi,rva _•rt 
('fl -~lor SllkS('!!!! hittil. 

Av ,1l'f't.~ llnkk ra :t!IOS,IUl'r 

har vi mistet kun ett lam til 
rovdyr, ende. vi har hatt Oen: 
tilfeller av rucrkontakt med 
bjcrn, forteller pt'Olljektleder 
Steinar Krogstad ved Nonk 
institutt !or naturforskning 
{NINA). 

Norge er .ske~l,cn aværi s to r . 
Nor.li. tradlsjcm er å .9Cllde 
sauene Ul fjeU,. og la dem væ
re der Ill heate-n. 

- Problemet er at norsk sau 
Ikke er vant tila gå I nokk. Det 

vil la litt tid å 
509\allsere - Vårt motto 

er al sio. len,tt' 
R:jetln,: med 
hund kn.n Jun• 
,:erc andrl'I 8le
der, ,ui m! de1 
kunne fun,:ere 
hi-r l lnndi-1 O~· 
Ila., ,-ler Kror<• 
iibul. 

Bruk av gj11-
IC'rh1mcl og vok
t,·rh11nd ,·r ,·11 
iwlvfulge l 
mrmgc land 
nwrl rovriyr. I 
llrilish Colum
hin rr (1('f p.i
hn,lt M,•n i 

Politisk 
ulvehat 

Det er ikke mye poliikeme 
1 Hødmani. er erNge om, 
bortsen fra en mg. At ul
ven skal vekk !ra Hed· 

e partier 

~ 
v klr3 

Rendalen, !leste øns· 
ker a Skyte lAvetamihen 
Flere av partiene 8f åpn& 
loråbnlkehelikOptoreler 
småfly Under a\llMngen. 

aauen. lort.el
ler forsker 
Reld11.r Ander
,en, 1JOm star
tet opp pro-
1jektel. 

I årh11.rmlln 
med atort helt 
benyttet vok• 
tcrhundcr fra 
Ital111. og Polr.n 
MOm hl,• ~pN'li
•limporlcr t i 
fjor. 

Gjcterhun
(lene dirigerer 
11\UC'llokken, 
lnr ,l,•m mN'i 

til ~lteomridene .om gjete
ren bestemmer, og henter Inn 
utbryt.ett. 

Vokterhundene lever sam
tnef\ med u.uene året rundl. 
Når nokken er i ro, ligger vok• 
terhunden I midten, men ,tyr
ter ul for li. forsvare nokken 
nair farer truer. Nair saueflok
ken er I bevegelse, går vnktC'r
hunden foran som en spelrlcr 
og sjekker at terrenget er rov
dyrfritt. 

Vokterhundene !IOV~r O!{ 
!ollll!!er med 88.uene, og recter 
v:.t.ll)f"nfl 11lne blant dl"m. 

- Jeg mener at dellc er løit
nlngen. To gjetere kan godt 
gjete on dobb(>ll sA. stor flokk 
llClm Vflr. rx-t ('f n~.'(.1 llllUl,:;'.O"' 
uktucllc kombinnt1jot,.'llmmu1 
,:-er. som li ha sauene I n11lte• 
kYe, bruk av elek\rl,;k gje rih•. 
eller å avle bcviul pA nnrlrc 
aaucn1.ser. slt'r Steln11r Kn)(:'· 
11l,t<I 
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Dette er fjerde og siste 
del i en serie der VG 
retter søkelyset mot 
striden om rovdyrene i 
Norge. 



Av LARS CHR. WEGNER 

Norge er Europas versting. Ingen andre europeiske land har så store tap av sau 
til rovdyrene. 
Til tro1SS for at Norge har 
lå rovdyr I forhold til 
mange andre europeiake 
land, er tapatallene sky• 
høye. 
u, millioner uu blir årlir 

!~p~ta~
1
d~ ':~~~e~:~!~ 

tilbake, og det betyr al daglir 
dør 1aoo sauer I løpet av tre 
rn!neders beltepeMode. 

Sauenæringen selv mener 
at AÅ mye 90m halvparten av 
alle ,auet.apene 1kyldea rov
dyr. Myndighetene tror Imid
lertid at bare hver femte aau 
blir talt av rovdyr, og betalte I 
fjor ut til u.mmen 35 mllll• 
oner kroner (or 2G 000 rov• 
dyrdrepte eauer. De øvrlre 
dor pa grunn av ulykker eller 
aykdom. 

Virlænvddel 
Tallene er oppslktevekkende 
høye. Mindre enn 50 bjørner I 
Norge Jafaer I seg mer enn 
3000 ... uer I lepet av somme
ren. På andre .alden av ~n
lM!R dreper 700 1venske bjør• 

..., ner bare 100 aau ... 
Det kan aynea vantkellA' A 

fon ti den enorme lor-akJellen. 
En av åru.kene er forskJell 

I landbrukapolltlkken i de to 
nabolandene. I bjerneomr!de• 
ne p& aventk elde av gren.en 
rinne, det knapt en øu eller et 
■måbM!k igjen. 

Ta~l1ffl vlsef hYOI' m•r,ge sau hv■rt rovdyr gJ.nnomsnfttUg ku drept. t ti,bellen u dri,p r1 

hen 09 ku regnet Inn. v9d ■ t hnr Mit ellef ku 1eUltf som 11 sau■ r. N6r det g]etder seyleti for 
ulv.dritp1 sau i ltal! ■• menH for1keme ■t et stort arit•II ■v wi,ene I virkellghetl'n er drept ■Y 
le1hufldN'. Det er flere tusen ~e, I Abtw:to·~gionen, men fordtem1 Mr v■mhllg for 
i skille hundebftt fr, ulveblt1 Att ff derfo, fert opp som utvask.der. 

Pl nonk lide h&r 
uueruertngen vært 
brukt aom et dl•• 
tr!kLlpolltlak virke
middel for å opp
rettholde bouttln
ren, S&uehold er I 

Norsk sau lever farlig 
mance tJlfeller en blreakJe(t, 
or 11&uenærlngen blir aubsldl• 
OCL 

l Hedmark. som er landN 
eneste fylke med tu, tilheld 
av allfl de nn •tore rovdyre
ne, 1llppes ii.rftl( UO ON .Uff 

på helte. De um.tnfl belMIM 
bver Jerv, ulv, bjfftl o, pupe 
Jevnll1 fttkventerer , 

- Det er b&re l Norge at ben· 
dene tllpper aauene lN I ■ko
ren hele aommff90 uten i 
pa.ue dem. Slik drilt er for. 

Fra ille til ve1·1·e 
TRYSIL (VG) Sauebonde Geir Nysæler stolle på myndigM918 og la om drlf-
1en til ku. Siden 111'9"1 han. 
Etter al Tryall-bamaen had• brukes Ul kjallprodukajon 
de forsynt aeg grov t av NU· gir på utmark1belte. 
ene han.t l !rev la. aa Nyte- Bonden u ja. Fylket aa ja. 
ter Ja til ! være med pa et Bjørnen aa net. 

:~1:-fr~::-JtdL I ~~t; 24~ t:ifi.'~Pi?vkeu~~~rr ~::: 
skulle han ti 80 prosent stal• hadde Jeg dem hjemme p& 
te tll ! ■l&rte med aakalt r&rd•plauen Igjen. Bjørnen 
ammeku. hvor ku eom skal ■kremte dem. De var helt 

ville, Jer hadde Ikke 11ja.n11e 
til i at.oppe dem, forteller 
Nyaæter . 

Reaten av eommeren har 
nokken greuet p& jordene 
hjemme. J Uller, Ul å trikke 

=' i!:~~k°!i1ii~ :i:~ 
er de blitt låret med høybal• 
ler til 600 kroner d"en. 

Økonoml1k ble omleJ· 
aingaproaJekt nesten ruin 
for bonden I N:,berpund. 

- ,er ftkk liO ooe kroHI' I 
1111d'felp fra Tr,-.11 kommu• 
-. men treeier In•~ 
lOO ON e.blra Ul f6r, pl•yl•Jo 
lna&Jen:Uns oa: llsMHe. 
Eada vetJeglllkeemJes kar 
rid tll A byge em saue.0Nflt 
UlkulJ ... 

Geir Nyueter f•lt11 tet latt 
I atlk.ken av myndighetene. 
etter i ha vaen prevekanln. 
Nå har FylkC11mannen I 
Hedmark •PYttet I ekatra 
midler, Of Nyaæter fotuet· 
ter pro•JekteL 

budt I manse andre land. 

:!!:ievik~~~!:fe~~ 
u.uenaerlngen veNt vllllg 
dl å fire. aler Vlno Ree, 
t&lamann for Forffllngen 
Vin Rovdyr. 

Det nonk-sventke um
a.rbeldet om bjornefor•k• 
nJnc har vlal hvordan 
m.,,,-e hannbjørner pi ror• 
aomm.eren holder •11.'.1' I 

~:~l\j~::::,nd:!r e:~:n::. 
nor11k side. PA etteraom
mcren ltryllSl!r bjorw:n 
rUugren■en. Det er nemllr 
p& norak •Ide den finner 
mat, I form av tuRnvla av 
aauer 110m den kan fele 11e1 
opp pA t•r vinteren. Med 
andre ord: aex l Sverlse. 
mat I Norre. 

- Du kan Ikke gjøre rov
dyr om Ul vegetarianere. 
Sauebøndene bare opprett· 
hokSer kontlik.ten ved ! 
allppe aauen Inn t rovdy

UA/IIK~1w>- ; 
Foteringøn VA,ø ~ rn11ner det,,,-,:,,,~ = := 
,._,., Fcxi ESPENFOASBEAQ 

l"Omri.dene. All erfaring fra det .am hell!ce kuer I India. 
utlandet vlaer at den aom vok• S&uenærfnl'en er 1terkt aubll• 
ter aauene alne, ne.ten Ikke dlert. I tillegg har det •kJedd 
har tap, Norske bønder mi læ• en nadlg nyetablering av NU• 
re aer i ror• ebruk nettopp 

:-~:t ta:~~ Ulv I timen ~r::'r:d=~t 
p& at det er Sk>r-EM1al konvTu"8 ef"dkeir for ekaempel 

:::;:~ 
1 !~;; å O 9kOleelevena ~ 1 ~~•J~~mr!; 

VtrgoRee. ~K~~ jervll!IM kJer-
n.lselleOnktoratetlorNau• neomride. 

Henlgsau ~~~•= op~!1ho~re 
- Sauene har 'IClkeoe kan dra nylle av. der konfilk• 
aamme It&· ten. 
tu. her I lan- Ree. 
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Skal saueholdet bestemme kirkens budskap? 

av Paul Granberg. 

I det jeg viser til klipp fra Trønder-Avisa 24/ 
1-98 og brev til Overhalla Bondelag fra 
biskop Finn Wagle, som begge ble gjengitt 
i Våre Rovdyr nr. 2 - 98, finner jeg det 
betimelig å gjengi et inserat i Folldal 
menighetsblad nr. 2 påsken 1998 som jeg 
for en tid siden ble gjort oppmerksom på. 
Inseratet er forfattet av lederen for Folldal 
sau- og geitalslag, Halvard Voll, og må vel 
oppfattes som rettet direkte mot sognepres
ten i bygda, Jon Olav Ryen, som forøvrig 
ikke offentlig har blandet seg inn i rovdyr
debatten. 

Komentarer er vel egentlig overflødig, 
men det er allikevel fristende med et spørs
mål om det er saueholdet i Norge skal være 
veiledende for kirkens budskap, eller om 
det er kirkens budskap som skal være veile
dende for saueholdet? Personlig tør jeg vel 
ha en formening om at våre prester og bisko
per er mere kompetente til å vurdere dette 
spørsmålet enn de fleste sauebønder. For
øvrig antar jeg at den enkelte sogneprest har 
lik rett til meninger og meningsytringer om 
skaperverket og våre holdninger til det, som 
enhver annen. 
Sau- og geitalslagslederen skriver følgende 
i menighetsbladet:. 

Sitat: "Tanker om tingene ... 
Av de ting som opptar meg, og jeg vil tro 

alle sauebønder når det går mot beitesesong, 
er rovdyrproblemet. Dessverre tror jeg at 
det vi hittil har sett bare er starten på proble
met. Jeg er temmelig sikker på at det blir 
verre. Det jeg frykter mest er ulven. 

Hvis ikke forvaltningsmyndighetene nå 

går inn og gjør noe i Stor-Elvdal og Renda
len, vil en raskt voksende ulvestamme ha 
bruk for nye etableringsområder, og resten 
kan hver enkelt tenke seg. 
Jeg har bestandig sett det som svært verdi 
fullt å produsere mat, og trodde i mitt enfold 
at verden omkring meg så likedan på den 
saken. Derfor er det frustrerende å oppleve 
at store grupper i befolkningen synes det er 
bedre å avle rovdyr enn å utnytte de ressur
ser vi har for matproduksjon i distriktene. 
Dette er vel en konsekvens av det norske 
overflodssamfunn. 

Leste forresten i avisene at sognepresten 
i Lierne har talt rovdyras sak og pådratt seg 
bygdefolkets vrede. Det som virkelig fikk 
saken til å ta av, var sogneprestens nedsab
ling av de offentlig oppnevnte jerve- og 
gaupenemndene. Saken har nå kommet så 
langt at lederen i Overhalla bondelag har 
koblet inn biskop Finn Wagle. 

Det er nok dessverre slik at løven og 
lammet ikke kan beite side ved side, så det 
var kanskje ikke så lurt av sognepresten å 
velge side i en så betent sak som dette etter 
hvert har blitt. Du er herved advart, Ryen! 
God påske! " Sitat slutt. 

I den grad slike utspill kan tolkes som 
utslag av samvittighet, har det positive ele
menter i seg hvor kompetent veiledning for 
den enkelte kan være nyttig. Som element i 
et bredt anlagt spill for å fremme nærings
politiske interesser, har det lite med kirken 
å gjøre. 
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Lokalkontakter: 
Øst-Finnmark Aust-Agder 
Hans Dransfeld Arne Flor 
9930 Neiden Bergstien 18 Dovre/Rondane 
p 78 99 63 07 4800 Arendal Terje Hareide 

p 37 03 16 95 Boks 184 

Vest-Finnmark mobil 94 29 86 26 2660 Dombås 

Tom Eirik Ness p 612400 55 

Miljøvernkontoret Vestfold mobil 94 83 24 70 

9520 Kautokeino Helge Schjerve 
a 78 48 58 00 Evjuveien 3 Røros 
p 78 48 50 37 3647 Hvittingfoss Tom Johansen 

p 32 76 82 74 Skjevdalen 

Nord-/Midt-Troms 7460 Røros 

Hans Prestbakmo Buskerud p 72 4138 35 

Trollbakken 6 Viggo Ree 
9220 Moen Pamperudbakken Nord-Østerdal 
p/a 77 83 13 24 3530 Røyse Hans J. Engan 

p 32 15 77 15 2500 Tynset 

Sør-Troms mobil 94 41 22 30 p 62 48 04 40 

Ole Halvorsen fax 32 15 78 22 
Straumen Sør-Hedmark 
9410 Borkenes Valdres Ole-J. Myhrvold 

p 77 09 24 92 Svein Sørli Hyttebakkstien 9 

Vestringsbygda 2200 Kongsvinger 

Hordaland 2910 Aurdal p 62 8152 22 

Rune Olav Vetås p 6136 46 94 
Kolstibotn 54 Aurskog/Høland 
5030 Landås Land Svein Evensen 

p 55 27 04 93 Geir Høitomt Lille Husebyvei 9 

Rute 527 0379 Oslo 

Rogaland 2870 Dokka p/a 22 52 05 68 

Svein Efteland p 611113 20 
Toreskogvn. 35 Haltlensområdet 
4060 Kleppe Ottadalen Johnny Eriksen 

p 514262 47 Per Bådshaug Frøyasvei 37 

a 514211 07 Boks 155 1782 Halden 

2686 Lom p 69187110 
Vest-Agder p 61 2114 18 mobil 94 31 65 99 

Eivind Mauland a 69303200 

4653 Hægeland 
a 38 02 22 65 
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C-BLAD 

Innhold: 
Leder: Ulvemotstand - Morten Bilet 
Forvaltning av ulv i Norge Og Sverige , Viggo Ree 
Forslag til handlingsprogram for ulv, DN 
Nei til flytting av ulv, Miljøverndepartementet 
Klipp 
Fellingstillatelse for ulv i Storelvdal...,DN 
Klipp 
Norge og Sverige samarbeider om ulv, DN 
Forvaltning av den skandinaviske ulvestammen, DN 
Ulvepar og ulveflokker i Sør-Norge ... , Høgskolen i Hedmark 
Yngling av ulv i 1998 påvist, Fylkesmannen i Hedmark 
Ulvene i Yellowstone , Reidar Hoelstad 
Ivar Mysterud fortsetter offensiven mot Foreningen Våre Rovdyr 
Klipp 
Skal saueholdet bestemme kirkens budskap? , Paul Granberg 
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