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«SERIØST NATURVERN »

Av og :tLf.. 6:tø:tVt man på be.g1te.pe.:t "6Vtlø6:t

na:tu1tvVtn".

la:t:t :tanken dvele. ved de.:t:te. be.g1te.pe.:t. KaMkje.
601t6kje,lUg

bfu

u:t 61ta hvLf..ke. ln:t.Vte.66Vte.:tnlngVt

half. vel

U.Vte.

U:t:t

:tolknlngen

og 6yn6vll'!lllVt

man 6Vt

de.:t?
Fo1t de. 6am avg1ten6e.1t be.g1te.pe.:tna:tu1tvVtn :tLf.. de.:t å :ta valte. på noe. 6am
Vt

vakkVt:t

l

å 6e. på,

bfu

be.g1te.pe.:t6Vtlø6:t

U:t 61ta e.n 6å enkel

"u-u:tny:t:te.de." 1te.66u1t6Vt.

na:tu1tvVtn6pø1t6mål u6Vtlø6e.
6am 6å 6Vt,
å 6l:

na:tu1tvVtn le.:t:t en enkel

ove.1t hvo1t mange. k1tone.1t og ø1te. vl halt 1tå :tLf.. åla

kalkyle.

6:tå bunde.:t
bfu

mange.

lkke. mln6:t de.:t å be.valte. 1tovdy1ta1t:te.ne.

-

men 60m kan ko6:te. pengVt

"vl halt lkke.

6yn6vlnkel

b1tuk 601t ulvVt

l 601tm av 6kadVt . Ve.:t bfu
løpVt

60m

omklf.lng og 6pl6Vt

le.:t:t
opp vå1tu

6å1tlllål".
FulU

6å enke.U

bfu

de.:t lkke.

he.:t av de. na:tu1tgl:t:te. blologl6ke.
llge.

llv6g1tunnlag,

vl:ten

og 6am:tldlg

601t de.

e1tkjenne1t me.nnuke.:t.6 avhenglg -

60m

og økologl6ke.
Vt

om dl66e. 601thold6 1te.ak6jone1t på den Malf.:t aUovVt6kyggende.

Vt

mennuke.llge.

all:tlvl:te.:t.

Vl ve.:t lmldlVt:tld

halt e.n oppgave. l helhe.:ten,
og kaMkje.
og 1te.llglon

(:t1to). Ve.:t bfu

konk1te.:te. oppgavVt,

he.ve.:t ovVt den enke.Ue.

e.UVt blologl6k

e.nhe.:t, half. e.n vl66

ove1t601t både. y:t1te. og lnd1te. påvllf.knlngVt.

ma.6klne1tl,

å

na:tuJtvVtne.:t noe. anne.:t enn pyn:t

ke.:t vLf.. opphøye. 6e.g :tLf.. å 6:ty1te. u:tvlllinge.n
ovVt6lll:t

uall:t6om:t

- ll'!:tVte.66e..

Nå Vt de.:t 6å a:t e.nhvVt 01tganl6me.

6ulle.

de.:t mln6:te. k1typ

og a:t me.nnuke.:t både. [01t6e.:t:tllg,

komponene.:t.Vt. Va bfu

6ne.v1te. næltlng6llv6

6le.k6lblll:te.:t

a:t 6elv

vVt6:t ved "601t6e.:t:tllg uall:t60mhe.:t", Vt l 6:tand :tll

aUVt

u:t6le.:t:te. vlll:tlge.

logl6ke.

601thold 6am 6l:t:t e.gen:t-

oppmVtk60m på hv01t be.g1ten6e.:t vålt

601tu:t6e.:t:te1t lmldle1t:tld

Ve1t60m mennu -

l de.:t blologl6ke.

og øko-

de.:t a:t me.nnuke.:t half. den

ovVt kon6e..lwen6e.ne. av 6ln vllf.k6omhe.:t, og a:t hvVt

e.U half. e.n æ1tllg vLf..j e. :tll

å ovVtle.vVte.
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vå1t:t llv6g1tunnlag

e.nk-

:tLf.. kommende.

genVtMjonVt ,i, en .tje.nU.g 601t6o..tn,i,ng.Svælt.t Li..te. .tydVt på o..t d)J.,1.,e.
.to
601tu.t1.,e..tn,i,nge.ne.
Vt .til1.,.te.de.,i, dag. VVtme.d bølt både. no..tu1tvVtne..t1.,
og
næ1t,i,ng1.,.Uve..t1.,
mu.t g1tunnle.gge.nde.1.,,i,k,te.mål
væ1te.o..t ,i, de..t m,i,n1.,,te.
JtU.tVt
.av de. enkel.te. b,i,olog,i,J.,ke.kompone.n.tVt bfu be.va1t.t, 1.,.Uk o..t man halt
1.,jan1.,en.til e.n 1te.ve.1tJ.,Vt,i,ng
av 6e.ilg1te.p.
Julen og å1t1.,1.,k,i,6.te..t
Vt ,t,i,de.n 601t .tilbake.b.Ukk og 1.,e.lv1tanMke.l1.,e.
. Kan1.,kje. de..t kan væ1te.ny,t,t,i,g 601t de.n enkel.te. å te.nke. gjennom hva 1.,om601t.tje.nVt be..te.gne.l1.,e.n
"J.,Vt,i,ø1.,,t
no..tUJtvVtn", og hve.mMm gjølt 1.,e.gbe.1.,,t60"-.tje.n.t .til e.n 1.,.Uk bene.vne.l1.,e.på 1.,,i,nv,i,Jr,kMmhe..t.Elt de..t de. 1.,om6ø1tl.,,tog
61te.m1.,,t
MakkVt va1tm.tom no..tu1tvVtn- u.te.n60"-e.gne. ene.mVtkVt? Elt de..t de.
Mm me.d e.gne. he.ndVt g1tavVt 61tambo1t.tgje.m.te.g,i,0.t.tønnVt Mm .t1tuVt aU
l,i,v ,i, v,i,d omk1te..t1.,,e.llVt Mm på annen må.te. b,i,d1ta1t
.til å gjølte. dagen1.,
1.,dua1.,jon konk1te..tog an1.,kue.Ug 601t o66e.n.t.Ughe..ten?Elt de..t kan1.,kje. den
601t1.,kn,i,ng
1.,ommVt .talt 1.,,i,k,te.
på å øke. 601tJ.,kVte.n1.,
popula1tde..t ,i, økonom,i,J.,k
og økolog,i,1.,ke.601thold? E1t
1.,.tVtke.k1te..t1.,e.1t,
e.nn å kla1tle.gge. b,i,olog,i,J.,ke.
de..t de. 1.,om1.,nakkVt va1tm.tom mVt miljøve.nn.Uge. p1toduk1.,jon1.,601tmVt,
me.n
halt 1.,omp1tog1tam6e.1.,te.,t
mål å 6å opphe.ve..t.to.tal61te.dn,i,nge.nav u.t1tydde.l1.,e.1.,
.t1tue.de.dy1te.a1t.tVt?Elt de..t de. 1.,om1.,.tøttVt "en g1tønn l,i,nje." ,i, nOJtJ.,kpo.U,t,i,kk, men Mm gjennom ,i,n.tVtna1.,jonale.601ta - ,i, 1.,,te.de..t601t gjennom n0Jt1.,ke.
be.1.,lu.tn,i,ng1.,01tganVt
- vil 61te.mme.
601tvaUn,i,ng1.,planVt1.,om,i,nne.bæltVtu.tlt1Jdde.l1.,e.
av dy1te.alt.tVt 61ta no1t1.,k6auna? Elle.It Vt de..t kan1.,kje. ~e. 1.,om
1.,mykkVt1.,,i,n601ten,i,ngme.d e..t navn 1.,ompe.ke.1then på v,i,U1.,te.ll og miljø vVtn, men ha1t Mm e.nu.te. po1.,,tpå 1.,,i,,t,ta1tbe.,i,d1.,p1tog1tam
å u.t1.,le..t.te.e.n be.1.,,te.m,t
dy1te.alt.tog 1.,tad,i_g.t1tuVt me.d åta love.n ,i, e.gne.he.nde.1tde.1t1.,om
de.
,i,kke. 6å1t 1.,,i,nvilje.?
I 601tlt,i_ge.
å1thund1te..tbad p1te.1.,.te.ne.
,i, de.n no1t1.,ke.
IUJr.ke.om o..t Vå1the.1t1te.
må.tte. 61t,i_01.,1.,
61ta ulve.n1.,he.1tj,i,ngVt. Elt dage.n1.,llike. .Uke. ,i,v1t,i,ge..t.te.Jt
å be. 01.,1.,
be.61t,i,dd61ta de. k1te.6.tVt Mm vil u.t1.,le.tte. v,i,,'1-t,i_ge.
kompone.n.tVt
,i, nålevende. og kommende.genVtMjonVt1., .Uv1.,g1tunnlag?

Paul G1tanbVtg.

-
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-
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Elektriskgjerde
FORA BESKYTTE SAU MOT ANGREP FRA ULV
- VERDT A PRØVE OGSA I NORGE

Av Bjørn

I perioden

1983-88

forplantning

Tore

er det,

av ulv

hvert

bortsett
år

Hedmark . Kjerneområdet

innenfor

kommunene Torsby
er de eneste

Skandinavia
utgjort

skutt.

at

ca.

på noen

side

fremst

blant

manglende
motstanden.

dyrene

i Norge

nytt

Observasjoner
fra

perioden

og dette

har

husdyreiere.

kunnskaper
Såkalte
Varmland

vilt-og

fra

side,

og ulvemotstanderne

ulven

fra

man funnet

og Hedmark er dannet

som løsningen

sommeren

Wabakken

tatt

også

inntil

gitt

av ulv

151

tyder

ikke

medd.).

først

basert

næring

nå framhevet

ligget

i

mot ulven,

på både

både

har

pers.

og

på
til

med det

på konflikten

husdyr.

i årene

på snø har

miljøforeninger

har

valper

og fordommer

har

perioden

ynglet

motstand

Overtro

om ulven

ulven

området

skapt

i denne

vinterstid

(P.

er sau blitt

i

som så har

fra

dette

ulv

og Sverige.

fått

par

ligger

og Grue i Hedmark.

har

de to ulveparene

forskjell

i denne

kjerneområdet,

til

av grensen.

vesentlig

år

og Åsnes

som hadde
et

Varmland/

ulveforekomsten

Ved sporingsundersøkelser

90% av revirene

på svensk

Hvert

dannet

registrert

av ynglende

og disse

den ulvetispa

Det ble

i 1987 og 1988.

denne

av ulvebestanden

Sommeren 1985 ble
1983-85

for

tilfellene

på 1980-tallet,

i 1986,
nordvestre

i Varmland,

kjente

størstedelen

fra

i området

sørøstre

Dette

Bækken

denne

mål å fjerne

svensk

og norsk

utryddelse

mellom

ulv

og

av

Som et

tiltak

i Varmland
gang

et

for
satte

forsøk
fra

Sprung

på gården

mistet

mange

ulv.

I 1986

Det

ble

Elektrisk

gjerde

valgt

over

Gjerdet

er
bjørn

metode

for

hvorav

noen

at

disse

Mellomstolpene

tredje

ved

gjerde

verden

en type

elektrisk
land,

både

å beskytte

disse

eller

sau

ned

og glir
belastes
er
er

råte.

Den strømførende

har

løst

-84

for

opp

å holde

det

og
i

i

vært

i

husdyr

mot ville

dyr.

mot både
blitt-en

effektiv

i New Zealand,

Trådene

gjennom
strekking

spor

tråden

galvanisert

en stabil

1 52

mellomstolper,
strammes

kun

mellom

i mellomstolpene,

fra

og svært
er

er

slik

av trådene.

av eukalyptus-tre

gir

1983,

som har

med løststående

selvisolerende

Dette

i

1988.

avling

produsert

i bakken.

ved

laget

Joachim

mot dingoer.

som blir

stikkes

i

i

Han hadde

som beskyttelse

og i Australia

mot

satt

gjerde

i en rekke

resultat

sauene

Bjorntjarnshojden

hele

hjørnestolper

type.

et

1985

hos

både

over

treslaget

tykk

opp

i

Varmland.

ulveangrep

satt

ble

Rovdjur"

opp

som brukes

harde

ekstra

1987

og coyote,

ikke

til

med godt

hjørnestolpene,

satt

i bruk

år

faste

ble

etter

i ulveområdet

å beskytte

i nordvestre

sine

gjerde-systemet,
på

for

alle

å beskytte

basert

"våra

var

å prøve

brukt

saueeiere

gjerdene

og for

tiger,

Dette

tre

flere

innestengt,

foreningen

gjerdet

gjerde

og i

Disse

bruk

et

for

gjerde

første

av sauene

Dalsland.

ble

svenske

Mackaretjarn

Varmland,

nordre

Det

den

ulempene

med elektrisk

angrep

-85.

å redusere

Australia

. Dette

motstandsdyktig
jerntråd

strømføring

mot
av en

og lite

spenningstap
berøring

i Sverige

i følge

fabrikanten

ut

i kupert

skogsterreng,

rimeligere

fra

løsninger

de svenske
ingen

har

vært

ulv

i umiddelbar

tatt

strømbrudd,

av de tre
på

sesongen,
inn,

til

eller

imidlertid

av dem.

og gjerdet
har

dekar.

at

pr.

meter

da noe
er

finnes

at

gjerde

startet

som ikke

det

lett

kan

men det

derfor
på

har

er
sluppet

og praktisk

15 3

ble

gitt
tatt

er

seg

sau

beskyttet

av

ut

at

i et

hjørne

hadde

av funksjon.

beite

i

3 sauer

. Dette

meter

de

påvist

tatt

ført
Hvert

og dekker

et

nok hele

av ulv

av el-gjerdet.
mulig

når

imidlertid

1000-1200

sau
ut

vært

nedbøyd
satt

ikke

tilfeller

ganger

ulven

viste

var

en lengde

de er

har

i 1985

gjerdene

flere
har

i 1988

gjerdet

disse

det

Samtidig

var

Dette

teknisk

at

tilfelle

og hele

og i flere

både

og det

som gjør

innenfor

for

av gjerdene,

gjerdene

etter

tatt

tross

Ved et

røket,

40-50

er

gjerde-typen

forhold,

med elektrisk

i nærheten

et

til

og er

Denne

, og

60 km(!)

kroner

strømaggregat,

forslag

blitt

nærhet

gjerde.

en tråd

areal

hittil

besetninger

var

volt

situasjoner.

i funksjon,

innenfor

inntil

11 svenske

forskjellige

Strømkilden

(med 5 tråder)

sauegjerde.

forsøkene

sauer

elektrisk

ca.

til

i

i Sverige

Gode erfaringer

har

til

og praktiske

forskjellige

synlig.

på 5000

nok

på gjerdet

inkludert

mange

godt

kommer

høyenergi-aggregat

ha strømstyrke

konvensjonelt

under

tilpasses

andre

et

1000 m gjerde

enn

utprøvd

Siden

er

vegetasjon

som de er

Materialkostnadene

beregnet

tekniske

oppvoksende

samtidig

brukt

med gjerde.

vel

av at

med trådene,

som er
skal

på grunn

å gjerde

før

de er
Det

inn

tatt

er
mye st ø rr e

arealer

enn

her,

beitesesongen.
denne

slik

elektrisk

ulveangrep

på sau.

Med henvisning

gjerde

vilt-

utryddelse

av ulven

sauene

et

flere

penger
Dette

tatt

i forsøket

til

Svenske

til
ble

det

det

forebyggende
også

støttet

gledelige

løsningen,

om statsbidrag

sau

oppnådd

har

i brev

til

av

skjedd

som tidligere

beste

mot

samme området.

Rovdjur"

har

at

beskyttelse

tilfeller

som er

miljoforening",

forsøk

også

at

også

ansett

til

elektrisk

gjerde

for

møtt

med

i Norge

sauegjerde

en viss

skepsis
ganger

"ulvegjerdet

mest

forsøkene
med vanlig

få

til

tiltak

Enkelte

det

og at

norske

og ikke

ulven
for

er

å beskytte

gjerde,

for

å unngå
også

ofte

kjennskap

mest

til

og i tillegg

154

noen

er

det

ikke

viktigste

på husdyr.
negative

Denne

har

som at

av husdyra

skader

sauene.

sauegjerde.

pressen,

"inngjerding
at

er

ulvemotstandere

gjennom

inntrykket

på manglende

med elektrisk

mot ulveangrep

med desinformasjon

ulven,

negative

nok også

side.

en fiasko",

fjernet

forebyggende
bygger

kommet

En kan

å få

som beskyttelse

på norsk

er

fungerer".

er

effektiv

ved

"Våra

I 1988

krav

og viser

entydige

i det

på husdyr.

som den

stilt

helt

resultatene

henstilte

och

hele

i ulveområdet.

Elektrisk

det

ulv

om å bevilge

"Varmlands

gå inngjerdet

en meget

har

Naturvårdsverk".

lansstyrelsen

er

de gode

mot rovdyrskader

flere

er

sauegjerder

Landbruksdepartementet

Verdt

hittil

Derimot

til

med elektrisk

"Statens

kan

gjerde

konvensjonelle

tiltak

husdyra

Resultatene

typen

innenfor

at

De som

til

holdningen

de vellykkede
dårlige

svenske

erfaringer

Det

er

urealistisk

å tro

gjennomførbart
vil

dette

bruke

i alle
bli

for

elektrisk

Hedmark

ulvestamme,
enn

og selv

distrikter

har

seg

streife

seg

over

forutsi

hvor

skader

da ofte

oppstå

i Hedmark

har

av de hardest
ulveangrep
bare

Skandinavias

større

tetthet

lavere

være

fornuftig

å

med regelmessige
deler

eneste
av sau

enn

i de

av

ynglende
i utmarka

fleste

her

andre

Det

par

på ulven,

og det

mindre

fra

grensa

bør

være

å støtte

de som har

ligger

den

å vise

seg

sitt

ansvar

bevisst

penger

til

forebyggende

tiltak

bør

Sverige,

mens

skader.

behov
har

har

Nettopp

andre
for

vedtatt

i sørøstre

området.

en

tiltak

for

mest

ha

hatt
Dette

myndighetene

i dette
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har

forebyggende

Norge

muligheten

som er

og 1988.

en utfordring

metoder.

vil

Fylkesmannen

i Grue,

side,

til

å

på husdyr

Fra

mer sporadiske

Odd Wålberg

nye

år.

1987

samtidig

i å prøve
og i dag

i 1986,

opplevd

som hos

vanskelig

Skader

hvert

kan

ulvepar

område.

på norsk

både

har

er

Odd Wålberg

husdyreiere

vest

bør

at

av

Enkeltindivider

Et reproduserende

et

kilometer

i området

interessert

områder,

opplyst

sine

enkeltindivider

forskjellig.

oppstå.

fått

tilfeller
inn.

og etter

på de samme stedene

rammede

et

stamme

store

og bruke

jeg

lenger

saueeiere
er

vil

av sau

De sørøstlige

til

en del

vil

på sauene

saueeiere

settes

er

tetthet

i områder

sauetetthet.

en fast

svært

revir

i slike

og fremst

og lav

å være

avgrenset

skjedd

Det

sauetettheten

etter

vist

vil

og upraktisk.

er

i sør-Norge.

Skademønsteret

et

Ved stor

først

om det

er

av sauene

av landet.

i kjerneområdet

i Varmland,

ulv

kostbart

på husdyr

inngår

inngjerding

deler

gjerde

rovdyrangrep

at

straks

hjelp
åta

Hedmark.
bevilge

og
vare
For

Elektrisk

gjerde

i Ostmark,

Nord-Varmland.
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Foto : Karin

Lu n dgre n

Radion1erkingavgaupe
Hanne

Christensen

Høsten

1987

sjekt

ble

det

av gaupe.
hos

Året

frem

hadde

Åtti

distriktet
Agder.

den

engasjerte
Hanne

Under

av gaupe

prosent

av alle

kom fra

Hægebostad

og den

mars

det

ble

yngleområdene

gauper

med unger

fantes

familiegrupper

munene.

Særlig

hvert

mystiske

arten,

igjen

det

det

unger

hver

som etter

lagt

i denne

var

på å

felt

var

av hunnkommuner

stor

om gaupas

igjen

var

vekt

i begge

og grunneierne

på 11 kg.

kommunen,

stor

i Austi Hæge-

i Bygland.

ovennevnte

jegerne

hvert

gaupe

Observasjoner

i begge

det

dette

og Bygland

en unggaupe

kunnskaper
ble

og Telefra

en voksen

gaupe.

hadde

store

januar
to

ble

arbeidet

om gaupe

. Jaktinteressen

seg

og 11.

gangen

at

i Bygland

skaffet

Den 10.

felt

for

viste

rovviltkonsulenten

i Agder-fylkene

felt

det

samarbeidspro-

Christensen,

i Vest-Agder

- 87 ble

13.

et

om radiomerking

meldingene

registreringsarbeidet

lokalisere

til

i Aust-Agder,

Den 3 . mars

bostad,

forslag

naturforvaltning

med registrering

mark.

denne

for

før

Fylkesmannen

spesielt

til

lagt

med Direktoratet

vandringer.

gaupe

i Bygland,

Interessen
begynt

kometter-

for

å bli

denne

lagt

merke

stor.

FOLKEMØTE I BYGLAND
I slutten

av

januar

holdt

vi

et

slaget
til
et radiomerkingsprosjekt
kant av 100 mennesker
var møtt
så mange
det

mennesker

sagt.

Jo

fremmøtte
oppstod

samlet

interesse,
stort

ken

på sau

viste

5-6

årene,

og jegerne

skattet.
de savnede

lammene,

mente
var

det

som rett

på Bygland

skepsis

at

på
funnet

og slett
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blant

de

tap

av lam de siste
ble

særlig
bare

som

Tapsstatistik-

rådyrbestanden

ikke

for-

ble

Diskusjonen

og interessant.
tendens

der

motell

fantes

og jegere.

saklig

en økende

Imidlertid

frem

saueeiere
sett

i Bygland

ble presentert.
I over- det hadde aldri
vært

på en gang
men også

grunneiere,
var

folkemøte

ble

hardt

med rester
borte.

beav

Rådyr

drept

rester

av.

Naturlig
lam

av gaupe
Mange

nok

var

imidlertid

for

alle

om arten

tering,

imidlertid

bestanden

enige

om og det

Prosjektforslaget

ble

alle

prosjektet

sine

at

det

presentert

om å avstå

for

i 1988,

vi

grunneiere
seg

bruken

av disse
Det

og jegere.

ansvaret

for

Den 3 . mars

jakt

i denne

vi

fått

godkjent

Et viktig

strering

av

av eventuelle

møte
ledd

holdt

men resultatene

lot

ikke

bruk

av

fangstteam

av

i området

tok

dyr

var

som ble

sporing

. Vi var

vente

perioden.
tre

på

fanget.

og fangstforsøkene

i arbeidet

vandringsmønsteret

gikk

fremgangsmåter
et

Distriktsveterinæren

siste

innledes.

opprettet

12 skog -

og jegere

og strategiske

ble

bedøvelse

ble

på

og oppfordret

fra

Sammen med grunneiere

fangstopplegg.

de

lagene

hadde

fangstinnretninger.
et

rekrut-

effekten

i kommunen . Alle

ulike
for

forferdelig

arealbruk,

Av landbruksdepartementet
diskuterte

var

TIL PROSJEKTET

som en prøveordning

medlemmer

på

En ting

man vet

gjelder

stor.

predasjon

og detaljert

etterhvert

og sauealslagene

for

gaupas

del

for

i utmark.

GRUNNEIERLAGENE TAR STILLING

inn

var

når

atferdsmønster

og sau

eierlagene

for

en god
var

på rådyrbestanden.

- både

dødelighet,

funnet
av gaupe

bekymret

predasjon

gaupe

rådyrbestanden

det
at

saueeiere

og jegerne

lite

var

mente

kunne
og regi-

kommet

sent

igang,

på seg.

FANGSTFORSØKENE LYKTES
Den 10.

mars

Johnny

ble

den

Lundtveit,

hadde

2 døgn.

Da han

hjertet

en dobbelt

hanngaupe

rolig

man ventet
Gaupa
et

ble

i dyp

sjekket

da hatt

kunne

målinger
ta

til.

hold.

Jegeren,

felle

stående

sin
- der

var

en stor
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stor

mens
dyret.

og ketalar

av 15 minutter

og påmontering
Det

var

komme og bedøve
av rompun

i

gjorde

en velvoksen

Spenningen

som skulle
I løpet

satt

Kjell
ute

om morgenen,

på han.

med en blanding

på 2 m

fanget.

tidlig

saltomortale
og stirret

bedøvet

søvn:

gaupa

fella

på veterinæren

blåserør

halsen

første

av radiosender
hanngaupe,

lå

fra
dyret

rundt
i god

kon-

disjon,
antakelig
i 5-6 årsalderen.
Den var ikke skadet av
fangstredskapet.
Etter
ca. 35 minutter
begynte dyret å røre
på seg igjen,
og etter
nok en time var den gått inn i skogen
igjen,
noe groggy, men skjønt uvitende
om at han var den
første
radiomerkede
gaupe i Norden. Samarbeidsprosjektet
hadde lykkes og resultatene
kom raskere
enn noen hadde trodd.
EN HUNNGAUPEBLIR FANGET
16 dager senere ble det igjen fanget en gaupe i Bygland,
denne gangen en liten
hunngaupe på 15 kg. Dessverre
slet dette
dyret seg fra samme type fangstredskap
som hanngaupa ble fanget i, og skadet seg såpass at den ble avlivet.
Alle feller
ble da umiddelbart
innlevert
for utbedring.
Konklusjonen
ble
at varslingssystem
er nødvendig
for å komme til stede og bedøve dyret umiddelbart
etter
at det er gått i fella.
Etter
forbedring
av selve fellekonstruksjonen
og etter
anskaffelse
av 4 alarmsystemer,
som vi fikk låne av DN, var det blitt
barmark. Vi forsøkte
også fangst utover
sommeren, men uten at
gaupe ble registrert
nær fellene.
Den radiomerkede
hanngaupa
mistet
nemlig senderen
sin ca. 19 juni,
og vi gjorde da gjenfangstforsøk
uten at dette
lykkes.
Vi tror at de gaupene som
var i lisidene
vinterstid
beveget seg mer opp på heia om sommeren da rådyra
spredte
seg mer. Vi fant igjen senderen
som
var mistet . Etter hva vi kan forstå
må halsbåndet
ha utvidet
seg i varmen som var på denne tiden,
og skruen som festet
båndet ha falt ut. Dette må betraktes
som en stor konstruksjonssvakhet,
og det er egentlig
synd at slik skal skje.
Produsenten
er gjort
oppme rksom på denne svakheten
som jeg
håper de gjør noe med .
Den merkede gaupa ble fulgt hver dag så lenge den hadde
senderen
på. De første
12 dagene etter
at den ble merket
tok den ikke rådyr,
men så tok den tre stykker
på kort tid,
ett sammen med hunngaupa som vi hadde mistet.
Dagen før hun
ble fanget,
hadde radiohannen
forlatt
henne og gått over
isen til den andre siden av Byglandsfjorden
der han tok to
rådyr.
Obduksjonen
av hunngaupa viste
at hun akkurat
var
parret.
Hun hadde tre ferske
gule legemer og ville
altså
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sannsynligvis

ha

fire

fastere-

fire

fått

kan

ha vært

ført

344 becquerel

tre

fostre.

livmorarr
fram.

Forøvrig

kg.

kroppsvekt.

pr.

Året

før

hadde

hun

dette.

Ikke

alle

hun noe

mager

antydet
var

hatt
disse

og hadde

HVA HAR VI FÅTT UT AV DETTE FORSØKSSTADIET?
Gaupefangst
verden.

er

ikke

Fangsten

Vi fikk
rolig

få

det

det

Den var

dermed

ikke.

Da vi

trinnene

under

kan

også

for

reagere

vi

at
seg

de bruker

oss

til

store

nå

styret

der

at

men er

rovdyr

noe

vi

kunne

Hannen

var

og skadet

seg

konfrontert

med

vi

Dyra

sitter

igjen

i fangstprosessen

i det

en litt

kommet

i
greit.

gå galt.

trinn

dyret

prøvd

som er

store

sine

ble

på alle
for

i Sveits,

med her
meget

med mennesker,

og erfaringen

raskt
Vi har

som er

til

hele

tatt

annen

metode

at

bør

vi

kan
enn

holde

utprøvd

her

med hell.

å gjøre,

kan

små forandringer

Det

i dag,

Når

en har
gi

mulig

ja

det

er

ingen
for

25 km
sted

pr.
for

å dra

Den kunne

på de ca. _ 3 månedene
fjorden

fra

de få

og den
rett

litt

hvilke

kan

til
gaupe

gå igang

ut-

gaupas

forholdsregler

og radiomerke

uten

og tenke

resultatene

vandringer

lokalbefolkningen
døgn.

så

og vet

nå vi

gaupas

parringstiden

også

på det

pro-

biologi,

utprøvd.

om at

radiomerkede

raskende
under

tvil

er

og tele-

som må til

Vi kjenner

å fange

er

fangstutstyr

forbedringer

fangstsituasjon

er

da metodikkdelen

om den

fangstmetodikk,

hvilke

på markedet.

i en

må ta.

blemer

utprøvd

og vet

reaksjoner

Det

gå galt.

med beina

fangsten

galt.

fått

metriutstyr

nå

som kunne

hunngaupa,

mulighetene

av

gikk

konsekvenser.

Vi har

vi

forsiktig

samme metode

med fangst

jobbe

og nærkontakten

individuelt,

noe

den

fast

mistet

må handle

å redusere

gjøre

en kan
hanngaupa

på alt

å sitte

med fatning.

med er

første

indikasjoner

og tok

alle

letteste

av den

ut

vi

i Bygland.
første
ligge
i flere

hele

dalføret

Homme i Valle

i nord
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kunne

komme med

og arealbruk,
tiden

rolig
dager.

Hanngaupa
gikk
i flere

over-

ble

merket

på det

dager

Totalt

på begge
og til

den

var

brukte

sider

Byglandsfjord

meste

på

samme
den

av Byglandsi sør.

Dette er en distanse
på 80 km. Den gikk nesten utelukkende
i de bratte
lisidene
der rådyra oppholdt
seg. Da sauene ble
sluppet
på innmarksbeite
gikk han fremdeles
ruta si som ofte
passerte
gjennom de inngjerdede
sauebeitene.
Flere ganger
hendte det at vi registrerte
gaupa passere
forbi og sauene
løp ned til gards,
men aldri
rørte
han noen. Lokalbefolkningen
var svært spente på gaupas atferd
i saueflokkene
på utmarksbeite
utover
sommeren. Dessverre
mistet
han senderen
akkurat
idet sauen skulle
på heia og vi fikk dermed ikke fulgt
denne
siden.
I dag er det meste av innsankingen
foretatt.
Selv om
man ikke har noen totaloversikt
ser det ut til at saueeierne
som hadde relativt
høye tap i fjor,
ikke har hatt tap i år.
Det er ikke kommet inn meldinger
om gaupedrepte
lam/sau i
Bygland i sommer.
HVA MED GAUPAS FREMTID?
Dessverre
får jeg ikke selv anledning
til å arbeide
med
gaupa lenger.
Jeg har fått
et tilbud
om et stipend
ved NINA
der jeg kan arbeide
med rødrev og prosjektet
i Bygland er
avsluttet.
Jeg håper imidlertid
at man innen forvaltningen
ganske snart vil prioritere
forskning
på denne arten.
Den
er sårbar
for den jakten
som utføres
i dag. Gaupejakt
er
svært attraktivt
for endel jegere
som er i stand til å utsamarbeid
rydde lokale
bestander
dersom de ønsker det. Kun
med disse
jegerne,
grunneiere
og saueeiere
vil kunne
skaffe
oss data om gaupa. Slik kunnskap kan gi grunnlag
for
en mer målrettet
forvaltning
enn det som er tilfellet
i dag.
Det er bl.a.
lett
å overestimere
en gaupebestand
lokalt
og
dermed i god tro skyte ut de få produksjonsdyrene.
Gaupa er en interessant
art,
ikke bare for forskerne.
Den
sterke
interessen
som lokalbefolkningen
viste
i dette
prosjektet,
forteller
oss om det spesielle
forholdet
de fleste
mennesker har til disse hemmelighetsfulle
rovdyra.
Det er
et tosidig
forhold.
Jeg tror at vi som forskere
gjennom
våre prosjekter
også kan stimulere
den allmenne
interessen
for rovdyras
biologi.
Å jobbe med disse artene krever endel
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av oss,
både
samarbeidsevne,

når

beid

og diplomati.

kars

akademiker

stillende

man arbeide

n ært

samarbeid

står

vernet,

bør

på vilt.
for

er

den

Det
siden

funnsansvar
og overlates

både

å skaffe

oss

også
bør

koster
regjeringa

hvis

man innser

i felten,

og andre

om dyra

rundt

gjelder

å utnytte

når
mange
til

det
penger.
mange
gjelder

ikke

være

må drukne

jegerne.
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situasjon

et

forskere
store

oss.

Vi
denne

bevilgningene

sider

biologisk

jegeravgiftene

Viltets

åpnet

De økte
andre

at

må man ha

kunnskap

av naturvernet.
til

en staktilfreds-

har

det

som ikke

for
på en

på grasrotnivå

komme når
bare

greit

sidene

fordel
ute

faltarbeid,
mediasamar-

med radiomerking

i startgropen
fra

like

disse

en stor
artene

Teknikken

som også
gis

alltid

Men det
med folk,

for

som idag

ikke

opp alle

med disse

foreløpig

teknikken

er

å følge

fagområdet.

muligheter

gjelder
fagkunnskap,
praktisk
til
folkelig
kommunikasjon,

Det

måte.

skal
innen

det
evne

av miljø

-

forskning
som skal
er

i forurensningsproblematikk

et

sørge
sam-

Nogle opplævelserfradet sydligeBayern
Hans-Jørgen
Siste

halvdelen

og dro

var

Det

studier

daglige

og andre

nok om det

Foruten

spesielt

Milnchens
stor

besto

muskedundere,
og avdøde
Hjortene

og jeg
avdøde

tilfelle

merksom

på at

For

herrene

festet

på

det

kunnet

konkurrert

hele

slik

at

ikke

noen

lerret

anbefale

for
gevir

Wilhelm - barter

og i noen

ordens

det

skyld

får
litt

.

tilfelle

jeg

ikke

. I grunnen

jeg

med gamle

med tilhørende

keiser

med hvalrossbart

men bare

å bese

til

Det var
ikke

hjorter

ikke

min vei

ansamling

utstoppet

med gevir.

er

tid

falt

vil

i

ringmerking.

det!

litt

av en anseelig

med tilhørende

i noen

presentert

er

også

har

å komme

og fiskemuseum.

en rekke
jegere

jeg

og strafferettspleie

det

jakt

at

prøveutsluppede

så uheldige

Mfinchen . Her

opplevelse

Museet

opplyses

og godt

ble

i Bayern,

kom innom
andre.

kriminologi

studier

det

og for-

behandlingsbehov.

en st + afferettslig

spesialiteter

mine

fritidsopphold

og deres

vært

og fått

som trekkfuglene,

jeg

et

fengselsfugler,

som har
klør

hovedstaden

gjorde

ifra

meg kan

blant

personer

ornitologiske

måned
langt

kjenner

v irke

rettsapparatets
Nåvel

var

av delinkventer

dem som ikke

mitt

Weihe

av oktober

sydover.

målet
For

Wallin

var
synd

med madam Tussauds

bare

gjøre

opp-

utstoppet,
ellers

hadde

vokskabinett

i London.
Nåvel

nok om det,

perlen

på værket

film

med den

Så her
vi
Kort

sagt

liten
sine
et

man tager

"Die

viltet.

smakebit

moderne

Beizjagd

tid.

utfører

mit
video

En film

i filmen
var

en ekte
det

prosessen
prosesser.

dem Habicht".
anmeldelse,

totalt

av ornitologisk

Innledningsvis
gikk

og selve

instruksjons-

riktig

man dem og deretter

på hvordan

adferdsterapeutiske

også

første

en falk,

oppdretter

det

av video

motforestillinger

små . Deretter
menneske

var

tidskriftets

jo med i den

og så

og fanger

tittel

altså

unødvendige

hauk,

"action"
fremvisning

fengende

ko mmer

følger

for

litt
var

hele

riktignok

haukemamma
over

etter
Kort
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nok en hønse-

vandrer
det
til

sikkert
sagt

blottet
karakter.

lærer

å vise
helt

man udi
en
opp
hvordan
udmerkede

på 60 minutter,

naturen

mere

har

man vel

Deretter

er

ikke

det

antaglig

Sammen med et

åndfullt

til

rundt

de

var

meget

positive

sitt

tid

til

å avsette,

bare

å gå udi

publikum

60 stirret

jeg

og det

lærer

fasinert
tydlig

hele.

å starte

naturen

i alderen

var

man det

fra

på

skjermen.

at

filmen

selv.

år

14-15

og opp

Kommentarene
hadde

funnet

publikum.

Nå skal

ikke

at

setter

folk

godt

jeg

være

Litt

av museet

på at

pris

stell.

og fikk

se

filhrungen".

Tydligvis

må de også

være

ble

... 200
også

200 ugler,
de

jakter
jeg

en udmerket

" Falknerei
på

og surmulete.

rovfugler

forskrekket

i akterruten
en samling

anklagende

fikk

at

tysk

bil

får

hygglig
mat

Eule,

påskrift

tåglich

interessert

fly

og

kom ut

med følgende

og ørner.

tilogmed

er

da jeg

Geier,

en ornitologisk

jo

de

allikevel

Adler,

gribber

Det

Snill

Flug
med

med dyrene

og da bør

de

jo

ikke

klage.
Naturligvis
seriøse

skjønner

hadde

jo

å få

vært

tak

er

grovt

og hauker

fra

andre

det
jo

vært

ville

mye bedre

det

å få

fuglebaby
kunne
avanserte

da.

at

komme til
Jeg
noen

jo

er

å få

nemlig

litt

redd

kunne

komme til

også

videofilm
liten

noen

å klatre
skrent

ganske

er
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IvarMysterudog Ingrid Nylund med nye
utspill mot ulven, denne gang i forbindelse
med tolkningen av Bern-konvensjonen
17.8.1988:

NRK-HEDMARK,NYHETERVED O7.15-TIDEN,
VED O8.5O-TIDEN.

Ivar

OGSÅ SENDT PÅ Pl

Mysterud:
Altså,
Bern-konvensjonen
er jo ikke - den åpner jo
ikke opp for å etablere
en levedyktig
ulvebestand
uansett
konsekvenser i Norge.
Det er feil.
Bern-konvensjonen
har noen tilleggsparagrafer
som også Stortinget
har vedtatt,
hvor skadeproblematikken
kommer inn - og den må vurderes.
Og alle som har
studert
rovdyr og sau vet at å kombinere mye ulv, altså
en levedyktig ulvebestand,
med et nokså utstrakt
sauehold,
det er en
ting som er politisk
håpløs.
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
I følge Mysterud åpner Bern-konvensjonen
for å samarbeide med andre land om forvaltningen
av ulv,
slik at ulven kan formere seg og ha sin stamme i Finland,
mens
enkelte
streifdyr
kan forekomme i Norge og Sverige.
I naturvernkretser
tolkes Viltloven
og Bern-konvensjonen
slik at Norge er for~
til å ha en forplantningsdyktig
ulvestamme innen Norges
pliktet
grenser,
mens Mysterud mener konflikten
med småfenæringen
da vil
bli for stor.
Formann i Bondelaget,
Kåre Syrstad,
er enig.
Kåre Syrstad:
Det som vi i Bondelaget
har sagt, det er jo at en må
se Norden i sammenheng når en diskuterer
et rovdyr som ulv, og at
det ikke nødvendigvis
skal være en - en stamme i hvert av de
nordiske
land.
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
Både Bondelaget
og Norges bondeog småbrukarlag
er svært skeptisk
til en levedyktig
norsk ulvestamme, og Mysteruds tolkning
av Bern-konvensjonen
åpner altså
for at ulven kan plasseres
i Finland.
Ivar Mysterud:
Det er dine ord - jeg har ikke sagt noe om hvor vi
skal plassere
ulven, men det er helt opplagt at det på kort sikt
å etablere
denne levedyktige
ulvebestanden
i Norge her, det får
store landbruksmessige
konsekvenser,
bl.a.
for småfenæringen.
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17.8.1988:

NRK-HEDMARK,
NYHETERVED 12-TIDEN, OGSÅ SENDTPÅ Pl
UNDER12.3O-NYHETENE.

NRK-Hedmarks oppleser:
Rovdyrforsker
Ivar Mysterud feiltolker
Bernkonvensjonen
når han mener at Norge ikke er forpliktet
til å ha
i
en levedyktig
ulvestamme.
Det sier Atle Haga, underdirektør
Miljøverndepartementet.
Haga mener konvensjonen
forplikter
Norge
til åta
vare på de ulvene vi har.
Mysterud sier at Bern-konvensjonen ikke pålegger hvert lan d å holde en ulvestamme.
Ivar Mysterud:
Altså, Bern-konvensjonen
er jo ikke - den åpner jo
en levedyktig
ulvebestand
uansett
konseikke opp for å etablere
Det er feil.
Bern-konvensjonen
har noen tilkvenser i Norge.
leggsparagrafer
som også Stortinget
har vedtatt,
hvor skadeproblematikken
kommer inn - og den må vurderes.
Og alle som har
studert
rovdyr og sau vet at å kombinere mye ulv, altså en levedyktig ulvebestand,
med et nokså utstrakt
sauehold,
det er en
ting som er politisk
håpløs.
NRK-Hedmarks reporter
Bjørg Irene Hovde: I følge Ivar Mysterud åpner
Bern-konvensjonen
for samarbeid med andre land om forv a ltning av
ulv - slik at ulven kan formere seg og ha sin stamme i Finland,
mens enkelte s treifdyr
kan forekomme i Norge og Sverige.
Atle
mener a t dette er feiltolkning
av
Haga i Miljøvern dep a rtementet
konvensjonen.
Atle Haga: Ja, jeg ser på de t som en kl a r feiltol kning av konvensjonen.
Formålet til Bern-konvensjonen
er jo åta
vare på alle planteog dyrearter
som finnes naturl i g i Europa.
Den har en liste
over
arter som hvert land skal totalfrede,
og på den li s ten så står
bl.a.
ulv.

18.8.19 88:

NRK-HEDMARK,
NYHETERVED O7-TIDEN.

NRK-Hed mark s oppleser:
Nyheter fr a NRK-Hedmar k . Stortingsrepresentil å
tant Ingri d Nylun d mener Norge bør s lippe å være forpliktet
t a va re på ulve st ammen. Hun vi l nå ta de tte opp i Stortinget.
-Vi må velge om vi v i l ha ulv eller sa u, sier Ingrid Nylund.
Ingrid Nylund:
Je mener at Norge er et vel d ig lite land, og a t vi
har en s pe s iell bo s etnin gss t r uk t ur s om v i ha r prøvd å opprettholde.
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Og i den forbindelse
så må'n også sjå på om hva - hø som er
viktigst
da - derfor så synes je det er unaturlig
at vi skar ha
ei stor stamme tå
den sterke forpliktelsen
til å opprettholde
ulv når vi har så mange andre ting som skal ivaretas.
NRK-Hedmarks reporter
Lisbeth Schei:
Norge er i følge Bern-konvensjonen om vern av ville
planter
og ville
dyr forpliktet
til å
beskytte
de rundt 4 ulvene som er igjen her i landet.
Stortingsrepresentant
Ingrid Nylund mener at vi må velge om vi vil ta vare
på ulven eller
opprettholde
sauedrift
i de områdene ulven går.
Hun mener at ulven er til så stor skade for saueeierne
at Norge
må fritas
fra de forpliktelsene
som Bern-konvensjonen
setter
om å
opprettholde
ulvestammen.
Konsekvensene av dette er at det må
bli tillatt
å skyte skadedyr,
og da må vi også regne med at ulven
her i landet blir utryddet,
sier Nylund.
Ingrid Nylund:
Je trur at konsekvensen må bli at Norge itte har har - kan ta på seg ansvar før ei ulvestamme,
og det vil da bety
at vi - at de ulva vi har sannsynligvis
vil bli utrydde - ja.
NRK-Hedmarks reporter
Lisbeth Schei:
Men, hvis Norge da trekker
seg
fra denne konvensjonen
som sier at vi skal verne om ville
dyr og
planter
- kan ikke det også få konsekvenser
for andre dyrearter?
Ingrid Nylund:
Je har itte studert
dette i nån detalj,
men je går
ut i frå at det itte behøver å så gå ut over andre forpliktelser.
Det må jo også væra snakk om muligheter
et land har før å så ta
på seg forpliktelser.

18.8.1988:

NRK-HEDMARK,
NYHETERKL. 07.50.

NRK-Hedmarks reporter
Arild Martinsen:
Feltbiolog
Viggo Ree reagerer
meget sterkt
på at stortingsrepresentant
Ingrid Nylund mener Norge
bør slippe å være forpliktet
til åta
vare på ulvestammen.
Ulven
er til så stor skade for saueeierne
at Norge må fritas
for de forulvepliktelser
som Bern-konvensjonen
setter
om å opprettholde
Konsekvensen av dette er at det må bli tilGtammen, sier Nylund.
latt å skyte skadedyr,
og da må vi regne med at ulven her :i landet
også blir utryddet,
sier Ingrid Nylund.
Her er Viggo Rees kommentar til Nylunds uttalelser.
Viggo Ree: Ja, Ingrid Nylund - hun har jo markert seg som en markant
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talsmann for utryddel se av ulv i Norge i mange år.
Og det hun
nå ønsker åta
opp i Stortinget
- nemlig at Norge skal fri seg
fra våre internasjonale
forpliktelser
gjennom Bern-konvensjonen
det vil opplagt vekke internasjonal
oppsikt hvis - hvis så skjer.
I går gikk jo Ivar Mysterud ut med sin tolkning
av Bern-konven sjon en, som går ut på å plassere
den nordiske
ulven i f.eks.
SørFinland.
Denne tolkningen
av disse bestemmelsene
- de ble jo
raskt imøtegått
av Miljøverndepartementet.
Og nå tror jeg kanskje
det er på sin plass å poengtere
følgende som har med bestemmel s ene
for ulv å gjøre i Norge.
Altså, vi lever nå i en tid da det er
bred politisk
enighet om åta
vare på artsrikdommen
og mangfoldet
i vår natur.
Og vår viltlov
av 1981, som altså ble vedtatt
i Stortinget,
den ivaretar
også ulvens rettmessige
plass i vår natur.
Og
å sikre
dessuten
så har regjeringen
ved kongelig resolusjon
vedtatt
en levedyktig
bestand av denne arten på norsk jord.
Og så i tillegg, så kommer da det som er oppe i bildet
nå, nemlig Bern-konvensjonen . Den ble enstemmig vedtatt
av Stortinget
i 1986, og det var
altså etter at Ingrid Nylund ble stortingsrepresentant,
og der har
vi forpliktet
oss til å gi ulven en meget streng beskyttelse
innenfor landets
grenser.
Og dette inkluderer
f.eks.
at lovverket
vårt
dette formålet.
skal tilpasses
Du mener altså
at Ingrid
NRK-Hedmarks reporter
Arild Martinsen:
Nylund så og si skyter over mål her?
Viggo Ree: Ja, jeg vil si det så sterkt,
at det må faktisk
være ganske pinlig
for vår statsminister
, som altså var miljøvernminister
i det land som tok initiativet
til Bern-konvensjonen,
og som nå
reiser
verden rundt og underviser
om miljevern
og nødvendigheten
å ha en partifelle
som ønsker
av åta
vare på truete
dyrearter,
utryddelse
av en høyerestående
dyreart
i vår natur - altså i strid
med norsk lov og Stortingets
enstemmige tilslutning
til Bern -konvensjonen,
og ikke minst folkeoppfatningen
i vårt land.
I utlandet
så blir
Norge ofte betraktet
som en barbarnasjon
på grunn av vår
ikke min Rt rovdyrene , og det
behandl::_ng av dyr, og dette gjelder
er derfor - ja, jeg vil rett og slett
si det sånn at det er høyst
og ekstrebeklagelig
og rett og slett
tragisk
at disse prjmitive
på
mistiske
holdningene
også er å finne blant våre folkevalgte
Stortinget
.
NRK-Hedmarks reporter
Arild Martinsen:
Det sa feltbiolog
Viggo Ree.
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18.8.1988:

NRK - P2, DAGSNYTTKL. 10.00.

Feltbiolog
NRK-Dagsnytts oppleseE:
Viggo Ree mener det kommer til
å vekke internasjonal
oppsikt at stortingsrepresentant
Ingrid
Nylund fra Arbeiderpartiet
sier at Norge bør slippe å være forpliktet
til åta
vare på ulvestammen.
Ree sier til NRK-Hedmark
at det må være pinlig
for statsministeren,
som var miljøvernminister
da Norge tok initiativ
til Bern -konven sjonen som beskytter
ulven.
Ingrid Nylund har sagt at vi nå må velge om vi vil ha ulv
eller sau .

19.8.1988:

NRK-HEDMARK
, NYHETERKL. 07.02-07.05.

NRK-Hedmarks oppleser:
Det vil virke uheldig dersom politikerne
nå
skulle gå bort fra Bern-konvensjonen.
Det sier statssekretær
Tone Bratteli
i Miljøverndepartementet
i en kommentar til stortingsrepresentant
Ingrid Nylunds utspill
i ulvedebatten.
Nylund
mener Norge bør fritas
for forpliktelsene
i Bern-konvensjonen
til
å opprettholde
en ulvestamme.
Statssekretær
Tone Bratteli
sier at
det har vært bred politisk
enighet om å slutte
seg til Bern-konvensjonen.
de
Tone Bratteli:
Og i det ligger det et ønske om å opprettholde
villdyrstammer
som fortsatt
er igjen,
og jeg vil nok si at det
kan virke uheldig utad dersom Norge nå skulle innta en annen
holdning.
NRK-Hedmarks reporter
Halvard Berget:
Stortingsrepresentant
Ingrid
Nylund fra Arbeiderpartiet
har nærmest blitt
vingeklippet
etter at
hun i går gikk ut og sa at ulven bør utryddes.
Feltbiolog
Viggo
Ree sier det er høyst beklagelig
og tragisk
at slike primitive
og
ekstremistiske
holdninger
er å •finne blant våre folkevalgte
på
Stortinget.
Verdens Naturfond og Foreningen Våre Rovdyr har fulgt
opp kritikken
med å karakterisere
Nylunds utspill
som grotesk og
uheldig for landets
anseelse.
Ingrid Nylund står på sitt.
-Vi
må velge mellom ulv eller
sau , sier hun, og inviterer
miljøvernministeren
til å besøke de som driver med sau i utkantene.
Men det
er ikke sikkert
at dette besøket gir det resultatet
Nylund helst
hadde håpet.
For statssekretær
Tone Bratteli
er ikke i tvil om

at Norge er forpliktet
til åta
vare på ulven.
Tone Bratteli:
Nei jeg tror ikke det kan være tvil om det.
Bernkonvensjonen
inneholder
bl.a.
en liste
over arter som skal gis
streng beskyttelse,
og ulven står på den lista.
NRK-Hedmarks reporter
Halvard Berget:
Mener dere i Miljøverndepartementets ledelse
at Ingrid Nylund ikke bør ta denne saken opp i
Stortinget?
Tone Bratteli:
Jeg tror ikke det er opp til Miljøverndepartementets
politiske
ledelse
å gi instruks
til stortingsrepresentant
Nylund
om hvilke saker hun vil ta opp eller
ikke ta opp.
Er dette en pinlig sak for
NRK-Hedmarks reporter
Halvard Berget:
Arbeiderpartiet
og regjeringen?
Tone Bratteli:
Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere.

19.8.1988:

NRK-HEDMARK,
NYHETERKL. 12.00.

i
NRK-Hedmarks oppleser:
Landbruksmyndighetene
har sviktet
totalt
ulvespørsmålet.
Det sier formannen i Foreningen Våre Rovdyr, Paul
Granberg.
Landbruksdep a rtementet
og bondeorganisasjone
ne har hatt
lang tid på seg til å innrette
seg etter
stortingsvedtakene
om at
vi skal ha ulv i Norge.
Granberg mener at det ikke finnes noen
tvil om at vi skal bevare ulven, og anklager landbruket
for å ha
forholdt
seg helt passive.
Paul Granberg:
De har jo ikke gjort noen oppfølging,
de har kort og
godt bare sittet
på sine taburetter
og latt det hele skure og gå.
Dette måtte man på forhånd kunne forutsi
- at man ville
få skade r
når man skulle ha store rovdyr i våre utmarker der hvor det beiter
sau.
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
Landbruksmyndighetene
og bondeorganisasjonene
har hatt 7 år på seg siden Viltloven
ble vedtatt
til å tilpasse
småfenæringen
til det faktum at vi har vedtatt
å ha
ulv, sier Granberg.
Det er viktig
å skille
mellom forvaltningen
og landbrukets
oppgaver,
si er han.
I stedet for å tilpasse
landbruket til rovdyrsituasjonen
blander istedet
bondeorgani sas jonene
bl. a . ved å foreslå
at den skandinaviske
seg inn i forvaltningen,
Og Landbruksdepartementet
har
ulvestammen skal være i Finland.
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ikke løftet
en finger.
Det er Direktoratet
for Naturforvaltning
og Miljøverndepartementet
som skal ta for seg forvaltningen
av
ulven,
og Granberg synes ikke at Miljøverndepartementet
har sviktet i forvaltningen
av ulv.
Paul Granberg:
Det vil jeg ikke uten videre si.
De har - det er
klart
at de sikkert
kunne ha gjort mere, men de har tross alt
gjort ganske mye. De har bl.a.
totalfredet
de - endel av de store
rovdyrartene
- og enkelte
av de artene ligger
jo i dag på den aller
ytterste
randen til utryddelse.

19.8.1988:

NRK-HEDMARK,17-18-SENDINGEN.

NRK-Hedmarks oppleser:
Landbruksmyndighetene
har sviktet
totalt
i
ulvespørsmålet,
mener formannen i Foreningen
Våre Rovdyr.
Statssekretæren
i Landbruksdepartementet
tilbakeviser
kritikken.
Landbruksmyndighetene
har slett
ikke sviktet
totalt
i ulveforvaltningen
slik Paul Granberg i Foreningen
Våre Rovdyr hevder.
Det sier statssekretær
i Landbruksdepartementet,
Terje Risholm,
Granberg kritiserer
landbruksmyndighetene
for ikke å ha gjort noe
for å tilpasse
husdyrnæringen
til vedtaket
om vern av ulven.
Statssekretær
Terje Risholm mener at landbruket
må finne driftsformer
som gjør det mulig å både bevare ulven og småfeholdet
i utkantene.
Og han avviser
kritikken
fra Granberg.
Terje Risholm:
Ja, for det første
er det jo ikke riktig
at ikke
Landbruksdepartementet
har løftet
en finger
for å ivareta
næringens
interesser.
Men jeg vil jo peke på at det er Miljøverndepartementets hovedansvar
når d et gjel der dette med rovdyrforvaltning,
og
det er deres ansv ar bå d e når de t gjel de r er s tatninger
etc.
Skal
man da kunne gå noe særlig vi d ere i å s ikre sa uenæringen - næringen - så ville
det jo da eventuelt
være spør s mål om organisert
gjeting
f.eks.
- det er jo et s pørsmål som gjerne kan drøfte s .
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
Det er et 7 år gammelt stortingsHar erf a ringene i disse årvedtak om at vi skal ha ulv i Norge.
ene vist at det går an å ha ulv og sau side om side?
Terje Risholm:
Nei, det er et klart
problem å ha ulv og sau side om
sid e , men samtidig
- det er det ganske klart
at vi må akseptere
i
Norge å ha en ulvestamme s om Stortinget
har s agt vi skal ha , Men
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samtidig må vi og akseptere
at vi har en sauenæring i disse områdene, bl.a.
oppe i Engerdal,
som må ha livets
rett,
og vi må
da finne muligheter
som sikrer
disse.
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
Folk fra sauenæringa
sjøl sier at
det finnes ingen muligheter
i det hele tatt,
og stortingsrepresen
tant Ingrid Nylund hevder at vi må velge mellom ulv og bosetting.
Terje Risholm:
Vi har et ansvar for - et internasjonalt
ansvar for
å ha en rovdyrstamme,
også ulv.
Det må vi akseptere.
Men samtidig er det klart at vi har et veldig stort ansvar for de som
driver med sau i næringssammenheng.
Det ansvaret
er vi nødt til
åta
alvorlig.
Og det forsøker
vi både gjennom erstatningsordninger, og vi vil naturligvis
se på om det kan finnes andre måter å
sikre dette på en bedre måte.
Men at det er vanskelig,
ja - det
er riktig.
Er det realistiske
muligheter
for
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
å finne driftsformer
som lar seg kombinere?
Terje Risholm:
Det kan jeg ikke svare på i dag .
NRK-He dmarks oppleser:
Det sa statssekretær
i Landbruksdepartementet
,
Terje Risholm, intervjuet
av reporter
Trond Berg.
Og statssekretær
Tone Bratteli
i Miljøverndepartementet
sier også at Norge ikke kan
løpe fra sitt ansvar for åta
vare på ulven.
Det vil virke uheldig
dersom politikerne
skulle gå fra forpliktelsene
i Bern-konvensjonen, mener Bratteli.
--------

forts.

NRK-Hedmarks oppleser:
Ulvedebatten
har blusset
opp igjen etter at
Ivar Mysterud trakk tolkningen
av Bern-konvensjonen
i tvil,
og
etter at stortingsrepresentant
Ingrid Nylund varslet
at hun vil
ta opp Bern-konvensjonen
i Stortinget
for at Norge skal slippe å
verne om ulven.
Miljøverndepartementet
har ansvaret
for forvaltningen av ulv, og reporter
Trond Berg har snakket med miljøvernministeren.
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
En stortingsrepresentant
fra
Arbeiderpartiet,
Ingrid Nylund, har varslet
at hun vil ta opp
Bern-konvensjonen
i Stortinget
til høsten for å løse Norge fra forEr det mulig, miljøvernminpliktelsene
til åta
vare på ulven.
ister
Sissel Rønbeck?
Sissel Rønbeck:
Ja, det er jo sånn at vi kan la vær å tiltre
den
konvensjonen,
men vi kan ikke tiltre
den og s lippe unna våre for-
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pliktelser
i forhold
til ulven.
Det lar seg ikke gjøre.
Og hvis
- så, ja og,
vi skulle velge å ikke slutte
oss til konvensjonen
også hvis vi skulle prøve å gjøre det umulige, nemlig både være
med der og slippe unna fredningen
av ulven,
så kan jeg helt trygt
si at det ville
vekke veldig stor internasjonal
oppsikt
og gi oss
et lite
godt renomm6.
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
Er det pinlig
for deg som miljøvernminister
og også den tidligere
miljøvernministeren,
nåværende
statsminister
Gro Harlem Brundtland,
å ha en partifelle
som prøver
å bli kvitt ulven?
Sissel
Rønbeck:
Nei, det er jo en vel kjent sak det, at dette er en
sak som har vakt både sterke
følelser
og mye diskusjon,
og det går
på kryss og tvers så langt jeg kan se det, også av partier,
men jeg
synes nå det er viktig
- for mitt vedkommende - å være som politiker, som mange ikke liker,
nemlig litt
rund, fordi jeg synes det
nå er en viktig
oppgave for meg å hvertfall
ikke i fortsettelsen
her helle veldig mye olje på bålet,
om jeg kan si det på den måten prøve å bidra til at vi kan få en roligere
drøfting
av dette her,
og finne fram til løsninger
som både de som har husdyr og miljøvernmyndighetene
kan leve med.
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
Er det mulig?
Det mener Ingrid
Nylund at det ikke er - det er et valg mellom ulv og bosetting,
sier hun.
oss for å få
Sissel
Rønbeck:
Jeg synes at vi nå må prøve å strekke
til dette,
og jeg har god tro på at det skal la seg gjøre og jeg.
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
Hvem har ansvaret
for å redde sauenæringen i en situasjon
som vi er i - at vi har vedtatt
at vi skal
ha ulv?
Sissel
Rønbeck:
Ja, det ansvaret
har selvfølgelig
miljøvernmyndighetene,
men det er ikke mulig å gjennomføre
det uten at vi også på
myndighetsplanet
har et skikkelig
samarbeid med landbruksnæringa
eller
Landbruksdepartementet.
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
Det er 7 år siden det ble vedtatt
at vi skulle ha ulv - gjennom Viltloven
i 1981.
Det har ikke skjedd
så veldig mye siden dal
Sissel
Rønbeck:
Ja, det har nå skjedd noe.
Og det ligger
jo nå på
bordet et forslag
til ny land~plan
for rovdyrforvaltning.
Og den
er i utgangspunktet
omforenet den - mellom de i tøddel ulike interessene her, og det er noe av bakgrunnen for at jeg sier at jeg har
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god tro på at det skal la seg gjøre å finne fram til rimelig
akseptable
løsninger
her.
Og den saken ligger
jo nå i departementet.
Jeg har ikke fått den på bordet mitt ennå, men vi har
ikke til hensikt
at den skal ligge der i mange år, altså!
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
Det er veldig mange her i distriktet som er uenig med deg at det skal gå an å kombinere, og Ingrid
Nylund, hun sier at du burde reise ut sjøl å treffe
folk fra saueVil du gjøre det?
næringene i utkantene.
Sissel Rønbeck:
Du, det er alltid
nyttig
å være ute og snakke direkte
med dem det gjelder,
og så se på de problemene vi snakker om. Jeg
kan ikke love at jeg rekker å gjøre det, men det som uansett
jeg
har gjort allerede,
og sikkert
vil gjøre igjen før det settes
noe
punktum i denne saka her, det er å snakke med folk som står midt
for organisasjonene
på landbruksoppe i det, og med representanter
sida.
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
Vi har nå en liten ulvegruppe
- vi
kan vel ikke kalle det stamme - som vi deler med Sverige på Finnskogen på en 4-5-6 dyr.
Det skal jo være ganske mange flere dyr
før en stamme kan anses som levedyktig.
Hvor mye mer ulv må vi ha
før Bern-konvensjonen
er oppfylt?
Sissel Rønbeck:
Ja, det tør jeg ikke å si noe om her og nå.
Det som
å holde fast ved - og ha helt klart
for
jeg synes det er viktig
seg, der vi står nå - det er at den ulvegruppa
der henger i en
ansvar
meget, meget tynn tråd,
og at vi har et helt udiskutabelt
som medlem av Bern-konvensjonen
for å prøve og berge den ulven.
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
Og skal Bern-konvensjonen
bli oppfylt,
så må vi ha mer ulv enn vi har, ihvertfall?
Sissel Rønbeck:
Ja, det er jo ikke sånn at vi kan ha en gruppe som
henger i en tynn, tynn, tynn, tynn tråd.
NRK-Hedmarks reporter
Trond Berg:
Formannen i Foreningen Våre Rovdyr,
Paul Granberg, han sier at myndighetene har gjort null og niks for
å tilpasse
sauenæringa
til det faktum at vi skal ha ulv.
Hva kan
gjøres?
Sissel Rønbeck:
Ja, det som kan gjøres er jo delvis skissert
- jeg
for rovdyrforvaltning
tror jeg må si det sånn - i den landsplanen
og det dreier
seg jo om flere
som vi nå har fått fra direktoratet,
ting, men bl.a.
bedre støtte
til oppsynet.
Men ellers
så synes jo
punktum ,for de n saken, så er det all
jeg at det - før vi setter
mulig grunn til å forsøke og konkretisere
dette også i . samarbeid
med de gruppene som har husdyr.
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Ingrid Nylund skaper furore

- N or ge ikke bundet
av Bern-konvensjonen
Stortingsrepresentant Ingrid Nylund skaper furore i naturvernkretser
med A si at hun vil ta opp Bern-konvensjonen i Stortinget. Norge kan
· ikke være bundet til Aopprettholde en ulvestamme, mener hun, og viser
til det forbeholdet som ble tatt da Stortinget behandlet den endelig, om
HA: Jane I. Øien Hyllv(!ng

......
--.J
V,

Feltbiolog og dyretegner Viggo
Ree karakteriserer hennes holdning som primitiv og ekstremistisk,
og Paul Granberg i Våre Rovdyr

sier det er greit å vite hvor en har
Ingrid Nylund.
Ingrid Nylund begrunner sitt utspill i innstillingen til Stortinget fra
Utenrikskomiteen. I sin omtale av
artikkel 9 i Bern-konvensjonen,
den som beskriver at en kan gjøre
unntak i de tilfeller land har særlige
interesser så sant det ikke er fare
for arten, sa komiteen at den oppfatter artikkelen slik at norske
myndigheter kan følge utviklingen

av de ulike rovdyr og vurdere det
nivå og den vitalitet som er nødvendig og ønskelig for at stammen
skal overleve. Dersom stammen
blir så tallrik at den gjør alvorlig
skade, kan Direktoratet for Natur•
forvaltning sørge for A gjennomfø.
re den nødvendige bestandsregule•
ring. Dette gikk også gjennom i
Stortinget.
INTENSJONER
- Stortingets intensjoner var

HAMAR ARBEIDERBLAD

dermed ikke slik som Viggo Ree i
dag hevder. Om så Stortingets in•
tensjoner er i strid med Bern•
konvensjonen,
må vi ta de
endringer som er nødvendige. Og
vil vi ikke ta de endringene, må vi
ta en politisk beslutning om å legge
ned det truede jordbruket. Da skal
det i så fall skje med erstatninger,
ikke som nå at brukere legger ned
frivillig fordi de ikke holder ut, sier
Ingrid Nylund.
hun
Hvilken framgangsmåte
skal bruke når hun fremmer dette
for Stortinget, vet hun ennå ikke.
Det må avklares med Stortingets
presidentskap. Men hun går ut fra
at de har mulighet til å gå tilbake
på Bern-konvensjonen. Hvis ikke,
må Stortinget ta ansvaret for hva
som skjer.
BETALE
- Jeg vil tvinge Stortinget til å
ta en beslutning, ikke slik som nå
at myndighetene viser til at deres
muligheter er stengt på grunn av
Bern-konvensjonen.
Jordbruket
skal ikke li for at enkelte vil ha ei
ulvestamme. Da får samfunnet be-
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bestandsregulering i tilfelle alvorlig skade. Med dette utspillet vil bon
tvinge Stortinget til Ata en beslutning, enten A nedlegge det jordbruket
som er utsatt, eller A bevare jordbruket framfor ulven.

tale hva det koster, for eksempel
ved 4 skape andre arbeidsplasser i
distriktet.
- Omskolering er også aktuelt.
Vi må eventuelt se på muligheten
av i flytte sauer til andre områder,
men det anser jeg som mindre interessant. Jeg har ingen tro på tiltak
med gjerding og gjeting, det vil i
hvert fall koste enonne summer,
sier hun.
ANNEN SITUASJON
Hun viser videre til at da Land•
bruksdepartementet hadde Bernkonvensjonen til uttalelse i-79, var
ikke ulv noe problem.
Da det i •83 var snakk om ratifisering, ble det fortsatt ikke sagt
noe om ulv. De første ulveangrepene kom den sommeren, med -84
som katastrofeåret.
Nå har vi en annen situasjon, og
på den bakgrunn må saka tas opp
på ny, sier Nylund. Hun presiserer
dessuten at hun ikke satt på Stortinget da Bern-konvensjonen ble
sluttbehandlet i •86, slik som hennes debatt-motstandere har gjort
et stort poeng av.

INTERNASJONAL OPPSIKT
Feltbiolog og dyretegner Viggo
Ree sier at Nylunds utspill vil vekke internasjonal oppsikt. Han
mener det må være pinlig for statsminister Gro Harlem Brundtland l
ha personer med slikt syn i si stor•
tingsgruppe. Han kaller Nylunds
holdninger for primitive og ekstrc•
mistiske. I utlandet er Norge kjent
som en barbarnasjon når det gjel•
der dyr, sier han.
SKITTKASTING
- I denne saken har vi hatt mye
skittkasting, og mange karakteris•
tikker er gitt. Viggo Rccs uttalelser
føyer seg pent inn i rekka, sier Ing•
rid Nylund som en kommentar.
- Jeg reagerer sterkt på at slike
karakteristikker blir brukt som
middel i en debatt. Det skaper i
hvert fall ikke det gunstigste de•
hattklima, og Ree: diskvalifiserer
seg egentlig pA den måten.
- Dersom Ree fulgte mod i ut•
skriftene av Stortingets miljøverndebatter, ville han vite at jeg er
sterkt opptatt av miljøvern. Men
jeg er også opptatt av å beholde

bygdekulturen i Norge, som jo ogsi er en del av det mangfold Ree
snakker så varmt om.
VELDIG GREIT
- Det er veldig greit at Ingrid
Nylund nå sier klan og tydelig fra
at hun vil uttryddeen av vårebøye-,
restiende dyrearter fra den norske
fauna, da vet vi hvor vi har henne,
sier Paul Granberg i foreningen
Våre Rovdyr. Han sier at Ingrid
Nylund var vararepresentant til
Stortinget da Bem•konvcnsjonen
ble behandlet. og at hun hadde visse plikter til å sørge for at hennes
syn ble fremmet. Sjøl om hun ikke
personlig møtte på Stortinget da,
kan hun ikke fri seg for ansvaret i
og med Stortinget var enstemmig,
sier Granberg.
Han viser også til en undersøkelse som viser at 78 ~. av alle
nordmenn vil beholde våre store
rovdyr, og sier at Nylund er pA
kant med et klart nertall i folket.
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Ingrid Nylund om ulv og sau:

Må bestemme oss
STØA: - Da Bernkonven•
sjonea bJe underskrevet i
1979 l' ■r ikke ulv noe pro•
blem i Norae,
bar vi en
annen situasjon. Stortinget
mi ai ta stillin&til om vi skal
ba ulv eUer sau I Norae, sier
stortin&srepresentant Ingrid
Nylund. Skal vi ba ulven mi
det offentlige betale de som
blir skadelidende, mener Ny•
lund.

N,

AV
GUNNAR ØSTMOE

- Målet er 4 tvinge fram en bcslutnina om spørsmåJct ulv eller
sau . Slik det er idag er det bøndene
som m.i betaJc for a1 enkelte vil
ha rovdyr. Skal vi ha rovdyr må
vi cntanc bøndene. Nye arbeidsplasser oa: omskolcrina kan være
muligheter. Jca har ingen tro pt
gjcrdinø: oa &,jctin, av sau, sier
Ingrid Nylund.

Hvem er barbarnasjon
Stortingsrepresentanten
reagerer
kraftig pA det hun oppfatter som
skickastina i debatten om ulv og
sau. Hun sier hun er opptatt av
miljøvern og A ta vare pt vir kulturarv, noe annet vil va:re løgn.
- Viggo Ree har uttalt at Norae
er en barbarnasjon nAr det gjelder
behandlina: av vire dyr . Han trekker fram et land som Spania. De
har klart i leve med ulven. Men i
det landet er tyrefekting en nasjonalsport. Er ikke det barbarisk, si
vet ikke jeg, sier stortingsrepresentanten .

Ikke for enb~er pris
Hun peker oa:st pt at det ikke er
noen klar intensjon A verne om
alle rovdyr uansett i Bernkonvensjonen. Det skal taes hensyn til
husdyrhold i områder hvor det blir
konflikt.
- Det står klart i utenrikskomiteens innstillin& til Stortinget i forbindelse med ratifikasjon av Bernkonvensjonen i 1986 hvis rovdyrstammene blir si store at de gjør
alvorlig skade, kan man sørge for
bestandsregulerin&, sier Ingrid Nylund. Landbruksdepartementet uttalte i forbindelse med konvensjonen i 1979. Da var det ikke ulv i
Norge . Det er dette irunnlaget
Bernkonvensjonen ble undertegnet
på . Nå vil Nylund ta denne diskusjonen i Stortinget pt nyu. Tilstanden har endret seg, mener
hun.

NY BEHANDLING : - Jeg mcntr &rnkonvtn.vontn md opp pd nytt. Vi har tn annen situasjon idag tnn i
1979. Da hoddt vi 1kkt probkmu nmJ ulv, siu s1or11ngsrtprestntant Ingrid Nylund.

Natunremere sjokkert
Norges Naturvernforbund er sjokkert over uttalelsen
fra stortinasrepresentant Ingrid Nylund i forbindelse
med vern av ulv i Norge. Vi kan ikke skyve forvaltningsansvarct over pA Finland eller Sovjet for de ulver som hører til vårt land . Vi har et medansvar for
bcvaring av arten både nasjonalt og lokalt. Avliving
av truede arter kan bare forekomme der det ikke er
fare for artens overlevelse. At en stortinasreprcscn-

Stortingsrepresentant Ingrid
Nylund (bildet) har havnet i
en heftig ulvedebatt med
Verdens Na1urfond. Hennes
uttalelser om at Stoninget
må la s1illing til om Norge
skal ha ulv eller sau, har
fått naturvernere til å se
rnd1.
SE SIDE 6
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tant så entydig kan gå ut å oppfordre til brudd på
en konvensjon Stortinget nylig har vedtatt er svzrt

sjokkerende, mener Naturvernforbundet . Noracs rolle som pådriver i det internasjonale naturvernarbcidet, slik det er forventet i lys av Bruntland-kommisjonens arbeid, kan ft co alvorli& knekk ved slike utspill, fremholder Naturvernforbundet .

Tar sterk
avstand
Bjørn luell i den internasjonale
miljøvernorganisasjonen
WWF
(Verdens Naturfond) og Roar Solheim i den norske foreningen Våre
Rovdyr tar sterk avstand fra Ingrid Nylunds utspill, og landbruksforsker Ivar Mysteruds påstander
om at Bern-konvensjonen kan tolkes slik at Norge kan fraskrive seg
ansvaret for å ta vare på ulven i
norsk natur .
- Vi har sendt en forespørsel
om disse fortolkningene til Miljøverndepartementet, som i sitt svar
presiserer at det uten tvil kan fastslås at konvensjonen forplikter de
enkelte parter til åta vare på samtlige plante- og dyrearter i vedkommende land, med mindre
medlemslandene har avgitt reservasjone r ved ratifikasjonen . En
slik reservasjon har ikke Norge
kommet med, sier luell og Solheim , som understreker at regjeringen gjennom sitt vedtak og Viltloven har fastslått at ulven skal
sikres med en levedyktig bestand
på nor sk jord.

Østlendingen
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-Ulven

skal·sikres
Regjeringen har sørget for at
ulven skal sikres med en levedyktig bestand på norsk jord .
Verdens Naturfond og Foreningen Våre Rovdyr er sikker i
sin sak . Organisasjonene kaster
seg inn i debatten om den såkalte Bern-konvensjonens betyd ning .
Landbruksforsker Ivar Mysterud mener kon vensjoncn kan
tolkes slik at Norge kan fraskrive seg ansvaret for å ta vare på
ulven i norsk natur . Stortingsrepresentant Ingrid Nylund mener Norge bør bryte sine internasjonale forpliktelser . Saken
må opp i Stortinget , hevder
hun .
Den internasjonale miljøvernorganisasjonen
WWF
(Verdens Naturfond) og den
norske Foreningen Våre Rovdyr tar sterk avstand fra disse
utspillene . Utspillene er groteske og svært uheldige for landets
anseelse utad , mener disse to
organisasjonene .
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Apropos budeier, så har
TrysilAp's skrekk,IngridNylund, røket ut i et veritabelt
ulveslagsmål.Det knurresog
flerres med hvite tanngarder
mellom henne og verneorganisasjonene. Ingrid har tatt
bladet fra munnen om Bernkonvensjonen.Norge skrev
under på den i 1979 - og
lovet å verne ulven i Norge.
Men den gangenvar det ikke
ulv i Norge, sier Ingrid. Nå er
det ulv, og dermed er situasjonenen helt annen, for den
skaper store problemer for
saueholdet i bygdene. Hun vil
derfor bli kvitt ulven, Bernkonvensjonen gjelder ikke.
Hvis vi overførerdette til
militærspråket,kan jeg ikke
skjønne annet enn at Ingrid
går inn for situasjonsbetinget
ulvenekting . Vi er for når vi
ikke har ulv, imot når vi har.
Det er dette synetverneorganisasjonene karakteriserer
som barbarisk . Det er i hvert
fall en lettvint løsning for en
stortingsrepresentant å skalte
og valte nied internasjonale
avtaler på en slik måte. Er det
noe rart at det blir krig i verden?
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God helg.
HIisen fra Balder.
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BUDEIE li: Ingrid Nylund
har røket ut I et ulveslags-

mål.

Norge haransvar
for å bevareulven
Norges Naturvernforbund er sjokkert over uttalelsene fra stortingsrepresentant Nylund (A) i forbindeise med vern av ulv i Norge . Vårt
forvalteransvar er helt klart ifølge
Bern-konvensjonell!
bestemme!ser. Ifølge konvensjonen, som ble
ratifisert av et enstemmig Storting
i februar 1986, har Norge forpliktet seg til å opprettholde bestander
av ville plante- og dyrearter som er
truet nasjonalt . Vi kan med andre
ord ikke skyve forvalteransvaret
over på Finland eller Sovjet for de
ulver som hører til i vårt land . Vi
har et medansvar for bevaring av
arten både nasjonalt og lokalt . Avliving av truede arter kan bare forekomme der det ikke er fare for
artens overlevelse. At en stortingsrepresentant så entydig kan gå ut
og oppfordre til brudd på en konvensjon Stortinget nylig har vedtatt, er svært sjokkerende , mener
Naturvernforbundet . Norges rolle
som pådriver i det internasjonale
naturvernarbeidet, slik det er forventet i lys av Brundtland-kommisjonens arbeid, kan få en alvorlig
knekk ved slike utspill.
Norges Natun•rnforbund.
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Repriser i klappjakt
på ulven
Landbruksforsker Ivar Mysteog Stortingsrepresentant
Ingrid Nylund har nylig hatt et
utspill om Bern-konvensjonen.
NRK og pressen har slått saken
stort opp. Mysteruds tolkning av
Bernkonvensjonen - med påstand om at denne ikke åpner for
å etablere en levedyktig ulvebestand i Norge, men at arten i
Norden f.eks. kan plasseres i
Finland - er blitt tilbakebevist
som en klar feiltolkning av Miljøverndepartementet.
Nylund har signalisert at hun
vil ta opp spørsmålet om Bernkonvensjonen i Stortinget, der
hun vil gå inn for at Norge_trekker seg fra sine internasjonale
forpliktelser når det gjelder ulven.
I Østlendingen den 19. august
kommer hun med en serie detaljer om Bern-konvensjonens innhold, som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. - Vi må bestemme oss, er overskriften på
intervjuet med Nylund. Hun har
således enda ikke oppfattet at
Norge - uten reservasjoner har bestemt seg, og forlengst
sagt et definitivt ja til ulven!
Nylund var vararepresentant på
Stortinget da ratifikasjonen av
Bern-konvensjonen var et faktum den 13.2.1986, og hun foretok seg ingenting i denne forbindelse! Man skjønner det nå
nærmer seg valgår.
· Kanskje det hadde lønt seg å
gå litt mer saklig fram - eller
satset på en litt mer profesjonell
framtreden i sin jakt på stemmer? Det hadde sikkert ledelsen
i Arbeiderpartiet satt pris på.
Det er muligens nå-på tide at
hennes overordnede burde repa- l
rere litt på den munnkurven hun

iud

tidligere har fått i forbindelse vedrørende ulven i både vårt lovmed ulvespørsmålet, og som nå verk og Bern-konvensjonen intydeligvis har gått noe opp i li- nebærer. Det er derfor rett og
mingen!
slett forstemmende å bivåne detDet må være pinlig for vår te uhederlige felttoget mot ulven
statsminister, som altså var mil- år etter år.
jøvernminister i et av de land
Så et par ord om uttrykket
som tok initiativet til Bern- barbarnasjon, som Nylund og
konvensjonen, og som nå reiser andre har hengt seg opp i. Jeg
verden rundt og belærer andre har ingen problemer med å si
nasjoner om miljøvern og nød- meg enig i en slik beskrivelse av
vendigheten av å ta vare på true- Norge når det gjelder vår bede dyrearter, å ha en partifelle handling av dyr. Dette er en vansom ønsker utryddelse av en lig oppfatning av vårt land ute i
høyerestående dyreart i vår natur verden, og dokumentasjonen har
- i strid med norsk lov, Stortin- vi i årevis lagt på bordet gjengets enstemmige tilslutning til nom bl.a . hvalfangsten, selBern-konvensjonen og ikke fangsten, rovfisket, skjellskraminst folkemeningen i vårt land. pingen, sjøfugldøden og forfølDet er høyst beklagelig og tra- gelsen av rovdyrene. Et annet
gisk at slike primitive og ekstre- uttrykk man ofte hører i utlanmistiske holdninger også er å det er Norge som miljøvernets
finne blant våre folkevalgte på uland.
Stortinget! ·
Norges behandling av rovdyNå er ikke dette første gang rene er grotesk . Jeg har i denne
hverken Mysterud eller Nylund sammenheng tidligere kalt ulveønsker å markere seg med sin forfølgelsen for fauna-rasisme.
klappjakt på ulven. Vi begynner Dette er en modifisert omskrivetter hvert å bli vant med de ning av ordet arts-nazisme, som
mest utspekulerte krumspring og bl.a. ble benyttet av Adolph Debevisste feiltolkninger fra dette nis Horn i en kronikk i Daghold. Denne gangen har imid- bladet i 1975. Rovdyrforfølgellertid utspillet slått tilbake som sen er tidligere sammenlignet
en boomerang. Vi kan derfor med rasisme i dagspressen, og
egentlig bare takke de to for at det er ikke noe nytt at ulvehetsen
de på en meget effektiv måte har har klare paralleller til et av vår
hjulpet myndighetene med å gjø- . kulturs største problemer, rasere det klinkende klart at ulven hat. Den kjente legen Bertha' .,
skal sikres på norsk jord, og det Griinfeld skrev nylig i A-maga,:i en levedyktig bestand. Vi har · nei vedrørende vår behandling
altså både viltlov, regjeringsved- og diskriminering av dyr: «Men
tak og tilslutning til Bern-kon- stadig flere stiller nå dette spørsvensjonen som fastslår disse for- mål som et alvorlig etisk dilemhold. Dette ble også ettertrykke- ma.» - «Vi er «spesialister», vi
lig presisert i forrige uke av Mil- er «rasister» på vegne av vår
jøverndepartementets fungeren- dyreart. Våre interesser kommer
de underdirektør Atle Haga, øyensynlig foran alt annet. Manstatssekretær Tone Bratteli og ge spør seg om det nå må katamiljøvernminister Sissel Røn- strofetilstander til før vi tar til
beck, samt en representant fra vettet.»
Viggo Ree
Landbruksdepartementet. Statssekretærens ønske om ikke å
kommentere hvorvidt dette var
en pinlig sak for Arbeiderpartiet
og regjeringen, taler vel egentlig
sitt eget språk!
Både Mysterud og Nylund vet
utmerket godt hva innholdet
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Viktigareå berga sau

ØSTLENDINGEN

ennå utrydde ulven?
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I DEBATT

vevern er både etisk og økonomisk uforsvarleg . Han meiner og-

sl at •naturvernressursene burde
i sannhet settes inn på helt andre,

Av Erik Solheim, leier I
Norges Narturvernlorbund
oa langt mer livsviktige områder»
I eit starrc innlegg den 13. ausu.st / enn vern av ulv.
i år konkluderer Dagfinn DrabÅ sikre livsvilkår for våre ville
løs, gcneralsck.retzr i Norsk sau- dyr og planier kan aldri bli ei avog geitalslag, med at vi nå m4 vcl- leggs oppg!ve for naturvernet.
je mellom l gjc avkall på ulven --Dersom vern av naturskapte livseller på utkant-Norcg. Seinarc
former, og dermed den levande
naturen, ikkje skal gjelde som eit
har både stortingsrepresentant
Ingrid Nylund og univcrsiletslck- absolutt krav mot utrydding, vil
tor Ivar Mysterud tckc til orde vi fort komme på ville vegar. For
mot vern av vir mest truga korleis skal vi kunne rangere dyr
dycart . Eit opcnlyst krav om ut- og planter etter grad avlivsrett?
rydding er ikkjc lenger avgrensa Kva slags anna type argument er
til hissige lcsarbrcv og masscøsindet for å ta vare på våre mange
gar .
lakscstammar, som er ulike frå
Drabløs hcvdar at ulven ikkjc elv til elv, enn dei vi brukar for å
er nokon truga dyreart og at vi sikre våre rovdyr? Å gradere
difor ikkjc har noko (stort nok) overlevingsretten til dyr og planansvar for i sikre ulven eksistens ter - og nå snakker eg ildje om
i Norcg . Mystcrud har gått ut individ, men om anar, stammar
med ein påstand om at Bcrn- eller andre grupper som represen•
konvcnsjncn gjev Noreg dispen• terer genetisk variasjon - etter
sasjansrett til l gjc opp ulvcver• vekslande nytteverd i for mennesnct fordi ska.dane på husdyr er sA ket er i bokstavelig forstand ein
store .
livsfarleg praksis.
Begge påstandane er feil.
Som trugsmål mot sm!fehalBern-konvensjonen, som altså det i utsette bygder vil eg tru rover ein avtale mellom europeiske dyrskadane rørst og fremst er eit
land om vern av ville dyr og plan- økonomisk problem og dermed
ter og deira leveområde, gjev eit forvaltningsspørsmål som det
sjølvsagt iUje noko land som bar burde vere mogleg å diskutere
slutta seg til konvesjonen rett til å praktiske løysingar på. Eg avviser
ta lettvint på vern av problema• ikkje dermed at mauge tyldjer
tiske rovdyr med den grunngje• det er grusomt å finne sine dyr
ving at det finst nok individ av ihelrivne, same om dei ikkje tapar
den same arten andre stader på pcngar på det.
jorda . Det er ingen tvil om at konDrabløs er inne på at det ligg
vensjonen forpliktar panane kvar ein masse forslag til gjeting og
for seg ! ta vare på alle plante- betre oppsyn for å redusere rovog dyrcartar i sitt land . Dci som dyrskadane. Men så seier Drabløs
ikkje vil godta dette , m! reservere at slikt er det vanskeleg å få til .
Er nå det heilt sikkert? Nlr
seg under ratifikasjonen. den enskadane for dei som blir råka er
delege godkjenninga . Stortinget
tok iU.je noko slikt atterhald.
s! alvorlege at dei ofte må finne
Konvensjonen har iUje knytta seg nokoanna å leve av, burde det
vernet til arudcfinisjonen på ein vel vere eit forsøk verdt å prøve
slik måte at t.d . vern av finsk ulv nok.re av dei mange forslaga . Det
kan vege opp tapet av norsk eller er ikkje snakk om økonomiske di•
norsk-svensk ulv. Etter art iU.el 2 mcnsjonar som det kan vere noko
skal partane også ta omsyn til un- problem for staten å bcre . Det er
derartar, vartietetar eller typar som kjent akseptert som prisnipp
som lokalt er i fare . Dette er ein at samfunnet, og ikkje dei råka
logisk konsekvens av at det husdyrbøndene, skal bere kost•
grunnleggande argumentet for nadene etter rovdyrskadar. Men
vern av dyr og planter er å sikre så lenge landbruket ikkje vil vere
den genetiske variasjonen i natu• med på andre forsøk enn å rydde
ren.
ut rovdyra, er del uråd å [å demFor m.a. å hindre alvorleg ska- pa k.onnikten.
Det kan sikkert vere grunn til
de på husdyr kan medlemslanda
praktisk skepsis mot mange forgjcre unnatak frå totalfredinga,
men berre dersom eit slikt unna- slag som kjemn utanfrå . Men
tak •ikke vil være skadelig for landbruket bør i så rall komme
vedkommende bcstands overle- med betre alternativ / eller i det
velse•, som det står i artikkel 9. minste vere villes til å prøve nok•
Det er ei innlysande feiltolking re av dei som artar seg minst dårnår Mysterud påstår at vi kan ut- leg.
Oppgåva er nå å finne praktis rydde norsk ulv utan å komme i
konnikt med Bern-konvensjonen . ke ordningar som i v~ntleg grad
Det er altså ikkje rom for tvil kan dempe rodvyrskadane på beiom kva plikter virt land har etter tedyr . I alle fall bør det vere oppBern-konvensjonen .
Dagfinn gåva dersom det er viktigare å
Drabløs spør likevel om ikkjc ul- berge sauer ennå utrydde ulven.
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Kjære leser.
Hvorom all ting er i denne
usikre verden, er jeg i alle fall
overbevist om en ting at ulven vil overleve - i herværende organs spalter. Hvis ulven kunne tale, vil den ganske sikkert ha sagt med vismannen: -Bevar meg for mine
venner. Mine fiender kan jeg
klare.
Ulven blir dog spart for å
lese og høre alt hva dens venner skriver og sier. Det kan
den være glad for.
For meg er det like uklart
og dulgt om ulven i Kirov har
angrepet russere eller ikke
akkurat som det er like uklart
og dulgt for meg om Viggo
Ree er billedkunstner eller
feltbiolog. Intet tyder på noen
av delene. Det er også uklart
og dulgt om Ivar Mysterud
forsvarer Lysenko og Stalin
eller ikke eller om Ingrid Nylund står på Bernkonvensjonens grunn eller ikke. Det vet
hun vel knapt nok sjøl, og det
samme kan det være.
Det beste som kan sies om
henne i denne forbindelse er
at hun er falt blant ulver i tillegg til alt annet hun er falt
blant i sin karriere som stortingsrepresentant for Det Røde Kongelige Norske Arbeiderparti i Hedmark. Et lam
skal en ulveflokk ha. Når man
ikke har en russer, får man
bruke Ingrid Nylund.
God helg.
BALDER

Rovdyrplageren
«Speciesister» ikke «spesialister»,
selv om vi er det og!
Østlendingen offentliggjorde
den 24. august et innlegg av undertegnede med tittelen «Repriser i klappjakt på ulven» . 1 forbindelse med forskjellige beskrivelser av rovdyrforfølgelse og
nordmenns behandling av dyr
som har vært framme i naturverndebatten, siterte jeg avslutningsvis noen setninger av den
kjente legen Bertholt Griinfeld.
Her var ordet «speciesister» in•
kludert , noe Østlendingen hadde
klart å trykke som «spesialister» .
At vi er spesialister på å forfølge
bl.a . rovdyr , er forsåvidt velkjent. Ordet «speciesist» betyr
imidlertid noe helt annet. Det er
en fornorskning av det engelske
ordet species, som betyr art . Siden det ikke går an å oversette
dette til «artist» - da er vi nemlig med en gang inne i sirkuseller kunstnerterminologien (!)
- har man valgt å fornorske det
på måten bl.a . Griinfeld har
gjort. Ordet «artssjåvinist» er
selvsagt en mulig variant.
Apropos vår behandling av
dyr: I Aftenpostens morgenutgave samme dag har professor i
kriminologi ved Universitetet i
Oslo, Nils Christie, noen kommentarer i forbindelse med drapet på de fire -skytterne utenfor
Farsun sist lørdag. Under overskriften «Våpen kan bli symbol
på makt» påpeker Christie at tilsynelatende umotivert vold kan
bli resultatet når mennesker med
våpen mister selvkontrollen og
har et fremmedgjort forhold til
liv. - Våre medmennesker står
oss så fjernt at vi oppfatter dem
som annerledes vesener, vesener
bortenfor oss, understreker kriminologi-professoren, og som en
sammenligning bruker han menneskets oppfattelse av ulike dyr.
«Skadedyrene utrydder vi gjerne, nyttedyrene beholder vi så
lenge vi har bruk for dem , og
kjæledyrene gjør vi hva som
helst for . De har alle sammenet
liv, men de verdsettes forskjellig.
Bevisst, men også ubevisst, får
menneskers liv forskjellig verdi», poengterer Christie .
Viktige ord i et land der disse
anliggender representerer alvorlige problemer!
Viggo Ree
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Høyre finner grunn til å klargjøre sitt synspunkt i den verserende
rovdyrdebatt etterat det ble skutt
en ulv i Engerdal i sommer.
Høyre kan ikke se noen god løsning som går kombinasjon store
rovdyr og husdyrhold. Heller ikke rovdyr og utmarksendring da
det her er snakk om å forbruke
felles arealer. Nordøsterdalsregionen er næringssvake distrikter som er henvist til i stor grad
å leve med husdyrhold som hovednæring. Fjellet/utmarka er
nødvendige beiteressurser som
fortsatt gir det nødvendige livsgrunnlag for småfeet i sommerhalvåret.
Det er derfor nødvendig og
eksistensbetinget at disse ressurser fortsatt kan forvaltes og utnyttes som gjennom tidligere generasjoner som eiere og utøvere.
Ikke minst som trivselsfaktor
ovenfor den del av befolkningen
som fortsatt vil satse i disse distrikter, der er av helt vesentlig
betydning at det kan føles trygghet både overfor . mennesker og
dyr.
En oppelsking av en rovdyrstamme i disse distrikter vil ikke
skape trivselsfaktorer for lokalbefolkningen,
snarere
tvert
imot!
Høyre vil derfor fortsatt gå
inn for å fastholde den såkalte
nødvergeparagraf - som nettopp gir mulighet til å verne sin
eiendom og rettigheter .
Nødvergeparagrafen må videre gis en utforming som ikke kan
misforstås i aktuelle situasjoner.
Høyres Regionspolitiske utvalg
i Nord Østerdal
Harald Nordtun
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Ingrids magre
valgtlesk
Det er tydelig av vi nærm er
oss et nytt valgår. Stortingsrepresentant Ingrid Nylund fra
Arbeiderpartiet er allerede ute
med de første spede forsøk på
stemmefiske
i Østlendingen
19/ 8-88, der hun snakker om at
vi må bestemme oss om vi skal
ha sau eller ulv. Hun later som
om våre internasjonale forpliktelser, som hennes · eget parti
gikk i spissen for, er tynnere enn
luft. Den fleskeskiva var tynn ja, så gjennomsiktig at man kan
lese hele Nylunds propagandataktikk tvers igjennom! Så lenge
vi (etter hennes påstand) ikke
hadde ulv, kunne vi stå fram på
den interna sjonale arena og slå
oss på våre bryst i overmot over
vår egen fortreffelighet som natur- og miljø vernere . Men når
ulven framstår for henne som et
faktum, da må vi bestemme oss
for om vi vil ha den eller om vi
skal la andre land bære den hele
og fulle byrde med å ta vare på
arten!
Å slå politisk mynt på naturens bekostning er for så vidt
ikke nytt blant topp-politikerne .
Men dersom valget er så rad ikalt
som Nylund framst iller det, så
er beslutningen allerede tatt , og
Nylund har selv et betydelig ansvar for det valg som er gjo rt .
Bernkonvensjonen ble vedta tt
ratifisert enstemmig , og tillater
bestandsreguleringer bare dersom det kan gjøres uten fare for
at arten utryddes i vedkommen -

de land .
Når Ingrid Nylund hevder at
Viggo Ree har uttalt at Norge er
en «barbarnasjon» overfor sin
fauna, viser det seg at hun ikke
er særlig våken . Den uttalelsen
kommer ikke bare fra Ree. Det
er en vanlig oppfatning over store deler av verden, og det bør
Nylund tenke nøye over. At
spanjolene driver tyrefekting er
ingen unnskyldning for å utrydde generasjoner fra norsk fauna .
Det er heller ingen unnskyldning
for at norske saue-eiere år etter
år sender 95 000 sauer ut til en
sikker og pinefull død i utmarken, samme om det finnes ulv
eller ikke.
Når Nylund stadig framhever
at vi ikke trenger å ta vare på
ulven fordi andre land har så
mange flere, viser det seg hvor
langt hennes solidariske holdninger strekker seg. Dersom noen få ulver er så umulig å leve
sammen med i Skandinavia med
sine ca . 154 800 kvadratkilome ter landareal pr . ulv og 16 mennesker pr . kvadratkilometer,
hvordan er det da i land som
ifølge de opplysninger som foreligger bare har 51 lcvadratlcilometer landareal bale hver ulv og
89 mennesker pr . lcvadratlcilometer - og som har lavere levestandard for mennesker og slett
ilclcede samme bestander av naturlige byttedyr for ulven?
Har Nylund tenkt over at dersom de andre europeiske land
som fortsatt har ulv, reduserer
sine bestander til samme ulvetetthet pr . arealenhet som man
nå finner på den skandina viske
halvøy, så vil den samlede europeislee ulvebestanden antakelig
telle i underkant av 50 individer!

Er det . ikke en mer solidarisk
tankegang at også vi tar vare på
noen få ulver, slik at andre land
med langt større problemer heller kan får redusere sine bestander uten den samme fare for utryddelse av arten? Eller kanskje
det er slik at solidarisk og sosialistisk tankegang er motsatte begreper, - at Nylunds sosialistiske tankegang flytter alle goder i
en retning og alle byrder i den
motsatte?
Hva har for øvrig Ingrid Nylund gjort for å tilrettelegge og
framskynde løsninger som gjør
at bygdefolk kan leve og virke,
samtidig som vi beholder en siste
rest av vår fauna intakt? Hun
har sittet i bra posisjoner for slik
virke både som leder for Bondeog Småbrukarlag, og nå som
stortingspolitiker . For litt siden
fikle hun spørsmål fra Bjarne
Enger om enkelte konkrete saker, som hun enda ikke har svart
på . Det kunne være interessant å
sett hennes forklaringer!
Ingrid Nylunds politikk er vel
egentlig ganske typisk for enkelte menneskers holdninger . Man
lar humla suse i påvente av at
«ulven» skal dukke opp . Så hekter man «børsa av veggen» og
forsøker å true staten til å gi seg
et bedre brød . Dersom dyr har
hatt like liten tilpasningsevne
som det bildet Nylund tegner av
norsk utkantbefolkning, da er
jeg redd for at verdens fauna
hadde vært meget tynn . Men like
lite som ville dyr har klart å tilpasse seg presset fra kuler og
krutt, like lite tåler politiske
blødmer presset fra sunn fornuft!
Jon Opbelm,
Øyer
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Tre sauer tatt av hund i Trysil
TR\' SIL: To saueelttt bar misltl lre sauer vtd ,1r.aacnc freda& ummcn med Erlma Ma;u-tmann, 01så
Mld rskoa sbera et i Trysil . - Det nr typiske bu.a- hiln fra miljeavdchnaen. 01 Mue lr.om fram til hunde•
skader.
dHkader p! dyrene , opplyser ro vdyrkoø suleal
Dti var to (am 01 Cl søye som var shdd. Det ene lamPeut r Wabakkea ved fylktsmanaeas mlljea vdtlioa.
Skadene bk oppda1c1 før help. Waba kt en underso kte

mei oi søya mine avlives pi arunn av d:;;idene.
Diue hunde,kadene er midt i el omri de der del 1idli1crcer utbc1alt ulvcskadcr .
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Try,11 Sau - oa Gcitcavl1la111ppor1cr1t lo!rdaa ul Wabakken, ill det er oppd;,,1e1 tn hundeeier pi lctina eller
to hunder I del aktuelle omridc1. D1,i.e hundtnt har
vam l0$C I nere daacr akkur11 i dn omridtt da wucne
crskadd.

Høyre og rovdyr-

forvaltningen
I Østlendingen 31.8.1988 er
Høyres distriktspolitiske utvalg
for Nord-Østerdal ute og tilkjennegir visse synspunkter på rovdyrforvaltningen. Distriksutvalget snakker om «en oppelsking
av rovdyrstammen►• Det gir
grunn til å spørre om utvalget er
oppmerksom på følgende:
I 1981 ble bjørnebestanden i
Hedmark oppgitt til å telle minimum SO individer (Ivar Mysterud, Østlendingen 2.7. 1981). I
1984 ble bestanden oppgitt til 29
- 35 dyr (Viltrapport nr. 34 fra
Direktoratet for naturforvaltning). I 1986 var det kontakt
med bare 6 - 12 dyr (Rovviltrapport nr. 2 fra DN).
Den norske ulvebestanden ble
både i 1969 og 1979 anslått til
fem - ti individer (Viltrapport
nr. 34 fra DN). Sist vinter
(1987/88) var den skandinaviske
ulvebestand på seks - sju individer (rapport fra DN og Svensk
Naturvårdsværk).
Jervebestanden i Snøhettaområdet, hvorfra Hedmark får inn
enkelte streifdyr, ble i 1981 registrert til IS - 16 dyr (Viltrapport
nr . 19 fra DN). Sist vinter ble
det bare registrert fem dyr i området (E. Røskaft fra Økoforsk,
i Gudbrandsdølen og Lillehammer Tilskuer 15.4.1988).
Saken dreier seg ikke om «en
oppelsking av rovdyrstammer»,
men at vi skal ivareta de siste
forekomster av enkelte dyrearter
i norsk fauna , og gi disse livsmulighet så ikke artene forsvinner med den verdi og ressurs s6m
enhver dyreart er for kommende
generasjoner .
Jaktretten på de store rovdyrene er i prinsippet knyttet til
grunneierretten. Formannen for
det rådgivende utvalg i Direkto-

ratet for naturforvaltning har
uttalt at man ikke vil legge opp
til en kommersiell utnyttelse av
jakten på disse anene, og det
legges nå opp til en lisensjakt
uavhengig av grunneierretten .
Til tross for at man i Norge har
sett eksempler på at det drives
statslønnet rovdyrjakt av utvalgte personer, betaler hvert år en
del nordmenn kr 30 000,- og mer
for å få jakte på de samme dyreanene i utlandet .
Jeg har ikke registrert at Høyre har reagert på noe av dette.
Et nærliggende spørsmål blir da
om ikke Høyre er interessert i å
utnytte et eventuelt jaktbart
overskudd av disse viltartene til
beste for ressurssvake utkantstrøk - på linje med jakten på
andre viltarter, men heller vil
styrke inntrykket av at disse dyrene ikke har egenverdi og kun
er til skade? At Høyre ser ut til
å støtte en «nødvergerett» som
lett kan bli tolket slik at bvem
som helst og hvor som helst, kan
drive regulær jakt på totalfredede dyrearter, gjør spørsmålet
aktuelt.
Helt siden viltloven av 1981
ble enstemmig vedtatt har det
vært klart for alle våkne politikere at vi også i fremtiden skulle
ha enkelte forekomster av store
rovdyr i norske utmarker, og at
det vil måtte medføre visse lokale tilpasninger innen jordbruksnæringen. Alle politikere vet også at det er en mikroskopisk andel av norske jordbrukere som
er berørt av skader fra disse dyra, og at deres fortjeneste _i alt
vesentlig består av overførmgsmidler fra staten. Disse blant
annet burde kunne anvendes slik
at de tjente som styringsmiddel i
lokale produksjonstilpasninger,
uten nevneverdig økte utgifter
for staten og uten vesentlig tap
av arbeidsplasser.
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Et naturlig spørsmål blir hvilke initiativ Høyre har tatt i løpet
av disse vel sju årene, for å tilrettelegge tilpasninger som kan
bidra til å oppfylle et enstemmig
stortingsvedtak. Langt mer interessant ville det ha vært om
Høyre hadde tilkjennegitt sitt
prinsipielle syn på hvordan dette, lokalt sett, så viktige samfunnsproblem burde kunne løses
i pakt med SOOJ,av befolkningens ønsker (se rapport nr.
S/1987 fra Institutt for skogøkonomi). Dette er ikke bare · et
spørsmål om rovdyr i Hedmark,
men et prinsipielt spørsmål om
Høyres vilje til å ta vare på de
elementer som naturlig hører
hjemme i vårt livsmiljø, og som
kan få uforutsett stor betydning
for fremtidige generasjoner!
Paul Granbere.
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Bernkonvensjonen

heter tok forbehold både ved
undertegningen i 1979 og ratifiseringen i Stortinget i 1986. Det
ble presisert at rovdyrforvaltningen må tilpasses de spesielle
norske forhold. Utgangspunktet
for formuleringen «spesielle
norske forhold» er naturligvis
den aktive utnytting av utmarksområdene med blant annet omfattende tamreindrift og småfehold som fremdeles finner sted
hos oss. Dette må tolkes som at
ulven kan forvaltes ut fra «spesielle norske forhold» selv etter at
Bernkonvensjonen er ratifisert.
Vedkommende radioreporter utarbeidet i sin dagsnytt-melding
noen kommentarer som ikke reflekterte min tolkning av Bernkonvensjonen. Enten forsto ikke
vedkommende hva jeg mente,
eller så syntes han det var for lite
krutt i det jeg sa. Det får så
være.
Et annet interessant element i
Bernkonvensjonen er at den legger opp til internasjonalt samarbeid. Dersom et land kan oppfylle konvensjonens målsetting
bedre ved å samarbeide med naboland, så bør dette tilstrebes. I
dette perspektiv mener jeg det er
riktig å se Norge, Sverige og Finland under ett. Det bør være noe
av et straksmål for forvaltningen
å stimulere disse tre land til et
forpliktende samarbeid for å bevare den felles levedyktige ulvebestanden i Fennoskandia. Det
har nå brutt ut rabies i Finland,
så dette arbeidet haster det med.

En nyhetsmelding utarbeidet av
en lokal radioreporter i NRKElverum basert på et intervju
han gjorde med undertegnede i
Gammeldalen, Tynset, 16.8. (ørte til en rekke leserinnlegg om
tolkningen av Bernkonvensjonen
(Erik Solheim, Nationen, 25.8,
Viggo Ree, Østlendingen, 24.8.,
Nationen 31.8. og Bjarne Enger,
Østlendingen, 27 .8). Jeg vil gjerne presisere følgende:
Ulven er en del av norsk fauna. Viltloven er forvaltningsredskapet for å ta vare på vårt
naturlige, norske dyreliv. Det er
.derfor uomtvistelig at Norge har
et ansvar for å forvalte ulven
som del av norsk fauna.
Norge har også ratifisert Bernkonvensjonen, og vår nye viltlov
er tilpasset innholdet i denne nye
avtalen. Bernkonvensjonen er en
internasjonal samarbeidsavtale
med en ideell målsetting. Bernkonvensjonens målsetting er at
det også i Norge skal finnes en
levedyktig ulvebestand. Svakheten med formuleringene i konvensjonen er at det ikke presiseres hva den forstår med «levedyktig bestand».
Det jeg forsøkte å forklare i
intervjuet var at norske myndigheter har tatt forbehold når det
gjelder Bernkonvensjonen. Det
er ikke tatt forbehold i den forstand at enkeltarter er strøket av
listen over fredede og truede arter. Alle arter som står på den
opprinnelige listen er tatt med i
den norske ratifikasjonen. Derimot er det tatt forbehold når det
gjelder forvaltningen av enkelte
arter på listen. Norske myndig-

Ivar Mysterud
ØSTLENDINGEN
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Mysterud angriper
NRK-reporter
I et innlegg i Østlendingen 13.9.
serverer landbruksforskeren Ivar
Mysterud en framstilling av sitt
utspill vedrørende Bern-konvensjonen, der en reporter tilknyttet
NRK-Hedmark
blir gjort ansvarlig for hans feiltolkning i
denne forbindelse . Nå er ikke
dette første gang Mysterud fors_øker å legge skylda på journalisten når fakta skal fram i lyset.
Unnavridning, avsporing eller å
la være å svare på konkrete
spørsmål har i årevis vært varemerker for vedkommende når
hans underfundige foretak blir
avdekket.
Mysterud skriver i sitt innlegg:
«En nyhetsmelding utarbeidet av
en lokal radioreporter i NRKElverum basert på et intervju
han gjorde med undertegnede i
Gammeldalen, Tynset, 16.8. førte til . en rekke leserinnlegg om
tolkningen av Bern-konvensjonen>>.Dette er ikke riktig. Sannheten er at dette innlegget i Hed~arksradioen 17.8. ved 07.15tiden var et intervju med Mysterud . Denne reportasjen ble også
sendt i Pl ved 08.50-tiden samme dag. Det er stor forskjell på
et intervju og en nyhetsmelding .
En nyhetsmelding blir utarbeidet
i redaksjonen, og presentert av
en oppleser i studio . I radio innslaget den 17.8. runget Mysteruds egen stemme ut over eteren .
Disse uttalelsene og øvrige momenter vedrørende Bern-konvensjonen i denne reportasjen
førte imidlertid ikke bare til en
rekke leserinnlegg i avisene, men
de avstedkom like etterpå noen
krystallklare kommentarer fra
ledelsen i Miljøverndepartementet i en nyhetssending i NRK .
Her ble det slått fast at Mysteruds utsagn var en klar feiltolkning av Bern-konvensjonen .
Landbruksforskeren
unnlater
selvfølgelig å minne leserne om
akkurat denne delen av saken i
sitt siste innlegg.
Vår statsminister, som selv tok
initiativet til Bern-konvensjonen
da hun var miljøvernminister,
h_ar oppnådd betydelig internaSJonal oppmerksomhet for sin
ledelse av «Verdenskommisjo-

nen for miljø og utvikling» . Man
må derfor gå ut ifra at Miljøverndepartementets representanter er kompetente til å uttale seg
om de juridiske sidene av Bernkonvensjonen. Nok en gang ser
vi et eksempel på at Mysterud
beveger seg ut i et fagfelt han
ikke behersker. Landbruksforskerens bombastiske påstander
om tolkningen av Bern-konvensjonen burde få han til å innse
at han ikke er jurist!
«Send ulven til Finland »

Dette er ikke Mysteruds første
utspill i denne forbindel se. I fjor
lanserte en seks-mannskomite
i~nuf!der Nordiske Bondeorga~1sasioners Centralråd et forslag
Ill framtidig løsning av rovdyrforvaltningen i Fennoskandia .
Komiteens sekretær er Morten
Muus Falck (tidligere Morten
Kolstad), mens Ivar Mysterud er
gruppens fagbiologiske rådgiver.
Øst!e~dingen presenterte planene 1 sm utgave 7.11.1987 under
hovedoverskriften «Send ulven
til Finland» . Oppslaget ble ledsaget av et fotografi med følgende
billedtekst : «Ulven vekk: Det
skal_ være plass til både sau og
ulv I Norden , men på Finnskogene skal det bare være sau. Ulven
kan bli plassert i Finland, antyder Morten Muus Falck, som er
med og utreder spørsmålet». I
Vårt land vil Norges Bondelag
lansere disse forslagene, som senere skal presenteres i Nordisk
Ministerråd . Hedmarksradioens
reporter kom i sin reportasje den
17.8. også inn på nettopp disse
planene om å begrense ulvens
nordiske utbredelse til Finland.
Bondelagets formann, Kåre Syrstad , som også ble intervjuet i
dette innslaget, støttet naturlig
nok fullt opp om denne bevisste
feiltolkningen av Bern-konvensjonen. Klappjaktervpå ulven i
Norge foregår tydeligvis på de
forskjelligste plan, og med de
mest utspekulerte metoder.
En forutsetning for å lykkes i
et planmessig og systematisk arbeid, enten man er vitenskapsmann eller kunstner, er at virksomheten bygger på ærlighet og
åpenpet. Mysterud lanserer i sitt
manipulerende innlegg i Østlendingen 13.9. to muligheter for
feiltokningen av Bern-konven-
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sjonen, og begge går på at
NRK-reporteren har tatt feil! En
som tar initiativet til debatt bør
i det minste være åpen for selv å
ta ansvar for egne uttalelser og
gjerninger - og ikke skylde på
andre!
Viggo Ree
ØSTLENDINGEN

-Y:ORSDAG22. SEPTEMBER 1988

Bernkonvensjonen
Norsk rovdyr-rabulist nr. I
billedkunstneren Viggo Ree, hali Østlendingen 22. september et
nytt innlegg «Mysterud angriper
NRK-reporter» om min tolkning
av Bernkonvensjonen .
Jeg har allerede presisert min
tolkning av konvensjonen i Østlendingen 13. september, og finner det unødvendig med gjentagelse. Tolkningen står nå på
trykk, slik at den kan analyseres
og kommenteres av alle som
~åtte være interessert. Hvis jurdiske eksperter i Miljødepartementet eller andre påviser at min
tolkning er feil, har jeg problem
med å ta det til etterretning og
innrømme min tolkning er feil,
har jeg intet problem med å ta
det til etterretning og innrømme
min manglende kompetanse . Ingen behøver å gjøre meg oppmerksom på at jeg ikke er jurist.
Det er et faktum. Jeg forbeholder meg likevel retten til, slik
herr Ree og andre gjør, å ha en
mening om Bernkonvensjonen.
Jeg har tidligere (Østlend ingen
23. og 24. august) karakterisert
herr Rees debatt- teknikk. Da
det ikk 7 har kommet til noe nytt,
finner Jeg det unødvendig å gjenta også det her.
Ivar Mysterud
ØSTLENDINGEN

LØRDAG 24. SEPTEMBER 1988

ULVEJAKT . I en lnterpel.las Jon til mlljøvernmlnlateren påpeker Ingrid Ny•
lund (a) at en liten ulvestamme I løpet av 80-årene har påført huadyrholdet I visse strøk av landet
betydel!g skade . - VII Regjeringen
foreslå
lovendringer for å tillate Jakt
på skadeulv, aper hun.

Glimt fra avisspaltene des.1987-nov.1988
med bl.a. rovdyrplaner, seminar om rovdyr
og sau/ulv- utvalg
(forts. fra nr. 4-87)

" Ulven i norsk natur
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ffi kommer Viggo Ree nok en gang
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med
kommentarer om våre holdninger til rovdyrforvaltningen . Her er vårt siste svar
om ulv og andre rovdyr i denne omgang.
Vi vil gj~nta at vår grunnholdning og
landbrukets syn på rovdyrforvaltningen
er at de store rovdyrene har sin rettmessige plass i vår fauna. Dette betyr at vi
må finne fram til fornuftige og formålstjenlige samarbeidsløsninger mellom miljøvern og ulik næringsvirhomhet i utmark . Derfor snakker vi om flerbruk og
nordisk samarbeid, og derfor har vi forsøkt å fremme nye synspunkter rundt de
prinsipielle sidene ved forvaltningen.
Når det gjelder ulven er vi for vår del
selvfølgelig ikke motstandere av at denne
arten formerer seg på norsk jord. Det vi
har uttalt oss om er at vi i dag ikke finner å kunne anbefale at ulvestammen
formerer seg opp til en levedyktig bestand (ca. 50 - 100 individer) med den
allsidige utmarksbruken vi har i Norge.
Morten Muus Falck
Ivar Mysterud
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Rovdyrene tilhører
vår fauna
I Østlendingen den I. desember 1987
kommer Paul Granberg nok en gang med
el angrep på vårt og landbrukets engasjement i rovdyrforvaltningen . De fleste
som følger med i den eller hvert nokså
langvarige føljetongen har vel nå gjort
seg opp en mening om Granbergs arbeidsstil. Ikke nok med at han angriper
oss, de fleste som har andre synspunkter
enn han selv får sin pålitelighet trukket
i tvil eller blir avsatt fra sine stillinger i
avisinnlegg eller gjennom brev til myndighetene.
Et framtredende trekk ved Granbergs
innlegg er at de i stor grad er basert på
tilfeldige sitater hentet fra ulike reportasjer og intervjuer med oss i dagspressen.
Sjelden bruker han avisinnlegg eller fagartikler vi selv har skrevet som grunnlag
for sine påstander. Hvorfor Granberg
har valgt denne debattformen behøver
neppe noen kommentar. Det er naturligvis leuere å skape misforståelser og så
tvil når frie journalistiske formuleringer
er utgangspunktet.
Vår grunnholdning og landbrukets syn
på rovdyrforvaltningen er at de store rovdyrene har sin rettmessige plass i vår fauna . Dette betyr at vi må finne fram til
fornuftige og formålstjenlige samar beidsløsninger mellom miljøvern og ulik
næringsvirksomhet i utmark . Derfor
snakker vi om flerbruk og nordisk samarbeid, og derfor har vi forsøkt å fremme
nye synspunkter rundt de prinsipielle sidene ved forvaltningen. At Granberg ikke liker våre synspunkter har vi oppfattet.
Morjen Muus Fakk ,
har Mysterud

ØSTLENDINGEN
FREDAG Il. DESEMBER 1987
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NYEREGLER
SKAL
REDDE
ROVDYRA
Bestanden av bjørn I norske skoger og vlllmarker har trollg vært ganske stabll de siste 20 åra.
Det er også grunn Ill å tro at våre tre største Jervestammer vll overleve. Ulvebestanden I grensetraktene mellom Hedmark og Virmland kan komme Ul 6 dø ut, men kan også vokse Ul en betydeUg stamme.
Pro/eaor
Nils Chr. Stemeth
krever ,trenge kriterier for /elling av ravd11r I N<>rge. (Foto
A,uelr Valldal)
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Av HALVARD C. HANSSEN

Professor Nils Chr . Stenseth ved
Biologisk Institutt i Oslo legger i
dag ti:am et forslae om at det

Ikke ~kal gla felllngstilltalse

for

store rovdyr dersom det er så
mye som fem prosent sannsynlighet for at bestand~n vil bil
r<\lusert i løpet av 20 lr.
- sammen rned 1-!arald Steen

har jeg utarbeidet en materna•
tisk rnodell 10rn kan gl dern som

forvalter våre store rovdyr noen
holdepunkter for hvordan en
stamme vil utvikle seg, sier
Stenseth til Dagbladet. Rappor·

ØSTLENDINGEN

11 DESEMBER 1917

Rovdyrplan uten
sikringssoner
Trondheim (NTB): Direktoratet for naturforvaltkalle sikringssoner der rovdyrene bjørn, jerv og
ning (DN) har gitt opp planen om A opprette sA- ulv skal ha et sterkere vern enn ellers I landet .
Dc1er heller ikke lenger aktuell å innfore lisensjakt ror å
hindre at ro..,dyrstammcnc
blir mer tallrike enn det som
anses akseptabelt i de enkelte
deler av land et.
Landsplanen for forvalt•
ning av bjørn, ulv og jerv ble
1orsdag behandle! av direkter
ra1e1s rådgivende kontaktul•
valg, der det er represen1an1er
både for landbruksinteresser
og miljøvernorganisasjoner .

Enighet
Lederen for komaklutvalget,
ord rører Per N. Hagen, opp.
lyser til NTB at utvalget har
sam let seg om en relles an•
befaling av landsplanen .
Per N . Hagen sier at utval •
get har sluuet sea til hoved •
trekkene i forslaget rraON.
Han karakteriserer planen
som balansert, og sier at den
ivaretar hensynet til de 1ruede
artene samtidig som den tar
sikte på å forebygge og be·

grense skader på beitedyr og
tamrein.
Per N. Hagen sier at det
eller utvalgets mening er be·
hov for økte bevilgninger på
6-7 millioner kroner årlig til
forskning, kartlegging av be·
sta ndene og erstatninger for
tap og ulemper .

Hovedtanken forkastet
Per N. HaJi;en bekrefter at
landsplanen i sin nåværende
form ikke inneholder forslag

om sikringssoner, og at li•
scnsjakt er lite aktuelt med
den nåværende størrelse på
bestandene av bjørn, jerv og
ulv.
·
Sikringssoner og lisensjakt
var to av hovedpunktene i det
forslag til rovdyrplan som en
arbeidsgruppe laget for direk •
toratet, og som ble sendt ut
på høring. Begge forslagene
møne sterk motsland i de ut•
talelser som kom inn til direk•
toratet.

ten skal I dag leggea fram for
Direktoratet for Naturforvaltning i forbindelse med landsplanen for forvaltnina: av bjørn,
jerv og ulv i Norge.

•Synsing og mening»
Norsk rovdyrdebatt har i lang
tid vært altfor sterkt preget av
synspunkter og meninger fra
ulike hold Det gjelder så vel
naturvernere som landbruksinteresser. Det vi trenger ·er mer

~a~~ar!
~~d~~r:
som vil skje dersom det blir gitt
· n fellingstillatelse
for f.eks .
ulv .
Stenseth og Steen har utarbeidet en forvaltningsmodell
med svært strenge kriterier for
l gl fellingstillatelse . Blant an•
net fordi forskerne fremdeles
vet sil lite om rovdyrbestanden
mener de det bør være strenge
kriterier .
- Vi må ikke gå Inn og skyte
rovdyr på et sviktende data•
grunnlag. Det kan fl katastrofale effekter .

o'1.~;

Reproduksjon
Modellen de to forskerne har
utarbeidet bygger på to hoved•
pilarer . Dødelighet blant dyra,
og deres evne til reproduksjon.
Her er det klart at reproduksjo0
:f:e~
:if:h~f~~f~!:e~~:!e~or

::i
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Ga opp rovdyrplan med
sikringssoner
Trondheim (NTB): Direktoratet
for naturforvaltning (DN) har
gitt opp planen om å opprette såkalte sikringssoner der rovdyrene
bjrøn. jerv og ulv skal ha et sterkere vern enn elten i landet. Det
er heller ik.Jce lenger aktuelt å
innføre lisensjakt for å hindre at
rovdyrstammene blir mer tallrike

enn det som anses akseptabelt i
de enkelte deler av landet.
Landsplanen for forvaltning av

......

ro

"

bjørn, ulv og jerv ble torsdag behandlet av direktoratets rådgivende kontaktutvalg, der det er
representanter både for landbruksinteresser og miljøvernorganisasjoner.
Lederen for kontaktutvalget.

ordfører Per N. Hagen, opplyser
til NTB at utvalget har samlet
seg om en felles anbefaling av
landsplanen.
Per N. Hagen sier at utvalget
har sluttet seg til hovedtrekkene
i forslaget fra ON. Han karakteriserer planen som balansert. og
sier at den ivaretar hensynet til
de truede artene samtidig som
den tar sikte på å forebygge og
begrense skader på beitedyr og
tamrein.
Per N. Hagen sier at det etter
utvalgets meing er behov for
økte bevilgninger på ~ 7 millioner kroner årlig til forskning.
kartlegging av bestandene og erstatninger for tap og ulemper.
Per N. Hagen bekrefter at
landsplanen i sin nåværende
form ikke inneholder forslag om
sikringssoner, og at lisensjakt er
lite aktuelt med den nåværende
størrelse på bestandene av bjørn.
jerv og ulv.
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Rovdyrbevares
der de nå lever
Det blir neppe store praktiske endringer i myndighetenes forvaltning av ulven.
Selv om betegnelsen sikringssoner er droppet, har
direktoratet likevel beholdt
mye av det som opprinnelig
var en hovedtanke i arbeidet med landsplanen for
forvaltning av de store rovdyrene. Direktoratet mener
at hver av de store rovdyrartene bør ha minst ett område med levedyktige stammer. I hovedsak tar ON sikte
på å bevare levedyktige bestander i de områder der
bjørn, jerv og ulv lever i
dag. melder NTB.
Direktoratet
vil tillate
jakt for å begrense rovdyrskader og for å hindre at
rovdyrene lår spre seg til
deler av landet der del kan
bli særlig store konflikter
med næringsinteressene .
For jerv antyder ON at
hijakt kan bli aktuelt. Ellers
foreslår Direktoratet såkalt
lisensjakt for å begrense
økningen i levedyktige bestander av bjørn og jerv . Det

er pr. i dag uvisst om slike
levedyktige bestander linnes i Norge.

I Direktoratets forslag er prosentsatsen redusert til 85 prosent. Det er grunn til å. vente
diskusjon om denne prosentsatLevedyktig
se n, som kan bli et nytt stort
En nyhet i rovdyrplanen er at stridsspørsmål i norsk rovdyrforden inneholder en definisjon på. valtning.
[ den landsplanen som nå.
hva som skal anses for å. være en
levedyk tig rovdyrbestand.
foreligger, har ON gått fra et
Ifølge Direktoratets forslag tidligere forslag om å. opprette
skal en stamme av bjørn, jerv og såkalte sikringssoner der rovdyulv betraktes som levedyktig rene skulle ha sterkere vern enn
dersom det er minst 85 prosent ellers i landet. Ifølge dette forsannsynlighet for at bestanden slaget skulle det opprettes seks
innen et leveområde er like stor sikringssoner for bjørn, tre sikeller større om 20 å.r. Denne ring ssoner for jerv og en sikdefinisjonen knyttes til en mo- ring ssone for ulv . Dette oppdell som skal gjøre det mulig å legget inneholdt også forslag
beregne sannsynligheten for le- om antall dyr i hver sone, men
vedyktighet, blant annet på. det møtte sterk motstand da
grunnlag av antall hunndyr i saken var ute på. høring.
Direktoratet har droppet be~
bestanden.
tegnelsen sikringssoner,
men
Tøyelig begrep
har likevel beholdt mye av det
Landsplanen viser at «leve- som opprinnelig var en hoveddyktig• er et tøy elig begrep, og tanke i arbeidet med landsplanen. Dette går fram av at ON
at begrepet allerede er tøyd.
Forskerne som har utviklet fortsatt vil hindre rovdyrene i å.
modellen, Nils Chr. Stenseth og spre seg til områ.der med mye
Harald Steen, konkluderer med beitedyr, og dessuten er villig til
at en bestand må kunne kalles å. akseptere større rovdyrskader
levedyktig dersom det er minst i de områder av landet der det
95 prosent sannsynlighet for at skal være levedyktige bestander
bestanden innen et leveområde av bjørn, jerv og ulv.
er like stor om 20 år.
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ØSTLENDINGEN

UVISST OM ROV~
DYRENE TÅIÅER JAKT
Trondheim (NTB): Direktoratet for naturforvaltning (DN)
innrømmer indirekte at jakt på fredete rovdyr i Norge hillil
har foregåll uten at det har vært klart om bestandene tåler
beskatning . Innrømmelsen kommer i den nye landsplanen for
ON skriver at ulven i Skandinavia er direkte truet, at bjørnen er
en svært sårbar art, og at også jerven må anses som sårbar.
- Våre biologiske kunnskaper
om bjørn, jerv og ulv stammer
nesten utelukkende fra forskningsarbeider fra andre typer leveområder og bestandsforhold enn de
man har i Norge. Ved forvaltning

av truede og sårbare rovviltarter
under så marginale bcstandsforhold som man her vil ha, er dette
på langt nær \ilfredsstillende, skrt'vcr DN i landsplanen.
Direktoratet argumenterer for
større økonomiske midler til
forskning om rovdyrbestandene.
- Vi mangler i dag en rekke
grunnleggende data omkring are-

Til åle av

Bjarne Fjeldseth, formann i Østre Hedmark Vill- og
Miljøforening, gapskrallet da vi leste fra meldinga om
«Landsplan for forvaltning av bjørn jerv, og ulv» - for
ham. Finnes det ikke noe minstemAI oir det gjelder det
Direktoratet kan prestere , var hans kommentar.
AV
KNUT BJØRNSTAD
Viltnemndformann Magnar
Nordsvecn i Engerdal uttrykte
i mandagens avis sterk tvil om
intensjonene i utspillet fra Direktoratet
for naturforvaltning, vil kunne oppfylles. Det
er for mange usikkerhetsmomenter , blant annet når det
gjelder bjørnestammens størrelse, mente han. Forvirringen
blir neppe mindre etter det nye
60 siders dokumentet - «Landsplan for forvaltning av bjørn,
jerv og ulv».
Styreformann Paul Granberg i Gausdal, styreformann i
tidsskriftet <<Vårerovdyrn, vil
overhodet ikke uttale seg om
dokumentet uten å ha satt seg
ion i det, mens altså Fjeldbcrg
kostet på seg en god latter. Det
var særlig definisjonen på hva
som ska l anses for å væ re en

levedyktig rovdyrbestand, som
utløste latteren. Forskerne hevder at dersom det er 95 prosent
sannsynlig at stammen er minst
like stor om 20 år, betyr det at
den er levedyktig. 85 prosents
sannsynlighet holder, mener
Direktoratet. Det finnes ikke
et menne ske som kan si om det
er 95, 85 eller 30 prosents sjanse for at stammen er like stor
om 20 år, sier Fjeldseth, som
også trekker på smilebåndet av
diskusjonen om sikringssoner
eller ikke. Bjørnen og ulven
bryr seg ingen ting om slike
soner, sier Fjeldseth.
Nå heter det også i meldingen fra Direktoratet at det pr.
i dag er uvisst om det finnes
levedyktige stammer i Norge.
Altså en bekreftelse på at det
rår mye usikkerhet omkring
rovdyrproblematikken .
Så det er all grunn til å spå
at rovdyrdiskusjonen vil fortsette med uforminsket styrke.

forvaltning av bjørn, jerv og ulv. Direktoratet hevder der at
det trengs el bedre grunnlag for å vurdere artenes levedyktighet.
albruk og arealkrav, valg av byttedyr, sosial atferd, dødelighet, reproduksjon og vandringer. En forsvarlig forvaltning av små bestander krever større kunnskaper for å

Landsplan om
rovdyrfredning
Trondheim (NTB - Skjalg
Fremo): Direktoratet for naturforvaltning (DN) mener at
hvert av rovdyrene bjørn,
jerv og ulv i Norge bør ha
minst ell omride med levedyktige stammer av disse artene. Samtidig vil Direktoratet tillate jakt for i begrense
rovdyrskader pi husdyr og
tamrein, og for i hindre at
rovdyrene fir spre seg til deler av landet der det kan bli
særlig store konOikter med
næringsinteresser.
For jerv antyder DN at hijakt
kan bli aktuelt. Ellers foreslår Direktoratet såkalt lisensjakt for å
begrense økningen i levedyktige
bestan der av bjørn og jerv. Det er
pr. i dag uvisst om slike levedyktige bestander finnes i Norge. ·

Levedyktig
En nyhet i rovdyrplanen er at
den inneholder en definisjon på
hva som skal ans es for å være en
levedyktig rovdyrbestand .
Ifølge Direktoratets forslag sl.al
en stamme av bjørn, jer, og ulv
betraktes som levedyktig dersom
det er minst 85 prosent sannsynlighet for at bcs1anden innen et
leveområde er like stor eller større
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vurdere bestandenes levedyktighet
og iverksette de riktige tiltak for å
begrense konfliktene, skriver direktoratet.

om 20 år. Denne definisjonen
knyttes til en modell som skal gjøre det mulig å beregne sannsynligheten for levedyktighet, blant
annet på grunnlag av antall hunndyr i bestanden.

Tøyelig begrep
Landsplanen viser at (devedyktign er et tøyelig begrep, og at begrepet allerede er tøyd .
forskerne som har utviklet modellen, Nils Chr. Stenseth og Harald Steen, konkluderer med at en
bestand må kunne kalles levedyk tig dersom det er minst 95 prosent
sannsynlighet for at bestanden innen et leveområde er like stor om

20 år.
I Direktorate ts forslag er prosentsatsen redusert til 85 prosent.
Det er grunn til å vente diskusjon
om denne prosentsatsen, som kan
bli et nytt stort stridsspørsmål i
norsk rovdyrforvaltning.

Sikringssoner
I den landsplanen som nå foreligger, har DN gått fra et tidligere
forslag om å opprette såkalte sikringssonet der rovdyrene skulle
ha sterkere vern enn ellers i landet.
I følge dette forslaget skulle det
opprettes seks sikringssoner for
bjørn, tre sikringssoner for jerv og
en sikringssonc for ulv.

Jaktkvoterog jakttid
på bjørn og jerv
Trondheim (NTB): Direktoratet for naturforvaltning (DN) foreslår nye forskrifter
som innebærer jakttid og årlige jaktkvoter
på de totalfredede rovdyrene bjørn og
jerv. Jakten skal ifølge forslaget foregå
Forslaget om nye forskrifter settes fram overfor Miljøverndepartementet, og er tatt inn i direktoratets •Landsplan for forvaltning
av bjørn, jerv og ulv•.
Direktoratet har ikke foreslått
lisensjakt med jakttid og jaktkvoter for ulv, men forskriftene åpner mulighet for jakt også på ulv
som gjør vesentlig skade på bufe
eller tamrein.
I formålsparagrafen til forskriftene heter det at formålet er
å sikre levedyktige bestander av
bjørn, jerv og ulv i Norge og
samtidig "holde skadene på bufe
og tamrein på et rimelig nivå.
Fellingstillatelser på bjørn,

ved såkalt lisensjakt, det vil si at jegere
eller jaktlag tildeles lisenser som gir rett
til å ta ut jaktkvotenog beholdeverdienav
byttet.

jerv og ulv som gjør skade, skal
ifølge forskriftene bare gis etter
at DN har vurdert om det kan
gjennomføres forebyggende tiltak for å begrense skadene på
bufe og tamrein .
Forskriftene gir også adgang
til at DN kan •åpne for bestandsregulering i form av lisensjakt på
bjørn og jerv•.
- Vilkåret for dette er at det
finnes levedyktige bestander av
artene i Norge. Formålet skal
være å begrense faren for vesentlige skader, regulere veksten i en
bestand og ekspansjon til nye
områder . DN fastsetter årlig
kvote for uttak, lisensjaktperio-
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For sjette gang, Mysterud
., og Muus Falck!
w

"'

Ivar Mysterud og Monen Muus Falck
har tydeligvis problemer med å skille sak
og person. I løpet av 1987 har jeg gjen•

I Østlendingen 10. U.1987 kommer
Mysterud og Muus Falck med sitt personlig e syn på ulven i norsk natur, og jeg
vil takke for denne oppsiktsvekkende
klargjøring. Dere skriver: «Nå r det gjelder ulven er vi for vår del selvfølgelig
ikke motstandere av at denne arten formerer seg på norsk jord». Således gjøres
de1 klinkende klart at også dere synes at
ul"en skal kunne reprodusere seg innenfor landets grenser, og jeg vil be deres
medspillere og leserne å merke seg dette!
Underordnet i denne sammenheng er det
at Mysterud og Muus Fakk i det samme
innlegget skriver at de ikke kan anbefale
en Je.,·edyktig bestand av ulv i Norge, slik
poli1ikeme har vedtatt, og som nå også
klart støttes av et stor t flertall i det norske folk gjennom den velkje nte Gallup /
NOl-basene spørreundersøkelsen (både i
Hedmark og landet for øvrig). Det vikti-
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rovviltplanforslag
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Mysterud og Muus Falcks personlige
mening om dette. Dere har selv tidligere
i debatten presisert at dette alternat ive

C~i~fo[~~:n
er1:~~:t~~~~~;a~~s!~Jg~:~:

der dere har vært blant rådgiverne. Siden
~ det dreier seg om denne truete artens
...., framtid i vår natur, noe mange mennesker er svært opptatte av. må jeg derfor
1
1
(!)

æ
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~1a~~~si~~
~ J!t~~~~~;
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planforslag norsk jord'?

dens lengde og avgrensning av lisensjaktområde, heter det i forslaget til forskrifter .
Forslaget om jakttider er ikke
tatt inn i selve forskriftene, men
omtales i landsplanen for forvaltning av bjørn, jerv og ulv.
DN foreslår at lisensjakt på
bjørn skal kunne foregå om høsten fra I. september til 15. oktober . Ifølge forslaget skal binne
som er sammen med unger være
fredet også i denne perioden.
For jerv i levedyktige bestander .foreslår DN 'lisensjakt i en
periode fra I. oktober til 15. februar.

at ulven formerer seg på
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ge med Mysterud og Muus Falcks støtte
til formering av ulv på norsk jord, er å
se dette i sammenheng med at det er over
30 år siden det har vært meldt om konkrete hifunn i Norge.
Mysterud og Muus Falcks standpunkter vedrørende en rekke andre sider i ulvespørsmålet er velkjent, da de har vist
et stort engasjement for å rå fram sine
synspunkter gjennom pressen-. Dere har
også i nere sammenhenger vært svært
rølelsesladet opptatte av hva folk mener
om deres troverdighet i disse spørsmål.
En naturlig konsekvens av deres støtte til
formering av ulv på norsk jord vil derfor
være at dere rølger opp med et tilsvarende engasjement for å sikre ulven på Finnskoge n - det eneste sted med en periodevis fast forekomst av ulv i Norge (når de
ikke er på svensk side) - og at man i
tiden som kommer , gjennom deres gode
pressekontakter, får se tilsvarende store
o.,·erskrifter i avisene om denne siden ved
å ha ulv i norsk natur.
Viggo Ree

i En honnør og takk
~

til Paul Granberg

UJ

Bevaringen av alle arter og deres Hvs-

"'
alltid vært - og vil alltid
~ miljøer har
et viktig saksområde innen nat:l være---:0 tur- og miljøvern. Som en følge av øken-

00 de problemer på dette området også i
vårt land, har det vært nødvendig å styr-

a ke innsatsen. Et ledd i dette har vært

~

dannelsen av Foreningen Våre Rovdyr.

Dette initiativet har vært gledelig, og

UJ

f.:: det er også gledeligat fire landsomfatten-

re.

oppdaget at deres eget arbeid med rov-

viltspørsmål for Norges Bondelag/La ndbrukets Utmarkskontor også er blitt møtt

ØSTLENDINGEN-

vernforbund og Verdens Naturfond nå

n:jhar samordnet sitt arbeid overfor myn(!) dighetene og befolkningen når det gjelder
~ bevaringen og forvaltningen av de store

Q rovviltartene.

:C:

Trondheim (NTB): Norges Naturvernforbund krever i et brev til
Direktoratet for Naturforvaltning
at forslaget til landsplan for forvaltning av bjørn, jerv og ulv må
skrinlegges, og at den nåva:rende
ordningen må beholdes inntil videForbundet har tidligere kommentert forslaget, og fungerende
generalsekretær Thor Midteng sier
til NTB at når man på nytt har
rettet en henvendelse til Direktoratet, har det sammenheng med en
landsomfattende meningsmåling
som viser at et stort flertall av
Norges befolkning over IS år ønsker å beholde bestander av store
rovdyr i Norge. Flertallet er dcssu1
ten villig til å betale opptil 30 ganger så mye for å sikre rovdyrbestandene som det samfunnet i dag
betaler til dekning av skader på
husdyr, skadedokumentasjon og
forvaltningsarbeid.
Naturvernforbundet mener at
undersøkelsen viser at bufe- og
reineiere kan holdes helt skadesløse selv med livskraftige stammer
av rovdyr.

de organisasjoner, Foreninen Våre Rovdyr, Dyrenes Beskyttelse, Norges Natur-

~

Rovdyrplanen
Gratulerer, Morten Muus
må skrinlegges Falck og Ivar Mystemd!

Men ikke alle liker det som er blitt
gjort . Bl.a. har vi sett at forskerne Ivar

Mysterud og Morten Muus Falck har
(slgått til voldsomme avisangrep på formannen i Foreningen Våre Rovdyr, Paul
Granberg.
i;;;

La meg si at disse angrepene på Granberg synes noe merkelige. ettersom han
har deltatt i dette arbeidet som formann
i en av fire samarbeidende organisasjoner. Det må være grunn til å spørre om
de ovennevnte forskerne virkelig ikke har

med massiv kritikk fra samtlige andre
naturvernorganisasjoner, -fra en rekke
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fagbiologer, og også fra ganske mange
andre som arbeider med natur- og miljø-

vern (!).
For min egen del har jeg fulgt Ivar
Mysteruds og Morten Muus Falcks arbeid med stadig større forundring gjennom de senere årene. Det gjelder ikke
minst de forvaltningsplaner for store rovviltarter so m de har utarbeidet for landbrukets interesseorganisasjoner, og også
den «o ppfølging » som de har satt i gang

for å få gjennomført disse planene. Heldigvis er det sjelden at fagbiologer på en
slik måte bruker sine kunnskaper i en

Man kan bare gratulere Morten Muus
_Falck og Ivar Mysterud med nok et bidrag uten sak! I Østlendingen 11. desember serverer de to herrer et innlegg under
tittelen «Rovdyrene tilhører vår fauna»,
som må være noe av det mest ullne og
grøtete som har vært prestert i rovdyrdebatten til nå . For den som ønsker å følge
med i bl.a . behandlingen av norsk naturs
mest truede art, ulven, og dens overlevelsesmuligheter, begynner det etter hvert å
bli temmelig uinteressant å registrere at
høyt utdannete mennesker ikke klarer å
stille opp i en fagdebatt (de selv har invitert til og samtidig etterlyser både åpenhet og ærlighet i forbindelse med!) med
annet enn ensidig personangrep, sleivkjeftete bemerkninger og bortledning av
det saken gjelder! Denne debatten dreier
seg om et alternativt rovviltplanforslag
som Muus Falck og Mysterud har vært
med på å fremme gjennom Landbrukets
Utmarkskontor, og som i korthet går ut
på å fjerne en art fra norsk fauna, samt
å «sikre» en av de to andre med en bestandstetthet som er mindre enn 500/oav
den tynnest kjente levedyktige bestand i
verden!
Siste utspill fra en av de to herrer er
som kjent Mysteruds kontakt med den
russiske ambassaden, der han i et brev
med feilinformasjon også har utpekt og
angitt i første rekke formannen i Foreningen Våre Rovdyr, Paul Granberg, som
«syndebukk» for kritikken av den russiske ulverapporten utgitt av landets myndigheter (senere trukket tilbake av Direktoratet for Naturforvaltning) . Dette fortoner seg som ganske utrolig når man vet
at bl.a. flere store organisasjoner samlet
står bak de mange reaksjoner på denne
«forskningsrappor+ :n"

1

'-"l
yst~rud, som

selv tok initiativet til å få denne rapporten oversatt til norsk, har ikke våget å
delta i denne debatten vedrørende det
faglige innholdet i publikasjonen, men
har kun skreket om åpenhet og ærlighet,
samt gått til et voldsomt personangrep
på to norske enkeltmennesker. Det er
tydeligvis ikke grenser for hvilke metoder
som tas i bruk når mangelen på saklige
og faglige argumenter etter hvert blir mer
og mer fremtredende .
Muus Falck og Mysterud - når skal
dere komme på banen for å delta i selve
fagdebatten? Jeg har faktisk ikke registrert et eneste innlegg fra dere uten personangrep . Hvis jeg tar feil - kan dere
gi opplysninger om et slikt innlegg?
T. Hagen

sammenheng som så klart vil kunne gjøre
norsk natur og norsk fauna fattigere!

Gledelig nok har de fått en reaksjon som
fortjent!

Paul Granberg har lang erfaring fra
div. viltstellarbeid, og sitter kanskje først
og fremst inne med omfattende kunnska-

per om hjortevilt og rovvilt. Bl.a. også
dette har gjort at han ble valgt til den
første formann i Foreningen Våre Rovdyr, et verv han har skjøttet med stor

dyktighet.
Jeg tror nok Paul Granberg i første

rekke bør oppfatte den kritikk som er
blitt reist mot ham fra Ivar Mysterud og
Morten Muus Falck som en indirekte
honnør til at han har gjort bra arbeid.

Personlig vil jeg imidlertid rette en direkte honnør og takk 1ilham for det viktige
arbeidet som han og hans forening dri-
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Hans J. Engan
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Finner til Finnskogene Jf2t~
for å lære ulvesporing
AV
ROLF ARNE MOEN

......
......
'°

HAMAR: To finner har vært
p' besøk p' svensk og norsk
side av Finnskogene for i
lære sporing p' ulv I Oasi I
Finland gh det 8' en het ulvedebatt, og den handler om
hvor manae ulver som egentlig finnes i Finland. Finnene
bar liten erfaring I feltarbeid
med ulv, og de bar derfor
«gitt i lære» p' Finnskogene.

Det kan faktisk være «finske
utvandrere» de bar lært ,
spore pi . Det er et poeng at
ulvesiluasjonen i Finland kan
pilvirke svensk-norske forhold.
- Det er ikke gjennomført systematiske sporinger p! ulv i Finland, sHk vi har gjort på Finnskogene. Finnene har ved anslag av
ulvestammen basert seg pi spormeldinger, uten at det er foretatt
spori nger og undersøkelser ·. Det er

derfor uklart hvor stor feilprosent

det er på meldingene, og det er i
det hele tatt lite opplysninger om
adferden til ulven i Finland, opplyser rovdyrkonsulent Petter Wabakken ved fylkesmanneni miljøavdeling. Finnene som nå har sugd
til seg norsk-svenske erfaringer i

feltarbeid, skal følge opp uivestantmen i Vest-Finland.
Hvordan virker Finland inn på
Norge og Sverige? Wabakken forklarer at nord-amerikansk forskning har vist at ulv har vandrcka pasitct som tilsvarer strekningen
Sovjet - Hedmark. Det vil ikke
være noen avstand for en ulv å

vandre fra Vest-Finland og til
Hedmark. Det er konere enn
vandringen en av Finskog-ulvene
foretok til sørspissen av Skåne .
Enkelte finske forskere mener
det er opptil 300 ulver i Finland,
og at minst 100 av disse oppholder
seg i Vest-Finland. Er dette korrekt, vil det være rart om dette
ikke virker inn ~ situasjonen i
Sverige og Norge, mener Wabak ken.
·
Men det er reist sterk tvil om
disse anslagene er korrekte . Erik
Isaksson, svensk forsker som også
har jobbet på Finnskogene, har

LÆRT ULVESPORING : Finner
har lært sporing p6 ulv p6 Finnskogene. De skal nd følge opp med
undersøkelser i Vest-Finland om
hvor stor ulvestammen der kan
være. Mye ulv i Vest-Finland kan
pdvirke Sverige og Norge.
fattet interesse for de finske tallene. (&aksson har sporet ulv i li år
og er den som har sporet mest ulv
i Europa i vitenskapelig sammenheng, sier Wabakken .
Isaksson har vært på tre turer i
Vest-Finland - uten å finne ulvespor . Derimot fant han mye spor
etter hunder og gauper . Han skrev
en anikkel der han satte spørsmålstegn ved de finske ulveanslagene - og dermed var debatten i
gang.
- Dersom finnenes egne tall for
sør-vestre delen av Finland er korrekte, vil dette helt klan virke inn
på Sverige og Norge. Er det så mye
ulv i Finland vil den også etablere
seg i Sverige. Og uaosett hvilken
politikk vi legger opp til her i landet, vil ulv i Sverige påvirke norske utmarksarealer,
framholder
Wabakkeo.

Sauehold og
rovdyr-fanatisme
Det har de siste år pågått en
diskusjon om rovdyr i massemedia, som har nådd toppen i den
siste tids ulvedebatt. Som formann i et av Solørs saualslag har
jeg med forundring lest den lange rekken av saklige og usaklige
innlegg. Debatten har ofte berørt
saueholdet, og noen innlegg har
avløst en så ensidig svart-hvitt
tankegang hos enkelte såkalte
«naturvernere» at det er helt
utrolig.
En person har endog i et intervju skjelt ut saueholdere for å
være faunarasister, andre snak-

ker om artsnasisme. Dette er
blitt gjort bare fordi saueholderne ikke ønsker å ha bestander av
rovdyr i sine beiteområder . Mange har ikke godtatt rapporter om
rovdyrskader, noen mener at
saueholdere er uærlige, andre
igjen forvrenger uttalelser om
faktiske forhold . Enkelte av disse har med sine innlegg gjort ulven en «hjørne-tjeneste» ved å
avsløre en rovdyr-fanatisme som

har vakt ettertanke hos mange.
Om dette fort setter eller ikke,
vil jeg uttrykke følgende: Norsk
sauehold er fremdeles en viktig
næring . Den omfatter i dag ca.
2,3 millioner dyr og ca. 11000
årsverk . Produksjon av sauekjøtt er derfor ingen ubetydelig
næring . Den er bl.a . svært viktig

i lokalsamfunn og distrikter med
spret bosetting hvor folk ofte sliter med dårlig økonomi, spesielt
nå i en vanskelig tid.
Fornuftig
distriktspolitikk,
norsk olje og gass til tross, tilsier
derfor at våre lokalsamfunn
fortsatt må foredle ressurser, slik
at folk ikke bare bor, men også

har rot i området. Saueholdet gir
både sunt og høyverdig kjøtt til
mat og ull til klær ut fra lokale
grasressurser. Næringen har eldgamle tradisjoner i vårt land,
passer godt selv om brukerne er
eldre, og gir en rimelig økonomi
dersom ikke forstyrrelsene blir
for store og mange .
I alt pratet om flerbruk kan
saueholdet være et eks. på langsiktig forvaltning av det norske
landskapet. Rovdyrfolket bør
forstå at norske bønder verken
kan eller vil gi slipp på denne
økonomiske mulighet.
Tendensen til bare å forvrenge
saueholdernes argumenter, skjelle ut landbruks-organisasjonene
og endog henge ut forskere som
forsøker å utarbeide en rovdyrpolitikk gjennom et bredere samarbeide, har ikke tjent rovdyrenes sak.
De som tror de kan tvinge rovdyr på norske bønder må forstå
at saueholdet fremdeles er beskyttet av nødretts-paragrafen i
loven. Saueholderne kan under
denne paragraf felle rovdyr uavhengig av vernebestemmelsen, så
snart hans dyr trues eller drepes .
Dette er en rett som står fast
politisk forankret i Norge. Vi
skal naturligvis ikke bare fortsatt
drive med sauehold i vårt land,
vi skal om mulig styrke det. Rovdyr-fanatikerne er de som skader
rovdyrenes sak mest ved å skjerpe motsetningene og aktivere
konflikter i utmarka. Et klill\a
for kompromiss-løsninger ødelegges, derfor bør dere slutte
med dette mens dere ennå har en
rest av troverdighet i behold.
Bjarne Fjeldsetb
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jetong• er brettet ut etter et

Gratulerer,
Fjeldseth!
Etter å ha lest tidligere avisinnlegg om sau og rovdyr av
Bjarne Fjeldseth, samt å ha hørt
ham under flere debattmøter,
var det en glede å registrere hans
innlegg i Østlendingen 2. februar. Det er tydelig at Fjeldseth
må ha gjennomgå,tt en markert
akademisk skolering på kort tid,
for dette innlegget var så velskrevet og saklig sammenlignet med
hans tidligere prestasjoner, at
det virkelig smakte av universitetssus på det mest sofistikerte
plan. Håper at fortsettelsen blir
like bra!
Lykke til videre!
Saueinteressert

ØSTLENDINGEN
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innlegg av Bjarne Fjeldseth,
formann i Østre Hedmark Viltog Miljøforening. Først vekker
Innlegget stor begeistring hos
-saueinteressert•, som konstaterer at Fjeldseths stilrene
og sofistikerte sprlkføring vitner om en nærmest sensasjonell akademisk skolering pl
rekordtid. Den saueinteresserte har nemlig sammenlignet inntegget med andre

fra Fjeldseths hånd.
Så folger .Student• opp, og
konstaterer at undrenes tid
Ikke er forbi. Han har nemlig
Østlendingens lokale hjør-

ne er en kilde til stadig vederkvegelse.Riktignoker det
ikke mange av debattantene
som når opp på Magne-bladets høye nivå - jeg tenker
da spesieltpå slagordet•Sint
eller gla' - tips HA•, som att-

påtil står på .Siste Si'a•.
Norsk på høyt nivål

funnet manuskriptet gjenglemt i en kopimaskin på Universitetet i Oslo, og skjønner
ikke hvordan det kan ha havnet i Østlendingen med Fjeldseths signatur...

God helgl
BALDER

Men tilbake til hjørneinnleggene: en spennende •føl-

ØSTLENDINGEN
TIRSDAG 9. FEBRUAR 1988

Avisinnlegg om
sau og rovdyr

GHOSTWRITER:

Fjeldoeth

med

Bjarne

plholden

penn?

For noen dager siden var jeg
hjemme hos en kollega som studerer biologi på Universitetet i
Oslo. Han viste meg et manusark om sauehold og rovdyrfanatisme som han hadde funnet
gjenglemt i en kopimaskin. Jeg
stusset noe over innholdet, men

tenkte ikke mer på saken.
Da jeg leste Østlendingen her
forleden, fant jeg overraskende
nok det samme innlegget på
trykk - signert Bjarne Fjeldseth
fra Grue! Undrenes tid er sannelig ikke forbi!.
Student
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Ulveparmed valper· p~ Finnskogene
AV
ROLF ARNE MOEN

ELVERUM: Et ulvepar fikk
sist sommer valper i del nA
etter hvert sAkjente ulveomrAdel pA Finnskogene. Del
er vintersporingene pA dyrene som har avslørt dette, gAr
det fram av en meldin& fra
Anders Bjarvall, Petter Wabakken og Jan Wlrtbere.
Ulveparet bar nA to valper.
t-'

w
'°

Ledertispa som ble skutt som meren 1985 fødte tre kull valper .
Det har nå alstå skjedd en oy
pardannelse - og det har skjedd
en yngling . Forskerne kan til

I 30 I

tross for en ny ynaling ikke oppgi noen ølmin& i ulvestammen.
Det er i Norge og Sverige i øyeblikket seks dyr som de har oversikt over, ett av disse holder til
betydelig lenger nord i Sverige,
Kjerneområdet for ulvene ligger i Nord -Vårrnland , men de
har i vinte r også gjon turer inn
pl norsk side i Åsnes kommune.
Allerede pA første snøfallet ble

Når de møttes gikk de sammen
som en flokk . Jan Winbcrg, som
~r ansatt for A spore ulven på
svensk side, kunne konstatere at
det har foregårr intens lek på
noen åpne plasser. Sporløypene
viste, når dyrene gikk sammen,
at to av dyrene er betydelig lette •
re enn de andre . Den mest rimelige konklusjonen A trekke, er at
det ene paret, som bruker et lite
det konstatert at det fantes to område , er to ungulver, mens
ulvepar, ett som var svært stasjo-- paret som bruker nokså store
nært og ett som gjorde lanac områder er foreldreparet . vandringer .
Dermed kan mao gå ut fra at det
Det ble til l begynne med er født et kull i traktene i 1987,
spekkulert om det her dreide seg heter det i meldingen som de tre
om etablering av to par . Da burhar sendt ut .
I tillegg til disse fire ulvene,
de de i sA fall unngå kontakt med
vet forskerne om to dyr som glar
hverandre . Det gjorde de ikke.

hver for seg. Det ene dyret går
et stykke sør -øst for de andre i
Varmland, mens den sjette går i
Østfåmtland, der den spores av
Erik Isakson.
Når det gjelder byttedyr. har
de som tidligere år tatt en del elg,
kalver og kuer, ikke okser. De
har også tatt flere rådyr og en
bever . Den nordligste ulven bar
vært inne i en reinsflokk som tilhører Søsjø sameby og forsynt
seg med dyr, men denne ulven
har nå forlatt reinområdet.
Når det gjelder vaner, har sparerne i vinter oppdaget at ulvene
hjemmer hele eller deler av byttedyr . Det er sagt tidligere at dette
skaJ være sjelden oppførsel hos
ulven . Det forskerne nå lurer på,

er om Vårmlandsulvene har endret vaner - eller om sporerne er
blitt mer oppmerksomme på et
forhold som har vært vanskelig
å avsløre tidligere.
Sporingene drives i vinter av
Naturvårdsverket og fånsstyrel sen i Vå.nnland i samarbeid med
miljøvernavdelingen bos fylkesAnders
mannen i Hedmark.
Bjårvall leder rovdyrforskningen
Jan Wirt•
i Naturvårdsverket,
berg sporer på svensk side, og
Petter Wabakken er rovdyrkonsulenten ved miljøvernavdelin•
gen som følger opp på norsk side.

FREDAG 11. MARS 1988
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Satt i stua og så ulv spise elg
VERMUNDSJØEN: Agny 011Hans Sundet ved
Vermundsjøen hadde en meget spesiell opplevelse mandag kveld. Da kunne de nemlig sitte i sin
egen stue og se to ulver spise av en drept elg
nede pA Vennundsjøen, bare et par hundre meter fra stuevinduet.
AV
SVERRE VIGGEN
Det var fw mørkt og for lang avstand til at de kunne
fotografere "1. hele .

- Vi satt bctaite og så på det hele gjenn om kikken .
Det var en ganske spesiell opplevel se , sier Agny Sundet.
Ulven har tidligere vært på farten i området akkurat
ved Sundet. Blant annet har det gått hardt utover rådyrene der . Av 13 - som har vært på foring hos Sundet - er
det nå bare fire igjen . De to ulvene som var på farten
mandag hadde like før tall et rådyr ikke langt fra hus•
veggen og spist det.
.
- Det var ved fem-tida at de to ulvene kom vandren •
de tilbake i snøs cootersporet over sjøen . Vi satt lenge
og så på dem . De gikk fram til elgen de tidligere hadde
tatt livet av , men ikke spist noe av . Den ene ulven begynte å spise, mens den andre var noe mer skeptisk og reser-

vert. Det hadde nemlig vært folk nede ved elgen tidligere , så det var sikkert det som gjorde at den ene var
skeptisk .
Ulvene drepte også en elg ved Venbakkcn på sin runde, og etter at de hadde spist seg ferdige på elgen ved
Sundet ~ fortsatte vandringen ned mot Velta . Samme
natta tok de et rådyr i Muslia og et like utenfor husveg •
gen hos Anders Malibcrg .
På sistnevnte sted er det også en hundegård ute på
gardsplassen, men merkelig nok var det tyst hele natta
i den.
Fra Malibcrg gikk så ulvene over Valbyfossbrua og
fonsatte videre innover Finnskogen igjen .

For syvende gang,
Mysterudog
MuusFalck!

ØSTLENDINGEN
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Ulver i Åsnes

For snart halvannet år siden
stilte undertegnede enkelte helt
konkrete spørsmål vedrørende
· rovdyrsforvaltningen til landbruksforskerne Ivar Mysterud
og Morten Kolstad (nå Morten
Muus Falck). Et av spørsmålene
gjaldt ulvens framtid i norsk natur i tilknytning til Landbrukets
Utmarkskontors planforslag for
våre store rovpattedyr. Mysterud
og Muus Falck (tidligere Kolstad), som var med på å utarbeide dette planforslaget, har
ennå ikke klart å gi meg et svar
på denne forespørsel. Dette til
tross for at spørsmålet har vært
gjenntatt gang på gang i dagspressen. Enten har de to herrer
utelatt å svare eller så er det hele
endt opp i en masse grøtete utenomsnakk. Denne manglende evnen til å svare på konkrete spørsmål er da også blitt litt av et varemerke for disse to . personer,
noe bl.a. pressen har merket seg
i humoristiske ordelag.
Denne s.aken er imidlertid ikke
først og fremst til latter. Den
dreier seg om framtida til landets
mest truete dyreart, og mange
mennesker er opptatt av dette
forhold. Jeg tillater meg derfor
å spørre - for syvende gang(!):
Tillater
landbrukskontorets
planforslag - jeg gjentar planforslag (ikke deres personlige
mening) - at ulven formerer seg
på norsk jord?
Viggo Ree

Jeg leser til stadighet at folk
på Åsnes Finnskog ser ulver fra
stuevinduene sine. Da vil jeg få
spørre om noe: Er folk i Åsnes
blitt så snille og lovlydige, eller
har ulvefanatikerne skremt vettet av dere? Eller kanskje dere
ikke har geværer i huset? For
hvis dere ikke har noe å skyte
med, burde det vel samles inn
noen kroner, så dere fikk kjøpt
noen skarve «ildmørjer». Dere
kan også få lånt noe å skyte med
av meg. For å si som det står i
visa: Der skulle vi har vøri, Karl.
Odd WAlberg.

Ulver i Åsnes
Odd WAlberg.
Takk for tilbudet. Du er også
velkommen hit. Og ta gjerne
n'Karl med.
Olav Peistorpet
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Direktoratet for Naturforvaltning:

- Alle dyr skal sikres
.,
1

To av rep rese nta n te n e fra Dire k tora tet so m med virke t und er
rovd yrse m inare t pA Dovref je ll ti dlig e re denn e u ka, direktø r
H e ire Vikan (t.v.) or først ek on sulent Arne 8 . Vaa g.
Av Al f Bergi n
- Naturloven sier at alle
dyr skal sikres , og det er Di•
rektoratet
for Naturforvalt ·
ning sin ~ oppgave å arbeide
med dette . Kunnskap har leert
oss at hvert eneste dyr i vår
natur har en funksjon , men
det er mennesker
som har
overtatt som regu lator av dyDette sa blant
rebestanden.
.annet første k onsulent, Arne
B . Vaag, i sitt innlegg under et
omfattende rovdyrseminar på
Dovre fjell d enne uka . Arran •
Rør av d ette seminaret var
Ve rd ens Naturfond og Dyren es Beskyttelse i sa m arbeid
med Foreningen Vire Rovdyr
og Norges Naturvernforbund .
Pressens brød - rovdyrenes
død, eller pressens rolle i rov•
~yrforv a ltningen va r temaet

fo r semina r et, som samlet rep r esentanter fra både aviser
og NRK..
Avisens forhold til de fire
store rovdyrene bjørn , jerv ,
ulv og gaupe sto altså i fokus ,
men ti l tross for at bAde naturvernforkjempere
og representant fra Norsk sau • og geit •
alslag m edvirket. kom det
ikke ti l noen store konfronta sjoner. Interessen var imi dlertid stor når det gjaldt dyre tenleren . Via-20 Ree . som vis te forsamli ngen presseoppslag i forbindelse med rovdyr .

5000aauer
- Bare lem tusen sauer er
påvist d rept av rovdyr i Norg e
i 1987, me n ·bva med de resterende 95000 dyrene, som man
ik ke vet noen ti n g om? spurte
Ree . Han mente vid ere at me-

D)'Tete gner, Viggo Ree , viste presseoppslag
artikl e r om rov dyrene .
nigmann likte å se rovdyr pA
TV-sk jermen , men ville ikke
ha dem i fauna e n. Han angrep
ogsA general se kretære n i
Norsk sau • og ge ital s lag , Dag finn Drabløs , •som sa at sau og geital slaget var fullstendig
imot at ulven skulle fA fotfeste
i Norge . - Dette er stikk i

Kulturell verdi
- Førstekonsulent. Arn e B.
Vaag, framhevet også den ku lturelle verdi som vire rov dyrarter innehar .
- Opplevelsesmessii:har
de bl a nt a nnet stor verdi, og
det viser seg i un dersøkelser
at 85 p rosent av befolkningen
ønsker A beho lde bjernebe •
standen som de n er, men s 78
pro sent ønsker det samm e for
jerv og ulv .

Rovdyrskader
Problemet dukker im idler •
tid opp når det gjelder skad e r
på sau og rein . Det e r vikti g at
vi har en god erstatnings ordn ing, og at det drive s fore byggende arbeid for A hind re
rovdyrskader . Fler e for sk•
ningspro sjekter er sa tt i ga ng.
både nå.r det gje lde r bj orn,
j erv og gaupe og r esu ltatene
a v di ss e kan få stor in nv ir knin g i fremt iden , sa Vaag
for na tu rforDirektoratet

valtn ing har ikke lagt stor nok
vekt pl informasj on i forbind e lse med våre rovdyr .
- Dette ka n sk yldes manglende kapas itet og under vurdering av h oldn ingen til
ro vdyrene blant me nnesker ,
menteVaag .

Informas j on
- Frykte n for rov dyr er
ikke stor blant folk, men e n
ekt saklig informa sjon vil b idra til A øke forstå e lse n for å
ha de store rovdyrene i vå r
natur . Jeg er samtid ig litt forundret over hva pr essen e r
opptatt av i rovd yr sa mm enheng.
Det overordned e mål må
være A sikre arten es framtid ,
m e ns den aller sis te utveg en
er A gi felling stillatel se. Det er
i Ar gitt tr e fellin gst 1llate lsc r i
Norge , med tank e på bjorn e n
- to i Nord.Trand clat; og en 1
Hedma r k .
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som forta lte om mange overtramp

s tri d med nor sk lov som sier
vi ska l ta var e pl alle dyr , sa
Ree .

Hater Ikke rovdy r
T il s itt fo rsvar kunne Dag finn Drables fortelle at sauog geit.alslaget ikke hater rovdyrene. slik det har kommet

når det 1jal dt

frem i en del avi ser den senere tide n. - Det er grepet ut av
løse luften, sa Drables , og la
vekt på vi ktigheten av pres is
og nøyaktig
journalistikk .
- Men , ut fra et etisk syns punkt mener vi det ville være
riktig at ulven ikke fikk fot feste i Norge .

FREDAG3. JuN, 1988 _
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Rovdyr-reportasjer
fikk sterk kritikk
Pressen tegner et for
negativt bilde av rovdyrene . Mange lå det
meste av sin informasjon om rovdyr gjennom media, og gjennom pressens behandling opprettholdes
gamle myter om rovdyrene . Dermed lår
mange informasjoner
som har utspring i en
tid da folk også trodde på tusser og underjordiske.

Av Kjell I. WAlberg

Ndr ei ku drepei et menneske blir det en notis i avisen,
men ndr rovdyr tar et bytte behandles det ofte som en
sensasjon, og det d felle et rovdyr framstilles som en
heltegjerning, mener Viggo Ree.

,-----«Rovdyrenes
Storparten av norsk presse
driver en SJ>t!ku.latl, arafsin&
I skader forårsaket av ,åre
store ro,dyr. Dette
bondbud.!ikapet rra natunemhold på et rovdyrseminar arrauaert på Kongs,old I Oppdal denne uka . Arrangører
,ar nere miljø- oe dyre,crnoraanisasjoncr.

,ar

N

PERMOfHEN
KV1.M

- Det foregår noen overtramp,
og de skyldes dårlig journalistisk håndverk, innrømmer sjds-

Dette var blant de hyppigst
framsatte påstandene da pressens omtale av rovdyrene og
de konflikter rovdyrene skaper Vill" tema for et eget todagers seminar på Kongsvoll .
Som eksempel ble det VLSt
til at de hus-dyrtapene som
skyldes rovdyr, til stadighet
får store presseslag. Disse utgjør omkring 5.000 dyr , mens
95.000 sauer forsvinner hvert
år på beite av helt andre
årsaker og lider ofte en pinefull død. Disse andre langt
større store tapene blir nesten
aldri nevnt i reportasjene , ble
det framholdt av blant andre
Viggo Ree, en av innlederne .

Ree viste mange eksempler pA
hva han mente var kritikkver•
dig journalistikk. For eksem•
pel s!Ar mange aviser opp som
en sensasjon at ulv har tatt elg
eller r!dyr - som jo er dens
vanligste bytte. Og han trakk
fram avisutklipp som viste at
da ei ku stanget ihjel et men•
neske, ble det nevnt i noen
linjer i en en-spalter i avisene,
mens det blir store oppslag
når en eller flere sauer blir
tatl Ree hevdet for øvrig at
pressens reportasje omkring
rovdyrene enten var nøkterne
og objektive eller tegnet en
ubegrunnet negativt bilde av
rovdyrene . •Farvede report•
SJeh
som gikk i rovdyrenes
favør hadde han derimot til
gode ,\ se, sa han, en pAstand
Norsk Sau- og Geitalslags
representant i panelet. generalsekretær Dagfinn Drabløs,
ikke var eniq i.
Senun.uet ble arrangert av
Verdens Natwfond i Norge og

Dyrenes Beskyttelse I samarbeid med Norges Naturvernforbund og loremngen vare
Rovdyr. Blant innlederne og
var sjefredpaneldeltakerne
aktør Andreas Hagen i Østlen•
dingen. for ,\ svare p! kritikken på pressens vegne .
Hagen framholdt blant annet at han s4 rovdyr-konflik•
tene som et eksempel p,\ at
den lille manns kamp mot
storsamfunnet, og fant det
naturlig at pressen viet rov•
dyrskadene og saueeiernes
situasjon stor oppmerksomhet.
Han mente rovdyr-reportasjer
var godt stoff, og avviste antydninger om at hans avis
opptrc\dde som talerør for særinteresser.
Hagen medga at arbeidsuhell og dårlig hAndverk nok
kunne ha forekommet. Her
ble det replisert fra salen at
det virket som om enkelte
aviser og journalister til stadighet er forfulgt av slike
arbeidsuhell .
Lite eller intet av nye opplysninger og synspunkter kom
fram under debatten, men en
kunne spore et ønske om
tilnærming mellom •partene•
og et bredt ønske om mer
balansert presse-dekning.

død - pressens brød»----

redakter Andreas Hagen i Øst· ofte er forfulgt av •uhell• . luell
lendingen. Han fonvarer imid- får stette av Erik Solheim, lelertid at avisene tar saueeierens der av Norges Naturvernforbund. Solheim oppfordrer jourparti.
- Saueeieren er den lille nalistene til i kalle en 5pade en
mann. Rovdyrene, med Direk- spade, og ikke en bulldoser, når
toratet for naturforvaltning i de skriver om rovdyr og rovdyr•
ryggen, er motstanderen.Det er skader.
- Det finnes en liten gruppe
derfor naturlig å ta saueeiernes
personer i Norge• som ønsker å
parti, mener Hagen.
- Vi som arbeider for å verne rydde ut våre store rovdyr, sier
rovdyra opplever ofte at en ten- Paul Granberg, leder i ForenindensiM avisartikkel kan rasere gen Vire Rovdyr. Han ank.la•
et års arbeid, sier ø;eneralsekre• gcr dem for 4 bruke pressa og
tær Bj,,rn luell i Verdens Na- andre fora til følgende taktikk
turfond. Han svarer Hagen for å la knekken på rovdyra:
med at noen journalister alt for - de blåser opp bestandstall for

rovdyra.
- de blåser opp skadene og er•
statninguummene for å !Uere
rovdyra dyre for samfunnet.
- de spiller på dyreetiske sider
ved sauedrap for å påvirke opinionen.
- dersom de ikke får skyte rovdyra, så truer de myndighetene
med å ta skjea i egen hind .
Generalsekreucr
Da&finn
Drabløs i Norsk sau- og geit.alslag mener det er nesten like
mye positiv som negativ informasjon om rovdyr i oorsk
presse . Han avviser at smifeholdere hater rovdyra, men un-

derstrckc.r at Sau- O&geitalslaget ikke synes ulven er en i»dvcndig bestanddel av norsk
fauna . Drabløs mener ulcm•
pene ved i ha en levedyktig u\vc.st.amme blir for store for de
distriktene Kim rammes.
Dyretegneren Viggo Ree synes det er ekstremt av saueeierne i arukc ulven ut av Norge.
Han kaller standpunktet for
faunaruisme . Sau- og geitalslaget vil ha ulv andre steder iv erden, men ik.ke i Norge, forklarer Ree i en debatt som fremdeles er prega av steile standpunkter om ulven.
1-da& ,.
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Rovdyr rammet
av ccras1sme>~

-

Mesteparten av det som .lkrlves om v'-re rovdyr er negaUvt, sier dyretegner Viggo lue - som har samlet en lang rekke eksempler . .&ren sammen
Ree bladd opp en av de mer posltlve J..roa/ag, at «rovdyr er populære .- - tross &It.
Solheim l Naturvernforbundet~
Norprua
-

Hundre

- Gitte Joh&nM.uen (tek.at oe
CU9en .auer

pr

tapt pi belte hvert IU. VI vet a1
mellom 5,000 og 7.000 ta.i av
rovdyr. Hva ,kjer med de re,iere nd e ~-000 aa.uer - bvor
blir de avt Det ■ 1)8"må.let fo•
lr.uaerea del Ute på. AU Jwn1oentrere11 om rovdyrtapen e.
Oyretegner og billedkunstner
Viggo Ree har det han kaller
et aamvltUghetaengasjement
overfor rovdyrene I den nor'3ke
fauna. Og ikke bare tegner
han dem: Han har samlet en
rekke eksempler
fra norsk
presse på hvordan rovdyr- problematlkken omtales.
Eksemplene spenner fra et
stort lntervju med en stor.
tingsrepresentant
som synes
at alt aom heter rovdyr er verre enn T!ijemobyl, og som
også kjenner til ulovllg Ja.kl pA
fredede rovdyr - men uten A
ai fra, W en il.ort Uten noUø om
en dame 1t0m bl e stanget ihjel
av en ku. Det siste bare for å
v1M proporsjonene.. Alt som
heler ulv og bjam er nemllg
godt stolt, og •!As Uløvarende
opp. Ulvefrykt selger godt,
mener han .
- Jeg har laget m1n egen
lov, Reeø lov, aom er sllir.:
Nonlmenna fry kt for dyr er
omvendt
proporsjonal
med

med leder Erjk

foto)

den reelle fare . Når tok rovdyr

sial menne sk er I Norge? Men
hvert ir drepes omtrent tre
nordmenn av dyr• En av veps ,
de to andre av husdyr .
- Nir det gjelder aauene,
griter man for de 5.000 som
tas av rovdyr. Del er jeg gJer-

Hater lkke ulv
PA pla.as for A tale saueeiernes
sak var generaJ.seil.n!ter DagSau- og
Geitalslag, som mente at det
var nesten like mye poalUv
som negativ omtale av ulv og
andre rovdyr - det kommer
an på aynene aom ser. Drabløs
vil ikke akseptere ulven som
nødvendig for økologien I Norge, og er Imot at ulven 11kalfå
foUeste I norsk natur. Men at
småfeholdere
ha.ter rovdyr,
det avviser han.
- Det er klanderverdig
at
ne med pA - men aavner ogd.
tårene for de andre 9:i.000.
Saueeleme
har en ekstrem
holdning Ul rovdyr. En form
for t.auna-raslsme: Ja tU ulv,
men bare ikke I Norge. De
kjemper imot norsk lov og
norsk <>pinlon - og Imot de intemaajonale
forpliktelser
Norge har til å bevare 1lne
rovdyr,
gjennom
Bemfinn Dr:abl111 l Norn

konvensjonen som et enstemmig Storting vedtok, hevder
R,~

Hund til ulv
Han peker pl &t den eneste erbendene Ur for
statningen
tapte husdyr, er det som angiwllg er tall av fredede rovdyr.
- Mye fe.les under teppet .
"Hund ka.n len bll til •ulv• når
det kommer til erstatninger
Året etter at •rnen ble fr-edet,
øk\.e samene om entatnlng
for tapte reiMdyr I et antall
som vme gttt den norske ernebestanden - både hawrn og
kongeørn - mat I de neste ~

.,.

Han mener at hovedtyngden
av avl110mtalen av rovdyr gAr
over I det ekstremt negative.
Noe er Rkllg og nøkternt,
mena bare debattinnlegg tenderer til merkelappen
ek1tremt positive.
Viggo Ree var en av fore,
dragsholdeme
samlet på et
rovdyrsemtnar på KDngsvold I
Oppland. nyllg, på J.nlllatlv fra
Verdena Naturfond, Dyrenea
Beskyttelse, Forenlngen Våre
Rovdyr og Norge• Naturvernforbund..
det bllr etablert en alags •glorie• f/\ler det i ta livet 11.v rov-
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dyr, aa Erik Solheim, leder for
Norges Naiurvemforbund , og
slktertllavtsbllderderdestolte Jegere troner over død ulv
og bjørn. - Men det dreier seg
lkke om noen heltegjerninger,
men rene felttog med samBitter
ban!Uutatyr.
Leseme
Igjen med et bilde av •mennesket over na1uren».

Etisk spørsmål
- En aau ble funnet død , og
var mullgena drept av bjøm. I
avlsen dagen etter ble det W
c Rovdyr herJer I Nord- Øster.
d.ab, og blodbadet 110m man
kunne vente seg ble manet
frem. Herjing, beist, blodtørstig - alt er ord 110mofte tas I
bruk når opinionen skal vekkes, påpeker Paul Granberg.
Han er formann I den to år
gamle Foreningen Vire Rovdyr, en cvakthund» som prøver å bekjempe uaakllg informaa)on .
Granberg mener at det finnes en Uten gruppe personer I
Norge som ønsker å bil kvitt
alle rovdyr. Taktikken er slik :
Bei;;tandstall blåses opp for
lettere A få adgang til felllng.
Skadene
og entatningene
maksimeres så mye som mulig, for .l vlse hvor dyre rovayr

er tor samfunnet. De splller
på dyreetlske sider ved i;;auedrap for å påvirke opinionen,
og truer myndighetene med at
man vil la loven I egne hender
om man lkke får fellingstillatelser.
- Skal vi få hevet rovdyrdebatten, må vi få laget en felles
lnformaaJonsplatUorm,
mente
føntekonsulent Ame B. Vaag I
Direktoratet for Naturforvaltning, som lovet å arbeide videre med Ideen om årlige rov.
dyrseminar der partene kan
m11tea. Han pekte også på den
betydning rovdyrene har økologisk og ressursmesslg - og
hva med den etiske siden: Har
vi rett Ul A utrydde rovdyrene
en gang for alle, særlig når
flertallet av det norske folk vtl
beholde rovdyrene?
med forvalt- Problemet
ningen av rovdyr, er tapene av
sau og reln. Rovdyr tar :i-7 prosent av det totale tapstau, om
man legger eiernes tall I.Il
grunn. Men svert få av de
krav man mottok I li87 var dokumentert.
med unntak av
omni.der som Hedmark. Sruthetta og Troms. Rovdyrerstatninger er og.så høyere enn llr\·
dre tapserstatninger
for sauer
som går på belte.

.

.flOVDYR: Verkt~ LD eller landbruktrs øYrigefagorganer har kommet med posilive utspill for d imøtekomme de enstemmige stortingsvedtak om rovdyr, hevder
1rwenderen. vfrknijoro)

Landbruksdepartementet
manglertiltak
I DEBATT
Av Paul Granberg, FOiiebu

Den 29. mai 1981 vedtok et cns1cmmig storting ny villlov. Fra

denne dagen var det klart for alle
stoningspoH11kcrncat Norge også
i framuda skulle ha enkelte fore•
komstcr av våre store rovdyrartcr
i utmarka, og at det Yillc mcdf!llrc
viSk lokale 1ilpasningcr innen
Jordbruksnzringcn.
Det samme
måtte også vzrc tilfelle med jordbrukets nzringsorganisasjoncr.

Hva har så Jordbrukets fagdepartement - Landbruksdepartementet, og ,ordbruk.ets fagorganisasjoner &)Ort i løpet av dis.se vel

sy11årene for å finne lø1;n1ngcr
og
tilrettelegge
slike tilpasninger?
Kon og godt ,ngcn ting!. I stedet
har Norges Bonddag gin pl siden
av 5111 kompetanscomride og la•
get forvaltniniP'pluer for rovdyr,
50m det !Ulvil fremme for Nordisk
Rid . Deres planverk er klan ne•
gativt til i beholde enkelte dyrearter i norsk fauna, og er dermed
ikle i ~msvar med nonk lov og
våre internasjOnale forpliktelser i
henhold til BernkonvensJOOCn som og.så ble vedtau ratiftsen i et
cnstmmig nomng sAsent som Il.
februar 1986 . Dette slir i grell
kontrast til Bondelagets på.st!tte
~positive • holdninger til a bevare
de store rovdyrartene i norsk fauna, og sin velvilJe til milj"vern generelt.
På bakgrunn av debanene omkring forvaltningen av s1ore rovdyr, samt internaSJOflale forpliktclw:r og loveru. formål, synes det
nå på tide at man tenker over
"hvem IOCn I iørste rekke står ans varlig for de forskJellige oppgaver og fagomrider , hvem som

har &,ioc1hva og hva IOffl ikke er
gjon .
Man hører stadig fra jordbru•
kemc og deres orgam.sasjOnCr 11
Miljsverndepanemcntet
og Direktoratet for naturforvaltnins ni
mi g,iøre noe med ode store rovdyrbestandene og deres bcrJingcr- . Jordbrukets organer mi da
v11:rc klar over at dw.c etaters
overordnede oppgave ifølge loven,
er l sørge for at vir fauna bchol·
der sin artsrikdom og produktivitet. For i opplUI det, har direktoratet delvis totalfredet våre be·
skjedne forekomster av store rovdyr, som for enkelte arters vedkommende er pl den aller ytterste
rand til utryddelse fra norsk fauna . Det er etablert cntatningsordning for skader som oppstir, og for
å dempe jordbrukcu nedarvede
jammerkonsert
bar direktoratet
ofte tøyd seg langt med å gi fellingstillatelser for fredede rovdyr .
Videre har direktoratet utarbeidet
forvaltningsplanfordemcsttrucde arter, som det nå fremmer for
nor1ke beslutningsorganer . Det er
ogs.i i ferd med i avkle de overestimater av bestandene som Bondelagets planleggere og spesielle
sympatiserer har bygd opp over en
lirrekke .
I samarbeid med Skog1Jkonomisk Institutt har din:ktoratet unde1"59kt nordmenns 1Jnsker med
hensyn til å beholde de store rovdyrancne i norsk natur, og bc1alingsvilligheten for i oppnå det.
Denne undersøkelsen viser at
rundt 80 prosent av befolknin1tcn
ønsker i beholde rovdyra, og at
det er vilje til i yte langt mcrøkonom1~k til dette formil enn hva
som ytes i dag . Selv om dette ikke
kan sies i vzre nok, har mil_1Øvernmyndighetenc her &JOrlel grunnleggende arbeid innenfor sitt kom-

pctanscomrldc .
er det i
Innenfor pdbruket
første rekke saueholdet som i enkehc omrldcr blir bcntn , i det
man blottstiller sauen for rovdyr•
ana.rep i tre til fire av lrcu tolv
mincdcr . Mindre enn enprosent
av den nonke befolkning er saueeiere, og bare en brøkdel av disse
er bcrøn av skader fra fredede
rovdyr . Deres fortjcnc5te består i
alt vesentlig av overføringsmidler
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fra staten, som godt kan anvendes
slik at de bl .a. tjener som styrmasmiddel i distriktsdifferensierte
produksjomformcr.
Dette viler
Jiu av hvilken ilarrcisaofdcn dette har som samfunnsproblem . At
lok.aleog rela tivt beskjedne tilpuninger av dette llag skal fsre til
avfolk.ing av hele bygde-Norge, er
et naivt og irrasjonell argument.
Det gir lite hJp med hensyn til i
ta vare pl de elementer som na-

tur:lig barer hJemmc i virt livsmil•

ja, rent aen.crclt.
En kan bare k.onnatcre 11 vcrken Landbruksdcpa n ement et el•
ler jordbrukets 9\/ngc fagorganer
I lapet av dw.c syv tr, har kommet
-med po5itivc utspill innen sine faaomrider for i imstekommc de
e nstemmige stoningsvedtak. Det
synes nJ. ~ tide, for i meUomtida
sitter enkelte yrkesutøve re i klemmc.

ØSTLENDINGEN FREDAG 7. OKTOBER 1988

<<Ulv og sau skal
gresse sammen>>
Olav Gjærevoll sier til NTB at
Trondheim (NTB): Miljøverndepartementet har ved- oppgaven blir «å få sau og ulv til
l gresse sammen» . Han tilføyer at
tatt A oppnevne en arbeidsdyrene nødvendigvis ikke
gruppe som skal prøve A fin- disse
kan beite side om side, så det må
ne løsninger pA konfilktene finnes en eller annen løsning som
mellom· ul• og husdyrhold i ivaretar saueeiernes interesser uten
Hedmark.
å. utrydde ulven. Han antyder gjeProfessor Olav Gjærevoll skal
være leder for utvalget. Både bondeorganisasjonene og naturvernorganisasjonene er invitert til å opp-

nevne medlemmer .
- Arbeidsgruppen bør legge
fram sin rapport slik at aktuelle
tiltak eventue lt kan innpasses i beitesesongen 1989, heter det i man-

datet.

ting eller flytting til andre beiteområder, men vil ikke komme med

noen løsninger allerede før utvalget er oppnevnt.
Konflikten mellom sau og ulv i
Hedmark har hittil vært umulig å
løse uten å komme i strid enten
med saueeiernes behov for å verne
sine dyr. eller med Norges internasjonale forpliktelser til å verne en

av Skandinavias mest truede dyre-arter.
Olav Gjærevoll er fullt oppmerksom på sin vanskelige oppgave, og ga denne spøkefulle kom•
mentar til sin rolle .
- Når Regjeringen har et eller
annet umulig problem, oppnevner
de et utvalg, og ber meg være formann .
Olav Gjærevoll tilføyer at han
ikke har påtatt seg oppgaven for å
være snill mot Regjeringen, men
fordi han tror det kan være mulig
å finne løsninger som ivaretar begge partenes interesser.

Protestermot ulve-utvalg
Fire natunernorganisasjoner protesterer mot 'sammensentningen a, et uhalg
som skal vurdere forholdet
ulv-husdyr i Hedmark. Or~anis~sjonene har fått til-

delt en felles plass i uhalget, men ,il seh ha fire. Utvalget har fått en uheldig
o,errepresentasjon
fra
landbrukssiden, mener de.

N

PETTER
HAUGAN

Det er Miljøverndepartementet
som har satt ned arbeidsgruppen
som skal vurdere forebyggende
tiltak i forholdet mellom ulv og
husdyrhold i Hedmark . Professor
Olav Gjærevoll ved Universitetet
i Trondheim skal lede arbeidsgruppen.

Gruppens oppgave er å foreslå
aktuelle tiltak som kan redu sere
konflikten mellom ulv og husdyr .
Etter planen skal de legge fram
sin rapport slik at aktuelle tiltak
kan settes iverk fra neste beitesesong.

Protesterer
Arbeid sgruppen skal bestå av
repre senta nter for Milj øverndepar temen tet , l a ndbruksdeparteme ntet, Direk toratet for Naturforv altning , Fylkesmannen og
Fylk eslan dbruksk ontoret i Hedmark, landbruksk ontoret i Åsnes
eller G rue , Norges Bondelag ,
N orsk Bonde- og Småbrukarlag
og Cn representant for naturvernorgan isasjonene .
Men nå protesterer natur vernorganisasjonene mot dette . De
mener Verdens Naturfond , Foreningen våre rovdyr, Dyrenes beskyttelse og Norges Naturvernforbund må få Cn representant
hver i utvalget . I et brev til Direktoratet for naturforvaltning skriLEDER : ProftssorOlav Gjærevoll skal lede et utvalg som skal vurde- ver de at utvalget har fått en
re forholdet ulv-husdyr. Men naturvernorganisasjonene mener de er uheldig overrepre sentasjon fra
for ddrJigrepresentert.
(NTB-foto : BjørnSigurdsøn ) landbrukssiden .
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ENTEN ULV ELLER SAU! .

OSLO :- Vi er glade for at problematikken mel
lom ulv og sau m\ skal diskuteres. Men vi vil trek•
ke oss ul av gruppa hvis vi blir et gissel for Miljø •
verndepartemenlel , sier Bjørn luell i Verdens
Naturfond. Han er ikke fornøyd med at bare en
skal represent ere naturnrnet i gruppa, som skal
ta for seg tiltak i forholdet mellom ulv og sau i
Hedmark .
AV
GUNNAR ØSTMOE
Arbeid sgruppa skal foreslå og vurdere aktuelle forcbyg •
gcndc tiltak for om mulig å redu sere ko nflikten e mellom

ulv og husdyrhold i Hedmark . Den skal også vurdere
økonomiske og admini strative konsekvenser av forsl agene .
- Vi har lenge etterlyst konkrete forslag for å bedre
forholdene mellom ulv og hu sdyr . Problematikken betyr
et være eller ikke være for ulven. Men jeg mener gruppa
er overrepresentert av landbruksinteresser. At naturvern -

organisasjonene bare skal ha en representant reagerer vi
på . Derfor har vi bedt om at vi skal ha fire; en representant fra Foreningen Våre Rovdyr. Dyrenes Beskyttelse,
N9rgcs Naturvernforbund og Verdens Naturfond . Jeg har
ingen tro på at vi får alle fire, men to bør vi i hvert fall
få, sier Bjørn lucll .
Han syntes også ardet er positivt at det er Miljøvcrndcpanemcntct og Landbruksdepartementet som nå går sam-

men om å løse problemene. luell mener at de tidligere

har jobbet på hver sin kant.
- Ulven har angått Miljøvernd epar tementet og sauen
Landbruksdepartementet.
At disse nå sam les er meget
gledelig . Vi må ta konsekven sene av at ulv og sau ikke
kan gå sammen . Våre tank er går i retni ng av å legge ned
saueholdet i distrikt med sau . Ah crn ativ sysselsetn ing må
erstatte sauedrifta, sier Bjørn lu cll.
luell mener at man med loven i hånda kan verne områder
for ulv . Han mener at det må gis midler til saueholdere ne . Enten til å opprette andre bimcringcr , eller penger til
å flytte dyra.
- Å gi støtte til fellesbeiter med skikkelig oppsyn, er
en måte 6 løse problemene på . Vi må komme med alterna tiver til dagen s ordn inger . Vi må løse ko nfliktene mellom
ulv og sau. Det er positivt at noe ko nkret skjer , sier generalsekreta:r Bjørn luell i Verden s Naturfond .
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Ifødt i Nord-

I

iVannland

ÅSNES FINNSKOG: Østre
Hedmark Vilt- og Miljøforening sender i disse dager et
skriv til Norsk Bonde- og
Smibrukarlag i forbindelse
med at en arbeidsgruppe
skal forsøke A finne en løs•
ning på konflikten mellom
husdyrhold og ulv i Hedmark.

AV
ROLF ARNE MOEN
ELVERUM: Pi forsommeren
ble det født en ulvcunae i den
svensk-norske
ulvcs~cn.
Flokken har i sommer &ill i et
kjerncomride i Nord-Vinnland,
pr det fram av en rapport som
er sendt ut fra det svenske Naturvårdsvcrkct.
Rovdyrforsker Petter Wabakken opplyser at en her vet om en
valp. Den er blitt fotografert av
Jan Wirtbcrg, som driver ulvesporingene for Naturvårdsverket. Om det er flere valper, det
kan forskerne ikke si noe om,
før de fir fuJ.a:tulveflokken på
snøføre.
De få ulvene i Nord-Virmland
har i sommer ikke drevet noen
trafikk over grensa til Åsnes. For
første gang på lang tid er det ikke registrert sikker ulveskade i
Åsnes, og nettopp Åsnes er den
kommunen som har hatt mest
kontinuerlig skade pi norsk side,
sier Petter Wabakkcn. Det er
også i Åsnes ulvene har vært
mest, når de har vært inne på
norsk side av arensa. Dette at de
går stabilt i et lite område er ty•
pisk etter en yngling.

AV

ting av husdyra vil aldri bli godtatt, da dette vil gjøre vårt distrikt fattigere, og da dt dcssutn
vil va:re det motsatte av miljøvern . Det er også nevnt inngjerding som en mulig løsning. Vi
har alt sett at dette ikke fungerer
verken i Norge eller i Sverige.
Vi har også eksempel fra Åsnes
Finnskog der ulv angrep saueflokken på inngjerdet område,
og der kun en sau overlevde. At
husdyra skal spcrrs inne og rov-

dyra gå løse, faller på sin egen
urimelighet. Den eneste løsning
på problemet ulv-husdyr, er at
ulven blir inngjerdet . Med det
medlemstallet Norsk Bonde • og
Småbrukarlag har i vårt distrikt,
vil vi anmode laget om å gå inn
for vår løsning. Og vi håpr at det
ikke gjøres vedtak som gjøre hele
bygdesamfunnet til lovbrytere,
skriver vilt- og miljøforeningen i
sitt brev.

SVERRE VIGGEN

• Vi har nemlig ingen tro på at
vi får oppleve det himmelriket
at ulv og sau kan gresse sammen,
sier medlemmene i vilt- og miljøforcningn.
Olav Gjærevold er oppnevnt
som leder av den nevnte arbeidsgruppa, og Norges Bondelaa oa
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
skal oppnevne et medlem hver.
Det er i den forbindelse at Østre
Hedmark Vilt- og Miljøforening
nå sender det nevnte brevet.
• Den oppnevnte leder har alt
antydet gjeting og flytting av
husdyra ut av området som en
løsning på problemene. Vi synes
det er skremmende at lederen for
utvalget har et så virkelighets•
fjernt bilde av situasjonen. Vi
håper derfor at bonde- og små·brukarlaget skal tale grensebyg- FLYTTER IKKE : Finnskog-bøndene er ikke interessert i 4 jlyue sine
denes sak i denn komiteen. Flyt- husdyr for 4 slip~ rovdynne til.

Født i Norrbollen
I den ferske ulvcrapponcn omtales ellers en aldersundersøkelse
på de tre ulvene som er drept i
1985/8 6 i Varmland . For objektivitetens skyld er det en biolog
i Alaska som har foretatt tannsniusprøvcr.
Den mest interessante ulven er
tispa som ble skuu i Skråckarberget 29. juli 1985. Dette var
ledertispa i flokken. Hun var sju
ir gammel da hun ble skutt . Det
betyr at hun ble fecit i 1978. Etterat fredningen av ulv ble innført i Sverige, er det eneste kjente ulvekullct fecit i Norrbotten 'nettopp i 1978. Forskerne mener
det er høyst mulig at en ulv fra
dette kullet kan ha vandret sørover - og stoppet først i NordViirmland. Dermed kan en se en
del sammenhenger.
De to andre ulvene som er
undersøkt, er ynare, oa trolig
valper etter den nevnte tispa.

Østlendingen
LØRDAG 29. OKTOBER 1988

Vegirdsbei-ulnn
Petter Wabakkcn setter fingeren
på en annen interessant sammenheng. Ulven som ble skutt i Vegårdshei på Sørlandet i 1984, var
også født i 1978 eller 1979. Det
bør nå foretas en nøyaktig aldersbestemmelse av denne ulven.
Det er ingen umulighet at Vegårdshei-ulven kan ha vært en
av valpene fra Norrbotten-knullet. Fra forskningen vet en at slike vandrina;er er mulia for ulv.

Seksualliv er sterke saker.
Så sterkt at de fleste faller for
fristelsen, og noen endog
mister både kappe og krage.
At Dagbladet har falt for kombinasjonen forstår jeg godt,
men jeg protesterer når ellers
sindige Østlendingen må bruke «stygge ord• for å friske
opp reportasjen. «Vegårdshei-ulven kan ha vært en av
hvalpene fra Norrbotten-knullet• sto det å lese forleden.
Nå er grensen nådd, sjefredaktør Hagen. La folk og dyr
få kopulere i fred!
God helg, og vær forsiktig!.

BALDER
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ELVERUM: - En levedyktig bestand av ulv bør sikres
som en fellesoppgave mellom Norge og Sverige. Dette
er det enighet om på embetsmannsnivå mellom Miljøverndepartementet og
Landbruksdepartementet. I
Norge og Sverige er det i
dag bare en forekomst av
ulv - den lille bestanden
som nå i en del år har holdt
til på Finnskogene med hovedområde i Nord-Varmland, men med streifområder også inn i Hedmark.
AV
ROLF ARNE MOEN

De to departementene er også
blitt enige på embetsmannsnivå
om at bjørnen i Hedmark også
skal fredes, likeså jerven i Rondan e og i Sylane / Femundsområdet.
Detie er resultatet så langt av
arbeidet med Landsplanen for
forvaltning av bjørn , jerv og ulv.
Byråsjef Atle Haga oppl yser at
planen ennå ikke er behandlet på
politisk nivå. Det er foreløpig
ikke helt klart når den kommer
til politisk behandling. Direktoratet for Naturforvaltning skal
utarbeide forskrifter for forvaltningen, som først' skal ut på høring og som så skal fremmes som
en kongelig resolu sjon . Dessuten
er Gjærevold-utvalget nedsatt
for å se på konflikten mellom ulv
og husdyr i Hedmark. Det vurderes nå om en skal vente med behandlingen , slik at en også får
Gjære vold-utvalgets arbeid på
bordet , før landsplanen sluttbehandles på politisk nivå .
ØSTLENDINGEN

BJØRN: En levedyktig stamme av bjørn skal
sikres i Hedmark. Fredningen er betinget .
Det vil bli vurdert jakt pd skadebjørn.

JERV: Jerven
skal sikres i levedyktige stammer i Dovre /
Rondaneområdet og i Sylane/ Femunden-området.
Fredningen er
betinget.

Ul V: Ulven pd Finnskogene må
sikres, er det enighet om på embetsmannsnivd i Miljøverndepartementet og landbruksdepartementet.

Enigheten på embetsmannsni vå ble oppnådd på et møte som
ble avviklet for tre måneder siden .

Ulven
Det ~r imeressant å merke seg at
de to departementene er enige
om ulven . De sier at den eneste
muligheten for en stamme i
Skandinavia i dag er den lille
bestanden i grensetraktene mellom Hedmark og Østfold og
Varmland. - Det er usikkert om
den nåværende bestanden er stor
nok til å reprodusere og overleve, sier de to departementene .

Bjørnen
Bjørnen skal sikres i levedyktige

bestand i Hedmark , No rd-Trøndelag , Nordland , Troms og
Finnmark . Nåværende
forekoms ter av bjørn i Telemark,
Au st-Agder , Hordaland og Sogn
skal u 0 så søkes bevart . Men her
må stammene ikke bygges opp,
dersom det oppstår vesentlig skade , heter det. Andre fylker der
bjørn forekommer er ikke spesielt nevnt.

Jerv
Departementene går inn for at
det sikres levedyktige bestand av
jerv i Indre Troms, i Sylane /
Femunden-området og i området
Dovre / Rondane.
Forekomsten
av jerv i Reisa skal søkes bevart ,

LØRDAG 6. NOVEMBER 1988
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men skadedyr skal kunne felles.

Betinget fredning
De få utve-individene er totalfre det. For ...bjørn og jerv er det
imidlertid snakk om en betinget
fredning. Det vil bli fremm et fo rslag om at Direktoratet for Naturforvaltning før hver beitesesong skal kunne gi såkalte betingede fellingstilla telser på skad ebjørn og skade jerv. Myndighet
til å gi tillatelse til jakt på skad edyr vil bli tillagt fylkesmann en .
Der bestand ene vokser seg store nok , vil det dessuten bli åpnet
for anled ning til å dri ve lisensjakt. I Sverige dri ves det hvert
år lisensj akt på bj ørn .

~lanfor
forvaltning av
bjørn, jerv og ulv
Rapport nr.
6-1987

her være å sikre ulven som an j
Skandinavia (Sverige og Norge).
må en i et nært og for pliktende samarbeid med våre
naboland søke å sikre de forekomster av ulv vi i dag har i våre
g~ensetrakter. Dette tilsier at en
&Jennom gode erstatningsforhold og forebyggende tiltak må
sette de største ressursene inn på
å bevare ulven der den finnes i
dag, i de svensk/ norske grensetraktene på Østlandet.> ,
Side 28: 1c•• De cap av sau
som ulven har forårsaket har vist
at selv et fåtall dyr {fire-seks)
kan forårsake relativt store konflikter. Erfaringene fra disse skadeområdene kan tyde på at ulven
C; eu._effektiv sauejager , som avliver betydelig flere dyr enn det
den har behov for som føde .>)
Merk. der~ dette siste, alle dere
som 1dealiscrer ulvens atferd'
Videre: «Vi vil tro at selv ·om
ulven igjen skuUe reprodusere i
Hedmark / Vitrmland, vil en ha
behov for innvandring av nye
dyr fra dyreparker hvor de har
opprettet s.k. <cgenbanker » av
ulv?
Fortsatt fra planen : cc .. bare
en ulvegruppc er kjent i hele
Skandinavia, og denne har ikke
reprodl.isert de siste årene. • (Side
14: cd 1985 ble det født et kull
på fem-sju
valper i dette området, men den voksne tispa ble
skutt i juli 1985.»
I fjor ble det observert fem
ulvevaJpcr i området meUom
Nyskoga og Vitsand, Sverige.
Hvor er så tlisse valpene kommet
fra?_«lnnvandrct», formoder vi.
Vt mener fortsatt det er et
høyst unødvendig onde å satse
på levedyktige ulvestammer her
med et ønskelig antaU på ca. 30
dyr, når det finnes overtall av
den samme stammen i vårt naboland Finnland og i Sovjet.
Naturvernmidlene
bør etter
vår mening gå til langt mer alyorlige og presserende oppgaver
1 vårt samfunn enn opprettelse
av overflødige ulvestammer i
vårt land. Sett midlene og ressursene som sløses bort på tullete
ulveprosjekt inn for å redusere
og stoppe forurensingen av lufta, jorda og vannet vårt, ellers
overlever verken vi eller dyra.
For Østre Hedmark Vilt
og Miljøforealng
SaUy Rundberget
~rfor

Oyenfor nevnte plan / rapport fra
Direktoratet for Naturvern er
datert 11.12.87, altså for snart
ett år siden. Likevel er den ikke
kommet distriktet her til kjennskap i interessegrupper hvor det
~kulle være naturlig og riktig å
mformere om planen. Småbrukerlagene, bondelagene og geitog sauavlslagene er ikke informert.
Ad omveier har vår forening,
~tre Hedmar_k Vilt og miljøforerung, et~er gJentatte forespørsler, endehg fått fatt i planforslaget '?g rappo_rten nå nylig, etter
at VI fikk kJennskap til at den
forelå i Direktoratet.
Vi finner det ytterst merkelig
at e~ offentlig rapport og plan
som I så scerk grad berører vårt
distrikt, ikke skal bli sendt ut til
de_ berørte. En må spørre med
hvilken grunn de er holdt tilbake
fra våre organisasjoner. Eller er
det slik at de sterkest berørte
helst skal holdes uvitende ved å
unngå å gi oss informasjon?
Vi vil ta fram noe fra planen
når det gjelder ulv, som er det
rovdyret som mest angår oss og
~m v~ bety tap av U')'gghct og
tnvsel I vårt nærmiljø for båQe
oss og vire etterkommere, likeens tap av hevdvunnen driftsform i jordbruket med tilsvarend.e innsnevring av beiter og nænngsgrunnlag, samt jaktområder , pluss tilsvarende betydelig
redusert jaktutbytte. Det vil med
andre ord si en betydelig og
sterkt merkbar inngripen i vår
og kommende
generasjoners
hverdag og ervervsmuligheter.
Side 14 i planen står: « ... det
bør opprenes et sikringsområde
for uly fo~ å sikre en levedyktig
skandinavisk bestand av ulv i
grensetraktene mellom Norge og
Sverige i Hedmark-Østfold/
Varmland.»
Videre s. J5: « ... Når det gjelder ulv , synes det å være tre leire. Den ene leiren støtter planforslaget som det stir den andre
leiren libnsker ikke at •ulven skal
få etablere seg i Norge , da den
tkke er truet i verdenssammenheng.»
Side I 7: « ... Et stort flertall i ØSTLENDINGEN
befolkningen ønsker å beho lde TORSDAG IO. NOVEMBER 1988
bestander av de store rovdyr i
Norge. Folk er villige til å betale
langt mer enn de kostnader rovdyrene i dag påfører samfunnet
for å oppnå denne bevaringen .
Dette betyr at verdien av rovdyrstammen er større enn kostnadene og at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse mer ressurser på å verne disse artene enn
det som gjøres i dag ».
Vi spør med rette: Når ble de
som skal bære ulveplagene
spurt? Hvilke grupper, eller
h~e~ er d~t ~om er spurt i vårt
dtstrikt? V1 kJenner ingen. Vi er
øye'!-synlig ikke meningsberettiget t denne for oss så alvorlige
sak.
Videre sitat s.s.: cc... Grunnleggend e for vår forvaltning må

~lanenfor
forvaltning av
bjørn, jerv og ulv
Østre . Hedmark Vilt- og Miljøforerung v/ Sally Rundberget
hadde 10. november et innlegg
om nevnte plan fra Direktoratet
for naturforvaltning. Jeg siterer
fra hennes innlegg:
Videre: « Vi vil tro at selv om
ulven igjen skulle reprodusere i
Hedmark/Virm.Iand,
vil en ha
behov for innvandring av nye
dyr fra dyreparker hvor de har
opprettet ,.k. «genbanker» av

uM

I mitt eksemplar av planen
slir det noe annet:
«Vi vil tro at selv om ulven
i&ien skulle reprodusere i HedQW'k/ Virmland, vil en ha behov
for innvandring av nye dyr utenfra til dette området. Det nærmeste område hvor det i dag finnes klart levedyktige ulvestammer er i Finland, og sjansen for
slik innvandring er svært liten .» ·
Osv.
I tillegg til denne klare dokum~ntasjonen a v forenmgens arbeidsmetoder , blir det også klaget over at de ikke har fått tilsendt denne planen. Planen er et
resuhat av en forlengst avsluuet
høringsrunde, og da den var ferd!& utformet, ble de1te kjent
gJennom dagspressen. Den er nå
oversendt fra direktoratet
til
Miljøverndepartementet
for videre behandling. Etter at planen
forelå ferdig trykt i sommer, har
den vært tilgjengelig for aJJc som
har bedt om den.

T.

Has"
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Landsplanen for
forvaltning av
bjørn, jerv og ulv
Svar til T. Hagen.
Lørdag 19. nov. kommer T.H.
med et angrep på min artikkel
av 10. no v. der han dessverre car
avisen s trykkfeil Ul inntekt for
sin ned vurdering av Østre Hedmar k Vill og Miljøforening. Jeg
vil bare få påpeke at også den
slags belasming skal lokalbefolkn..in.gcn i uh ·comr~det måtte døy-.e I tillei:& til milJøforringelse og
tap av sme hevdvunne ervervsmulighe ter . Det svir .
I mitt avisinnlegg står det i
manuset, og jeg ber avisen bekrefte delte: Min sitat fra planen : c<Vi vil 1ro ac selv om ulven
igjen skulle reprodusere i Hed•
mark / Varmland, vil en ha behov
for innvandring av nye dyr utenfra til dette området. - (Sitat
slutt.) Tør vi spørre fra hvor?
Eksempelvis fra dyreparker hvor
de har opprettet s.k. <cgenbankern av ulv?»
Dette var det jeg skrev i mitt
innlegg, og altså slett intet «sitatfusk ►> som innsenderen hoverende hevder. Det har vi iH.e behov
for . «Rcflektionerna gøra sig
sjælva. >>
S•lly Rundbc~gel.
Vi bckrefier at sitatet er riktig .
Rtd.
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Om ulv og
saueflokk
Av Tor Håby, Brandval

Etter flere år med politisk strid om de få
ulvene som finnes i grensetraktene mellom
Hedmark og Varmland er Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet
endelig blitt enige om å sikre de få ulvene
mot total utryddelse. Det er satt ned et
nytt utvalg for å finne fram til praktiske
løsninger på rovdyrforvaltningen .
Men tro ikke at problemene er løst av
den grunn. Østre Hedmark Vilt og Miljøforening kommer trolig til å ta saken i egne
hender for å bli kvitt ulveplagen som truer
bosettingen i store deler av Hedmark, her
er det jo umulig ·å drive med annet enn
sau. Avisene, i hovedsak Østlendingen,
støtter godt opp om foreningens standpunkter slik at debatten framstår som en
ensidig kamp mellom naturvern og næringsliv. Det kan derfor være grunn til å

minne om noen viktige virkninger av landbrukspolitikken. I stortingsmelding 14
1976/77 om retningslinjer i landbrukspo_Iitikken het det blant annet at 3/4 av produksjonsøkningen burde foregå i næringssvake strøk. Resultatet har blitt overproduksjon og sysselsettingsnedgang på
40 000 årsverk 10 år etter.
Denne tilbakegangen har .selvsagt rammet distrikter som fra før er dårligst stilt
med hensyn til alternative arbeidsplasser.
Sentralisering og rasjonalisering har også ført til at distriktene har mistet retten
til å foredle egne produkter. Når det gjelder saueholdet glemmer ulvemotstandeme
en rekke vesentlige fakta. En hører aldri
om småbruker som slutter med sau også i
områder som ikke har hatt ulv på over 100
år, fordi det er en ulønnsom næring. Ulvemotstandeme argumenterer med at utmarksbeite bør utnyttes, det er selvsagt
ingen uenig i, men da bør det også tas med
at store jordbruksa realer ligger brakk fordi
det er ulønnsomt å dyrke.
En er fristet til å snu debatten på hodet
og si, lev i fred med ulven og ta opp kampen mot •saueflokken på Stortinget• , da
vil dere snart oppdage at landbruk og naturvern er samme sak.
En næring som totalt sett mottar så mye
av våre skattepenger, må dessuten snart
finne seg i at andre yrkesgrupper har rett
til å forlange noe mer igjen-enn sauekjøtt
og andre spiselige produkter.

MANDAG
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Kjønnskonfliktstopper
sau og ulv-utredning
ELVERUM: Det er vel i dristigste at I det si kalte konfliktu tvalget som er full kjønn skonflikt .
l•get i foresli en ulv I fireklær som skal se pi sau-ulv-problem ene I Hed•
kompromisløsnin& , men faktum er, mark , der er ueni&beten total - det
AV

aou
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Hvem får lov til å utrede?

Ulv motsau
mann mot mann
N
0
V1

TRONDHEIM/ENGERDAL:
Dagens situasjon med sau og ulv i samme område er ikke
holdbar. Det er det enighet om. Men da er det
også slutt på enigheta. Hvem som må vike og
hvordan det skal gjøres diskuteres i harde vendinger. Et utvalg skal settes ned for å diskutere problemstillingene. Men nå krangles det om
hvem som skal sitte i utvalget. Det er langt
igjen til en løsning.
AV
GUNNAR ØSTMOE
- Vi har et internasjonalt ansvar
om åta vare på ulven. Spørsmålet
må bli hva vi skal gjøre med sauen. Ulven er det lite å gjøre med,
sier professor Olav Gjærvoll i
Trondheim.
Han er mannen som har tatt på
seg å lede arbeidet med å finne
løsninger på konfliktene.
- Med et slikt utgangspunkt er
jeg redd utfallet. Skyt ulven, sier
formann i Hedmark sau- og geitalslag, Tage Nygård.

b~r~i!f:d~t~~g~~~e:k~la~
Gjærevoll.

Hvem blir med?

Bare skyt!

Men det striden i størst grad går
ut på nå er hvem som skal bli representert i utvalget. Problemene

- Vi har ikke brukt for en så
liten ulvestamme. Jeg mener vi bør
skyte de få som går her og gjør
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mellom ulv og sau opptar en rekke
interesseorganisasjoner. både for
og i mot ulv. Mangelen på kvinner
har gjort at organisasjonene må
komme med nye kandidater. Mange har også reagert på at de ikke
får bli med i diskusjonene.
- Jeg er ikke altfor sikker på
at vi vil finne en løsning. Merkelig
er det jo at det er problemer og
strid om hvem som skal sitte i utvalget. Sikkert er det at utvalget
ikke må ha flere enn åtte med:
lemmer. Håpet er å komme igang
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UTVALGSLEDEREN: - Den største av de stygge ulvene kalles menneske. sier Olav Gjærevoll.

~ -~~
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FAR IKKE DELTA: Tage Nygdrd
i Hedmark sau- og geita/slag reagerer skarpt på at organisasjonen
ikke får delta i utredningen.

skader. Skal det være noe poeng i
å verne en dyreart må vi ha flere
enn de vi har. Å flytte sauen er jeg
svært skeptisk til. Det er dyrt å
flytte 165 000 sau bare i Hedmark,
sier Tage Nygård.
- Den største av de stygge ulvene går på to ben og kalles menneske, mener Olav Gjærevoll.

Håper på •ilje
Professoren fra Trondheim og
småbrukeren fra Engerdal er på
kollisjonskurs. Og de er i godt selskap. Miljøvern og landbruk går
ikke sammen i spørsmålet om sau
eller ulv. Likevel håper alle at noe

skal skje.
- Jeg håper at alle er interessert
i å komme fram til en løsning.
Kommer komiteen i gang tror jeg
det vil gå greit. Det er ingen umulig oppgave. Jeg tror problemene
ligger på det psykiske. Kanskje
hadde en psykolog vært nyttig i
utvalget. sier professor Olav Gjærevoll. - Vi har reagert på at vi
ikke får være med i utvalget, men
har innsett at det ikke nytter. Men
får naturvernerne en til, så vil også
vi være med. At det er saueholdere
som skal betale for at Norge har
forpliktet seg til åta vare på ulven,
det er urettferdig, sier formann i
Hedmark sau- og geitalslag, Tage
Nygård .

Østlendingen

Ulvetlder er det forresten ikke
bare i bankene. Det er det i
sau- og ulvemarkene i landet
også, herunder i Hedmark.
Men verre er at ulvetidene er
inntrådt også i det utvalget
som - ledet av professor
Olav Gjærevoll, Alvdals største sønn nest etter Ludvig skulle utrede konflikten mellom sau og ulv. Vårt fortrinnlige
Miljøverndepartement
bestemte at formannsvalget
skulle være som allerede
nevnt, men at en rekke interessegrupper skulle komme
med forslag til medlemmer.
Det viste seg at etter de nevnte gruppers mening er det
bare menn som kan utrede
denne saken. Så det blir ikke
noe utvalg før de samme
grupper har mannet seg opp
til å foreslå fire kvinner for
hver sjette mann, slik at
kjønnskvoteringen stemmer. I
mens kan vi glede oss over
at sauen temporært er i hus,
samt tygge litt på hva utvalgs-
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formannen måtte mene om
problemet, og det fikk vi en
pekepinn om i radioen her om
dagen. Der antydet den medlemsløse utvalgsformann på
spørsmål fra reporteren at
løsningen på ulvproblemet
vel må bli at sauen plaseres
der det ikke er noen ulv og
vice versa. Dette kan i beste
fall tolkes slik at professoren
ikke har skjønt at ulven, som
den frie røver den er, velger
å slå seg ned ved sitt matbord, nemlig ved saueflokkene. Dette er i samsvar med
naturens orden, og utvalgets
oppgave blir å bryte den. Til
dette trengs 40 prosent kvinner, og dem venter vi på. Siden får vi vente på hva utvalget kan gjøre med ulvens natur. Høyst sannsynlig er det
ikke mye.
Balder
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ULV: Olav Gjærevoll bør
anlegge et nærmere atudlum av ulvens natur før han
starter sitt utvalgsarbeid.
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