
Referat fra ekstraordinært ledermøte om rovviltsituasjonen 
På Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, torsdag 1. august 2013 

 

Til stede: 

Sigmund Skjæveland, ordfører 

Ragnhild Sæle, varaordfører 

 

Helge Olaf Aas, Akershus 

Martin Mostue, Hedmark 

Anne Kari Veikleenget, Oppland 

Håvard Fjære, Vestfold 

Kåre Blålid, Vest-Agder 

Magne Jakob Bjørheim, Rogaland 

Lars Nesse, Sogn og Fjordane 

Odd Bjarne Bjørdal, Møre og Romsdal 

Magnus Haave, Sør-Trøndelag 

Olav Tiller, Nord-Trøndelag 

Ann Guro Hansen, Nordland 

Terje Benjaminsen, Troms 

Roy Mikkola, Finnmark 

 

Hallvard Veen, direktevalgt 

geitrepresentant 

Laila Hoff, Utmarksrådet 

Øivind Løken, FKT-prosjektet 

 

Styret 

Tone Våg, leder 

Ove Holmås, nestleder 

Tone Edland 

Pål Skoe Kjorstad 

Sigurd Vikesland 

Anne Kari Leiråmo Snefjellå 

Stein Bentstuen 

 

Ansatte 

Lars Erik Wallin 

Arne Flatebø 

Siv Bøifot 

Anne-Cath. Grimstad 

Kari Anne Wilberg 

Karoline Salmila 

Therese Jeanette Mosti 

Thor Blichfeldt

 

 

1) Opprop 

I henhold til liste 

 

2) Muntlig referat fra rovviltmøte på Lillehammer 31. juli 2013 

Pål Skoe Kjorstad refererte fra krisemøte om rovviltsituasjonen i Hedmark og Oppland, der de 

2 fylkeslaga i NSG møtte sammen med bl.a. styreleder og generalsekretær i NSG, faglaga, 

Mattilsynet, og fylkesmennenes landbruksavdelinger. 

Møtelyden etterlyste en samlet målsetting, en samlet strategi og én stemme utad fra næringa i 

forhold til rovviltproblematikken. Møtet slo fast at man ikke har lyktes i å nå ut til 

folket/storsamfunnet med en virkelighetsbeskrivelse av situasjonen, og mente næringa trengte 

profesjonell mediehjelp i saken. 

Blant det som ellers ble diskutert var ulveforvaltninga på kort og lang sikt. En a-ha-opplevlse 

var informasjonen om at Naturmangfoldsloven står over Rovviltforliket, og dermed gjør at 

forvaltning i strid med forliket ikke nødvendigvis kan påklages juridisk. 

Næringa i Oppland trenger skadefellingsløyve på ulv hele året, og jaktregler må ikke gjelde 

ved uttak. 

 

3) Lunsj 

 

4) Leders tale 

Styreleder Tone Våg viste i sin tale til den kritiske rovviltsituasjonen og behovet for å stå 

samlet for å finne fram til hensiktsmessige tiltak. Hun redegjorde for dagens program med 

bl.a. innlegg fra flere utsatte fylker. Videre tok hun opp et par tilfeller av medieomtale med 

etterfølgende kritikk fra Naturvernforbundet, samt NSGs tilsvar på denne. 



Tone Våg minnet dessuten om at NSG-intern kommunikasjon må tas direkte, og ikke i media. 

Andre tema var rovviltsonene, som både skaper splid mellom sauebønder og rammer 

urettferdig, samt tanker rundt bestandsstørrelser. Når det gjelder media må vi å bli flinkere til 

å få belyst hvordan virkeligheten er i forhold til rovviltsituasjonen. 

Avslutningsvis stilte styreleder spørsmålet om hvilke krav vi som organisasjon nå bør stille, 

og gjorde seg også tanker rundt framtidig politikk her i landet, ut fra de ulike partiers 

holdninger til rovviltforvaltningen. 

Styreleders tale følger i sin helhet som vedlegg til dette referatet. 

 

5) Spørsmål/kommentarer til leders tale 

Odd Bjarne Bjørdal korrigerte feilaktig sitat i media. 

Laila Hoff bekreftet rovviltets konfliktskapende effekt og mente vi må stille klare krav som 

selv politikeren forstår.  

Pål S. Kjorstad minnet om fortsatt innsamling av avføringsprøver, selv om ikke alle fører til 

godkjent DNA-status, da det er viktig å ha dokumentert oversikt over bestandene.  

Roy Mikkola utdypet fakta rundt avføringsprøver fra rovvilt. 

 

6) Avspilling av video  

fra Tone Vågs debatt med miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i TV2 i morgensendingen 1. 

august 2013, - før møtet vårt startet. 

 

7) Innledning ved noen av fylkesrepresentantene 

OPPLAND v/ Pål S. Kjorstad: 

Orientering om SMS-varslinga til Fylkesmannens Rovvilttelefon om rovviltobservasjoner 

med beskjed videre til næringa. Alarmerende høye tall. 163 dokumenterte kadaver av sau tatt 

av ulv i Oppland så langt i år – tidligere har det vært 80 på det verste. Ved ulveangrep har det 

vist seg at man ved funn av 20 kadaver kan regne med at 20 i tillegg må avlives, og at 

ytterligere 20 vil være savnet. 

 

Også fokus på kongeørn i Oppland. En enkeltbruker som slapp 60 lam fant 28 døde og savnet 

12 i løpet av tre dager. Fikk da en historisk fellingstillatelse på ørn. Denne ble ikke felt, men 

man er likevel positiv til at man fikk fellingstillatelse. 

Ellers begynte jerven sine herjinger i Austre Slidre for 14 dager siden, mens bjørnen helst har 

operert i østre del av Gudbrandsdalen. 

 

Det ble nylig felt en ulv i Vang i Valdres. Det var en rar, litt tam ulv som var chipet, men man 

fant den ikke i verken norske, svenske, finske eller russiske registre. Den hadde imidlertid tre 

øremerker fra sau i magen. Ellers viste Kjorstad til problemer med å få tatt ut skadegjørere 

som det er gitt fellingstillatelse på, men vi skal ikke kritisere jegerne. De er vennene våre, og 

vi trenger dem.  

 

OPPLAND v/ Anne Kari Veikleenget: 

Redegjorde for et vedtak i Nord-Fron Sau og Geit som ble anmeldt etter et medieoppslag om 

å ha gjort vedtak om skuddpremie på ulv. Oppslaget sa imidlertid ingenting om at saken gjaldt 

uttak av et dyr det var gitt skadefellingstillatelse på. Hun har vært i politiavhør og saken er 

under politietterforskning. 

 

NORDLAND v/Ann Guro Hansen: 

Store deler av Nordland er definert som yngleområde for et eller flere av våre store rovdyr. I 

Saltdal kommune er kun 20 % av kommunens areal definert som prioritert beiteområde. 



Rovviltsituasjonen har ført til konflikter og dårlig dialog mellom folk i Nordland. Mange 

observasjoner blir ikke meldt inn, og man opplever også at forvaltningen heller ikke setter inn 

store ressurser for å lete, i de tilfellene det blir meldt inn observasjoner. I Saltdal har vi 5 ulike 

rovviltkontakter, men får som regel ikke svar på telefonen hos noen av dem. 

 

Har ikke hatt ulv i Nordland ennå, men store dokumenterte tall på jerv, gaupe, bjørn og ørn, i 

tillegg til to dokumenterte tap til rev etter beitesesongen 2012. I år har det vært store tap rett 

etter beiteslipp, både til gaupe (fikk fellingstillatelse), jerv og ørn. Særlig jerven tar mange 

beitedyr i Saltdal.  

Det har vært bjørn i Saltdal i mange år, også overvintrende, men man har aldri fått 

lisensfelling i området – bare skadefellinger. Vi vet at det også er binner med unger her.  

 

Har hatt et Rovvilthundprosjekt i Saltdal siden 2009, i samarbeid med et svensk prosjekt i det 

nordsamiske området i Sverige, der to hundeeiere etter hvert har fått god kompetanse etter 

flere års trening i nabolandet. Miljødirektoratet har akseptert forsøket i Saltdal som en del av 

det svenske prosjektet, men brukstillatelse har sittet langt inne. I juli fikk skadefellingslaget 

tillatelse til å slippe plotthund ved skadefelling av bjørn i Saltdal, etter at sauer ved ulike 

anledninger ble funnet levende med avrevet jur, og Mattilsynet hadde truet med beitenekt. 

Man fikk imidlertid ikke slippe dem løs. Fant ikke gode nok spor for å slippe hundene, og 

lyktes ikke i å ta ut bjørnen. Fellingsleder var godt fornøyd med hundene, til tross for at de 

ikke ble sluppet.  

 

Krav fra næringa i Nordland: 

 Stående fellingstillatelse i prioriterte beiteområder 

 Forvaltningen må skje i lisensperioden 

 Hvis uttak mislykkes, må skadegjører tas ut på vårsnø 

 Ingen ynglinger av rovvilt i prioriterte beiteområder 

 FKT-midler skal ikke brukes til tiltak som svekker utmarksbeiting i prioriterte 

beiteområder. 

 

MØRE OG ROMSDAL v/Odd Bjarne Bjørdal 

Mente at MR er det mest utsatte rovviltfylket i landet, med blant annet ulv og ulvefelling i 

vår. Om ikke situasjonen endrer seg, er det snakk om kun ”kort tid” før sauernæringa er lagt 

ned. 

Fylkeslaget vedtok tidligere i sommer å innføre en pengepremie, av media kalt ”skuddpremie” 

til den som først felte rovvilt det var utstedt skadefellingstillatelse på. Dette blant annet for å 

få oppmerksomhet rundt rovviltsituasjonen i media. Saken er anmeldt og etterforskes, men 

NSG har også innhentet advokatuttalelse som slår fast at intet ulovlig har skjedd. 

 

HEDMARK v/Martin Mostue 

Hedmark har hatt rovvilt i 20 år (gaupe i -92, senere bjørn og så ulv i 2000). Etter hvert ble 

det også opprettet ulvesone her, noe man på sett og vis aksepterte i Hedmark. Etter hvert som 

ulven trakk innover i fylket fra Sverige, har det systematisk tømt store deler av fylket for sau. 

Mostue viser til eget beiteområde, som for noen år siden hadde 130 medlemmer, men som nå 

sitter igjen med kun 20 aktive sauebønder. 

Antall ulv har eksplodert, og neste år antas det at 100 nye ungulver kommer inn fra Sverige. 

Mostue anmodet på det innstendigste sine kolleger i resten landet om IKKE å gjøre 

samme tabben som Hedmark, med å akseptere og bli en del av ulvesonen! 

 

TROMS v/ Terje Benjaminsen 



I 2012 ble det dokumentert hele 28 ynglinger av jerv i Troms og Finnmark. Etter at SNO 

hadde foretatt uttak av et større antall dyr for å regulere bestanden, var det fortsatt 80 jerver 

igjen av fellingskvoten. Da man søkte om skadeforebyggende uttak i vår fikk man avslag 

”fordi det ikke var jerv igjen”. 

- Hva er forvaltningas agenda når de kommer med slike tall? 

- Hvilket næringsgrunnlag er rovviltbestandene basert på i Nord-Norge, om det ikke er 

våre husdyr og tamrein? 

- Hvor har politikerne vært da de i sin tid mottok råd fra sine fagfolk og fastsatte 

bestandsmålene? 

- Og hva skjer med SNO? Mye skurrer i organiseringen internt, og det sies at 

organisasjonen er på kollisjonskurs med seg selv. 

- Viktig å sette en verdi på den reduserte lammekjøttproduksjonen som følge av tap til 

rovvilt. 

 

8) PAUSE 

 

9) Kommentarer fra leder 

Tone Våg takket for deltakelse og innspill og kommenterte konkrete momenter i 

fylkesrepresentantenes redegjørelse fra egne områder. 

 

10) Ordet fritt 

Terje Benjaminsen, Troms: Soneinndeling kan ikke fungere. Rovdyr følger etter maten. I 

Troms er all beitemark øst for E6 - de beste beiteområdene i fylket, nå forbeholdt rovvilt! 

 

Helge Olaf Aas, Akershus: Ikke så utsatt for rovvilt i Akershus ennå, men vil anmode andre 

moderat utsatte fylker til likevel å forberede seg og etablere et fellingsjaktlag som står klar 

den dagen behovet er der. Og bygg allianser med skogeiere som selger jaktvald og er 

avhengig av vilt i skogen, og gjør dem oppmerksom på at det bare er småfenæringa som får 

skadefellingsløyve på rovvilt! 

 

Laila Hoff, Utmarksrådet:  

Forslag til kulepunkter:  

 Vi må benytte enhver anledning til å kreve at bestandsmålene må ned!  

 NSG: vi skal ikke ha ynglende ulv i Norge.  

 Prioriterte beiteområder skal ha stående fellingstillatelse.  

 Ingen yngling i prioriterte beiteområder 

 Vårjakt på bjørn, pluss sporsnøjakt på høsten. Dårlig lys, så i nord er det ønskelig å 

starte allerede 20. august.  

 Jervjakta utvides fra 15. februar til 1. mars. 

 Jaktregler skal ikke gjelde for skadefelling. Når det er snakk om å ta ut et enkelt dyr 

som gjør skade, bør alle ressurser settes inn. 

 

Kåre Blålid, Aust-Agder: 

AA er ikke veldig utsatt, men har alle rovdyr. Største sympati for de utsatte. Formulerte på 

vegne av lokallagene i AA følgende innspill: 

 viktig med strategisk mediatenkning, fokus på dette og hvordan fylkesledere skal takle 

media. Må også få fokus på usannheter som etter hvert blir sannheter. Vi i NSG må 

ikke tillate slik retorikk. 



 NSG bør øke trykket på forebyggende skadefelling etter eksempel fra Finnmark. 

Lisensjakt fra 1. september til 1. mars. Nyttig å få utnyttet tidlig elgjegere og 

reinjegere. Etter 1. mars må SNO ta ansvar for uttaket. 

 

Pål S. Kjorstad, Oppland: 

Kostnadene med ekstra tilsyn ut over en dag i uka må registreres og søkes erstattet. 

 

Ann Guro Hansen, Nordland: 

Store forutsigbare rovdyrtap og store dyrelidelser. Fylkesmannen må se på en 

ansvarsfordeling. Omstillingsmidler er det eneste som tilbys, og det er innen prioriterte 

beiteområder! FKT-midler skal ikke gå til å redusere utmarksbeite i prioriterte beiteområder. 

 

Terje Benjaminsen, Troms: 

Omstillingsmidler reduserer beiteretten vår og utnyttelsen av ressursene som ligger der for å 

produsere mat til folk. Hva er det egentlig Bern-konvensjoner sier? Hva er det den pålegger 

oss? Er det noen i NSG som kan fortelle dette?  

Og hva med forvaltningen av ørn? Den er det ingen som forvalter per i dag.  

 

Styreleder Tone Våg: 

Svar vedr. Bern-konvensjonen  

Våg siterte fra forarbeidet til teksten til i det siste forliket, der det heter at Norge skal: 

 Bidra til å sikre overlevelsen til skandinaviske, store rovdyr 

 Delta i internasjonalt samarbeid om dette 

 Bidra til å sikre levedyktig næringsvirksomhet i områder med rovvilt uten at 

konflikten blir større enn nødvendig. 

 

Lars Nesse, Sogn og Fjordane: 

Kommer fra et beiteprioritert område, der beitenæringa kjemper for livet for å oppfylle 

forliket, men hvor forvaltninga ikke gjør jobben sin. Vi kan ikke godta at SNO avslår uttak før 

skadegjørerne er tatt. Det ser ut som om SNO avslår å spore rovvilt av redsel for å finne for 

mange ynglinger.  

Nesse ber de tilstedeværende representantene se på Direktoratets manglende oppfølging 

i hele sin bredde! 

I år foregår forøvrig et forsøk med jervejakt fra 20. august i Vestfjellet. 

 

11) Styreleder ønsker innspill om hvordan NSG skal forholde seg til soneinndelingen for  

      ulv 

 

Olav Tiller, Nord-Trøndelag: 

Redd for at vi blander sammen for mange ting. Vi bør vente litt med utspill om sonene. 

 

Terje Benjaminsen, Troms: 

Oppfordrer møtelyden til å støtte forslaget om å droppe soneinndeling. Hvis vi ikke krever det 

nå, vil det bare bli en utsettelse på noe som uansett må komme. Rovdyrsonene fungerer ikke, 

og skal vi være solidariske med alle sauebønder i landet, må sonene fjernes. 

 

Tone Edland, styremedlem: 

Enig i at det ikke skal være sonering. Vi må stå sammen. Problemet kommer til alle før eller 

siden uansett.  



12) Ordfører Skjævelands gjennomgang/innsamling  

av innkomne forslag/kulepunkter fra utsendingene. 

 

13) Styreleder Tone Våg oppsummering av tiltakskrav: 

Det ser ut til at det er for tidlig for mange å ta stilling til dette med sonene.  

Øvrige krav: 

1. Bestandsmålene må ned. De må tilpasses mattilgangen til vilt og ikke våre 

beitedyr. 

2. Ikke ynglende ulv i Norge. 

3. Stående fellingstillatelse fra beiteslipp og ut beitesesongen (i prioriterte 

beiteområder). 

4. Fylkesmannen får skadefellingsmyndighet hele året. 

5. Sporsnøjakt på bjørn på høst og vår. 

6. Lisensfelling av jerv utvides fra 15. februar til 1. mars. 

7. Forenkling av lisensfellingskriteriene, spesielt på jerv og bjørn. 

8. Skadeuttak skal ikke reguleres av regler for jakt. 

9. FKT-midler skal ikke brukes til å redusere bruken av utmarksbeite. 

10. Endret lisensfellingsperiode for ulv til å gjelde fra 1. september til 1. april. 

11. Uttak av rovvilt som utgjør et skadepotensiale.  

 

14) Kommentarer til tiltakslista 

Styrelederen leste opp lista over tiltakskrav og følgende representanter bidro med 

kommentarer: Mikkola, Benjaminsen, Bjørheim, Nesse. 

 

15) Pause 

Mens kulepunkter renskrives av sekretariatet. 

 

16) Kulepunkter ble gjennomgått i plenum og på storskjerm  
og fordelt i forhold til langsiktige og kortsiktige mål, etter forslag fra Thor Blichfeldt. Lengre 

diskusjoner rundt pkt. 9 (FKT-midler skal ikke brukes til å redusere bruken av utmarksbeite)  

Styreleder ba om at styret fikk fullmakt til å fullføre formuleringen av uttalelse til 

myndigheter, samarbeidspartnere og presse. 

 

17) Henvendelse fra Naturvernforbundet og svar vises frem 

 

18) Styreleder Tone Våg 

takket for at representantene kom og for deres innsats. 

Vel hjem! 

 

 

----------------------------------- 

VEDLEGG 1 

 
Orientering fra generalsekretær Wallin dagen etterpå 

 

Ås, 2/8-13 

 

Til 

Representantskapet 

Fylkeslagene v/leder og sekretær 



Styret m/vara 

Utmarksrådet 

Ansatte 

 

Takk for godt møte til de som var på Gardermoen i går! 

Styret har etter møtet jobbet med de punktene som ble drøftet. 

Det er i dag utarbeidet et skriv til forvaltning og parlamentariske ledere vedr. NSGs krav på 

kort sikt. Denne er også sendt ut som pressemelding og følger vedlagt. 

 

De langsiktige sakene, som krever lovendringer, og som vi må forberede videre (blant annet i 

møter med faglagene) er satt punktvis opp under: 

1.  Bestandsregulering: 

Bestandsmålene for alt fredet rovvilt må ned, og tilpasses naturlig 

næringstilgang(spesielt i de nordligste fylkene).   

Ikke ynglende ulv i Norge.  

2. Mer lokal myndighet i rovviltforvaltningen: 

Stående skadefellingstillatelse fra beiteslipp og ut beitesesongen.  

Fylkesmannen får skadefellingsmyndighet hele året.  

3. Endring av lisensfellingsperioder:  

Utvidelse av lisensfelling av bjørn til 1. november.   

Utvide lisensfellingsperiode for ulv til å gjelde fra 1. sept.  

Utvide lisensfellingsperiode for jerv til 1. mars i Nordland, Troms og Finnmark.  

4. Forenkling av lisensfellingsreglene, spesielt for jerv og bjørn:  

Bruk av snøscooter til utkjøring av åte og tilsyn av fangstbåser. 

Elektronisk overvåkning av fangstbåser. 

Ingen endring i krav til jaktprøve for lisensjakt. 

 

God helg og lykke til videre i beitesesongen! 

 

 
Med hilsen 

Norsk Sau og Geit 

 
Lars Erik Wallin 

 

------------------------------------- 

 

 

VEDLEGG 2 
 

Pressemelding 

 

PRESSEMELDING/  

UTTALELSE FRA EKSTRAORDINÆRT LEDERMØTE I NSG 1. AUG 2013!  

Norsk Sau og Geit krever flere og mer effektive skadefellingsuttak av rovvilt  
Småfenæringa opplever at situasjonen med rovviltskader på beitedyr i mange områder nå er 

fullstendig ute av kontroll. Dette er noe som har bygd seg opp over flere år, men det har aldri vært 

så omfattende, også utenfor ynglesonene, som nå.  

Så langt i sesongen er det bjørn og spesielt ulv som er de største skadegjørerne, men vi vet av 

erfaring at også jerven mot slutten av beitesesongen starter sine herjinger.  



Ledelsen i NSG så det som helt nødvendig at hele organisasjonen nå måtte samles for å få en 

status for landet. Fylkeslederne ble derfor innkalt til et ekstraordinært møte 1. august for å drøfte 

nødvendige tiltak på kort og lengre sikt.  

 

Organisasjonen ble i møtet enige om følgende krav:  

 Skadefellingsuttak av rovvilt må effektiviseres  

 Skadefellingstillatelser må forlenges i tid og gis for større geografiske områder  

 Skadefellingsuttak skal ikke reguleres av regler for ordinær jakt – dette er uttak og har 

ikke noe med ordinær jakt å gjøre  

 Dokumentert observasjon av rovvilt i prioriterte beiteområder må automatisk utløse 

skadefellingsuttak  

 Krav til dokumentert skade for utløsning av skadefellingsuttak må reduseres og 

forvaltningspraksisen må være lik over hele landet  

 Forebyggende skadeuttak av bjørn høst og vår på sporsnø  

 

Kontaktperson:  

Styreleder Tone Våg, tlf.: 995 82 658, e-post: tonevaag@online.no 
 

-------------------------------------------- 

 

 

VEDLEGG 3 
Styreleders tale: 

KRISEMØTE ROVVILTSITUASJONEN 2013 

Velkommen hit, fylkesledere, Utmarksråd, øvrige tillitsvalgte og ansatte. 

Det er kanskje første gang NSG har et ekstraordinært møte i Representantskapet. Og det gjør vi fordi både jeg og 

flere fylkesledere og lokalledere i NSG definerer situasjonen i beitelandet Norge som kritisk.  

 

Først en stor takk til alle dere som bidrar med viktig arbeid lokalt og på fylkesplan. Uten dere hadde denne 

kampen vært tapt for lenge siden. 

 

Dette møtet er ment både som en støtte i deres arbeid og som en dialog mellom de ulike nivåer i organisasjonen. 

Vi må ikke bli sittende rådløse, sammen må vi finne fram til hensiktsmessige tiltak, nå og på lang sikt om vi skal 

klare å bevare beitebruken i utmarka. Vi har sterke krefter å arbeide mot. 

 

Agendaen i dag 

-Rovviltsituasjonen, som plager folk og dyr, vi har verken god dyrevelferd eller fornøyde sauebønder.  

- Rovviltsituasjonen som fører til økt arbeidsbyrde, utmattelse, uttalelser og konflikter, både mellom kollegaer, 

mellom beitebrukere og fylkesmenn, SNO og skadefellingslag. 

- Drøfte hva vi skal gjøre videre nå (og på lengre sikt) Handlingsplan Rovvilt brennaktuell! sier noe om hvordan 

vi skal arbeide med rovviltspørsmål - evaluert, men lite konkrete tilbakemeldinger da, nå er det kanskje lettere å 

få innspill om konkrete tiltak/saker? 

- Beskrive hva NSG sentralt har gjort  

1. møte med MD- skadefelling endring i regelverk 

2. innlegg på hjemmesida  

- blodig beitesommer 

- skryt til Solhjell for å vurdere plot-hund 

3. fortelle om de forskjellige ting som har skjedd ute i lokal og fylkeslag 

- Nord Fron 

- Møre og Romsdal 

- Nordland 

 

Nord- Fron, der kommunen søkte om bruk av løs på drevet halsende hund som en prøveordning, fikk avslag, i 

anken som en dispensasjon, avslag, MDir vil ikke gi dispensasjoner, må ha regelendring, Miljøvernministeren 



lovte å vurdere bruk av løs på drevet halsende hund etter møtet med saubønder i Nord-Fron. (Pål forteller mer 

detaljert om dette)   

NSG la ut ros til miljøvernministeren på hjemmesida vår, det er viktig å vise at vi støtter det som er positivt, 

Solhjell fikk mye ris fra sine egne i den saken. 

 

Nå ser vi at det har virket, det er gitt tillatelse til å slippe plothund i Saltdal på bjørn. Men resultatet uteble 

hvorfor?  (Ann Guro forteller mer om det) 

 

Så har vi hatt gående en føljetong i media, særlig i Sunnmørsposten og Nationen ang belønning til jegere. 

Fylkeslaget i MR har vedtatt en ordning som er et helt greit vedtak, der det er tydelig at det er lovlig felling det 

dreier seg om og ordet skuddpremie er ikke brukt. Naturvernforbundet har med god hjelp fra media hauset dette 

opp til å bli en stor sak, der NVF har gått ut i media og forlangt at NSG sentralt skulle ta avstand fra oppfordring 

til ulovlig jakt og ekskludere tillitsvalgte. NVF forlangte at NSG tok offentlig avstand fra uttalelsene ellers 

krevde de at vi ble kastet ut av Kontaktutvalg rovvilt! 

Jeg svarte, som dere sikkert har sett, med at dette er sterkt overdramatisert fra NVF sin side og at mange 

sauebønder gjerne vil vise jegerne sin takknemlighet enten i form av en konjakk eller en pengesum og at det ser 

jeg ikke noe galt i. 

 

Naturvernforbundet uttalte til media at de var lei av å vente på svar, men ventet en hel uke med å sende 

forespørselen til oss. 

Til det er å si at jeg lar ikke NVF bestemme hva jeg skal uttale meg om i media og skal de ha svar fra oss eller 

komme i dialog, må det skje direkte. Vi fikk en e-post en uke etter at saken startet i media, og de vi få svar. I 

svaret må det bl. a. stå at vi kan ta dialogen med dem i KONTAKTUTVALG ROVVILT.  

Der sitter organisasjonene som har ulikt syn nettopp for å diskutere slike saker. 

Vi må utforme et svar, der vi unngår å lage en enda større sak av dette, vi har på ingen måte kontroll på media, 

det er ikke sikket vi vinner på mer omtale av dette temaet. 

 

Kommunikasjon innad i organisasjonen 

Jeg ser også at Odd Bjarne var utpå med noen friske uttalelser. Jeg vet ikke om det er media som har skrevet det, 

eller om det er Odd Bjarne som har etterlyst at NSG ikke hadde kommet med noen uttalelse ennå, men det får 

han fortelle mer om selv. 

 

Og til dere tillitsvalgte vil jeg si, og det gjelder dere alle; vi tar det «face to face», direkte via mobil eller e-post 

når vi har noe å si hverandre. VI har ikke vår dialog i media.  

Mener dere det er ting som bør gjøres, har forslag til måter å gjøre ting på, savner initiativ, eller er uenige på 

andre måter, ta kontakt med den dere vil si det til i NSG! 

Det er også viktig at tillitsvalgte på ulike nivå i organisasjonen husker på at vedtak som blir gjort i 

organisasjonen må alle stå for, ikke bare de som gjør vedtaka. Det er ikke bare den som mener seg tøff nok til å 

stå for forskjellige uttalelser som i etterkant blir stående som ansvarlig.  

Med det mener jeg ikke å si at vi skal bli bleike og forsiktige, men vi må tenke strategisk. 

 

Vi skal lære mer om medier og hvordan vi forholder oss til medier på representantskapsmøtet i høst, det er 

allerede bestemt. Jeg savner å kunne mer om hvordan man får gjennomslag, hva sier man for å få ikke bare 

oppmerksomhet, men også gehør for sitt syn? 

 

Soner skaper konflikter mellom brukere 

Jeg har opplevd Lierne på nært hold, og fulgt hele prosessen da sauholdet raknet der. Fra nabokommunen så vi 

hva rovdyrproblematikken gjorde med folket der oppe. Konfliktene oppstod fra dag 1. Noen ga seg tidlig, andre 

fikk tilskudd til omlegging for å slutte, noen nektet å ta imot og slet ut både helse og vett. Rovdyrsikre gjerder 

ble forsøkt, de ble for kostbare og for små osv. Nå har så og si alle sluttet. Dette startet for 30 år siden der oppe. I 

hjembygda mi bestemte vi oss for ikke å anklage hverandre når noen tok i mot tilskudd, selv om det til syvende 

og sist ikke er noen tvil om at når noen slutter eller gjerder inne sauene sine eller flytter dem til andre områder, 

blir de som sitter igjen hardere rammet av rovvilt, og det uten å få noe ekstra hjelp eller støtte. Det er klart at det 

føles urettferdig. Det er da det er viktig å huske på at det er måten forvaltningen skjer på som er problemet og at 

vi ikke må gjøre våre kolleger til våre fiender, selv om vi selv ville valgt annerledes. Vi er alle selvstendige og 

selv ansvarlige for det vi gjør.  

 

Hva gjør NSG for de som har fått sine beiteområder omgjort til rovviltsoner?  

Vi må snakke om dette. Jeg vet at NSG visstnok har akseptert sonene, jeg vet ikke hvordan eller hvorfor, men 

det kan ikke være noe i veien for at vi tar dette opp til diskusjon igjen. 



Med grunnlag i det jeg nettopp har sagt om at vi skal støtte hverandre uansett hvilke valg vi tar i egen drift, 

forventer jeg også solidaritet mellom yrkeskollegaer. Jeg forventer at de som har vært heldige og havnet i en 

sone uten mål om yngling støtter de som ikke har vært så heldige. Jeg mener at vi bør ha et felles krav om at 

sonene skal bort. 

Denne sommeren viser at ingen kan ha forhåpninger om å redde seg unna rovviltangrep uansett hvor de har sine 

dyr på beite. Til og med innenfor rovviltavvisende gjerder kommer det meldinger om rovviltangrep.  

Når ynglesonene tømmes for beitedyr søker rovviltet videre utover og finner sine bytter innenfor såkalte grønne 

eller B soner.  

 

Min påstand er at soner er den mest effektive metoden rovviltforvaltningen har til å utslette beitebruken i 

utmark. Gjennom innføringen av rovviltsoner rammes noen få sauebrukere, mens flertallet av 

sauebønder aksepterer at det skjer, samtidig som de har et håp om at det ikke skal komme til deres 

områder. På denne måten støtter saueholdet sin egen undergang. For når rovviltområdene tømmes for 

sau/byttedyr, flytter rovviltet over i andre områder, også de som er bestemt til beiting. 

 

Det kan ikke være NSG sin oppgave å støtte en soneinndeling som nettopp legger opp til å forskjellsbehandle 

sauebrukere. NSG må stå for at alle saueholdere skal behandles likt og ha de samme muligheter, det er vår 

oppgave å gjøre alt som er i vår makt til å gjøre beiting mulig over hele landet.  

Jeg kan ikke stå for at noen av våre medlemmer ikke skal få den støtten fra sin egen organisasjon! Kanskje er jeg 

preget av at jeg selv befinner meg innenfor yngleområdet for bjørn og jerv. Men om det er det som skal til for å 

se dette klart, var det sannelig på tide at NSG fikk en leder som er innenfor en rovviltsone! 

(Aakre, Hedmark kan fortelle om konfliktene der, det er også NSG sin oppgave å hjelpe når konflikter oppstår 

mellom medlemmer i kjølvannet av rovvilt) 

 

Bestandsstørrelser 

- Ny utregningsmodell gaupe som reduserer antall gaupe med 10 % 

- redusert bestand av jerv, særlig i Troms (Terje viser oss, hva tror vi om dette) 

 

Både Miljødirektoratet (MD,tidligere DN) og Miljøvernministeren sier vi skal ha mer rovdyr! 

MD hevder hvert år at sauetapa her gått ned, og at det har også bestandene av rovvilt. 

- skal vi ha mer ulv i de områdene det er søkt fellig i? 

- skal vi ha mere hannbjørner som gjør skade i og utenfor yngleområdene? 

- er bestandsstørrelsene korrekte? 

- hvor mye mer rovvilt har vi enn det som kommer fram i rovdata? (leveres ikke inn 

  skitprøver fordi jegere er lei av å bli underkjent, eks. av 18 prøver, ingen bjørn!) 

 

Media 

Det er skremmende å se hvor mye forvaltningen spiller på media og har midler til å bruke gode folk på dette 

arbeidet, mens vi bare bruker venstrehanda og ikke har tilstrekkelig hverken med ressurser eller kompetanse til å 

matche det. 

 

Vi må bli flinkere til å få belyst hvordan virkeligheten er, men vi har ikke en offisiell instans til å gjøre det for 

oss. 

- vi må få samlet og vist fram det forskningsmaterialet som er til beitedyras fordel, kulturlandskapet 

- likeså med materiale som dokumenterer at tapa skyldes rovvilt, gjerne fylkesvis 

- tapstalla går ned fordi beitedyra er borte i rovviltområder 

- stadig flere observasjoner av bjørn og ulv nære bebyggelse  

- svært ulike fellingstillatelser, tidsrom, areal, krav til nok dokumentasjon, funn av kadaver o.s.v. 

- fellingstillatelsene kommer akkurat for sent, aldri innen et døgn etter at skaden ar skjedd 

- osv 

 

Jeg har et mål om at vi skal kunne gå ut med en uttalelse i etterkant av dette møtet, for å si offentlig at dette ikke 

kan fortsette, i en pressemelding, kort og konsis og/eller i brev til myndighetene, med kopi til faglaga 

 

Hvilke krav skal vi stille? 

- forebyggende uttak i forkant av beitesesongen 

- skadefelling straks det oppstår skade, ikke dagens krav til skadeomfang, skadefelling må 

  innvilges øyeblikkelig ved første kadaverfunn!!!!! (er allerede i etterkant!) 

- skadefelling som ikke begrenses med jaktregelverk 

- forlengelse av lisensjakt på bjørn, i etterkant av beitesesongen, ikke samtidig som 



  Sverige, dårlig argument, der er det ikke beitedyr i utmark og hundene kan slippes, her 

  kan ikke hundene slippes før sen høst, pga sau! 

- lavere bestandsmål som også omfatter større begrensning av hanndyr 

- felles skandinavisk rovviltforvaltning, som hensyntar Norge som et beiteland (topografisk 

  kan ikke vi dyrke opp stort mer enn i dag, 3 % av arealet, Finnland og Sverige har et 

  betydelig større potensiale for oppdyrking) 

 

 

Politikk 

 Det er valgår, vi krever en ny modell for rovviltforvaltningen i Norge, som er basert på målet til økt 

matproduksjon på norske resurser. Vi skal være forsiktige med å kreve et nytt forlik, det tror jeg ikke løser noen 

ting, da blir alt like diffust som før.  Nå får politikerne ta kampen der den hører hjemme - politisk) 

Vi krever et klart standpunkt, enten matproduksjon i utmark over hele landet eller fortsettelse av oppbygging av 

rovviltstammer slik som i dag, fra alle partier.  

Vi går ikke til urnene for å avgi vår stemme uten å vite dette! 

Skal vi skrive til de ulike politiske partiene? 

Skal vi gå ut med en stemmeboikott? 11 000 stemmer, skremmer det? 

Kan vi få flere allierte, dersom vi aksjonerer? Hvordan aksjonerer vi? 

Vi kan ikke stemme på AP, de sier ingenting om rovvilt i sin valgkamp og SV er urokkelig.  

Vi vil ikke ha en miljøvernminister fra SV, vi vil ha en miljøvernminister som tar beitedyr på alvor.  

Har det noen hensikt å stemme SP, de er ikke veldig store og er de troverdige i forhold til hvem de vil 

samarbeide med etter valget? 

KrF, hva mener egentlig de om saken? 

Frp og Høyre er de eneste som er klare i sin tale, men så er jo de helt på jordet når det gjelder 

landbrukspolitikken ellers og vil foreta store kutt i overføringene i tillegg til å gjøre det de kan for å fjerne 

jordbruksoppgjøret! 

 

Dette møtet må også bli et arbeidsmøte, vi må sette ord på situasjonen, men også handle! 

Jeg håper at denne innledningen bidrar til å sette tankevirksomheten i gang hos flere av dere, slik at vi kan 

komme ut med noe konkret både til media, forvaltning og politikere. 

Ingen av oss klarer å gjøre noe med dette alene, men sammen er vi gode for litt av hvert.  

 

«Og vi må ikke la hain opprådd fårra på oss», som vi sei oppi Trøndelag. 

 

Godt møte, kjære kolleger! 

 
Styreleder Tone Våg 

 

 


