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LILLEHAMMER: Mange 
bønder som ser mye nedleggel-
ser rundt seg, går ofte med 
tanken om å legge ned driften.
Det viser en ny rapport fra Norsk 
senter for bygdeforskning. Blant 
bønder som har opplevd så godt 
som alle rundt dem har oppgitt 
bruket de siste fem årene, svarer 
hele 36 prosent  at de veldig ofte 
eller ofte går med tanker selv om å 

legge ned driften. Tilsvarende 
ønsker kun 3 prosent av bøndene i 
områder utennoen nedleggelser å 
avvikle eget bruk.

Ifølge forsker Oddveig Storstad 
ved Bygdeforskning er det lettere 
for bønder å gi opp yrket når de ser 
at flere rundt dem gjør det samme.

I undersøkelse kommer det fram 
at en av fem bønder vurderer å 
slutt, skriver avisa Nationen.

Bruksnedleggelser smitter til naboen    

NEDLEGGELSER: Bruksnedleggelser smitter til naboen, viser en 
rapport fra Bygdeforskning.      Illustrasjonsfoto: Vidar Heitkøtter

LILLEHAMMER: Veksten i 
eneboligprisene var svakere i 
2013 enn på flere år.
Kvadratprisen for nye eneboliger 
sted med 3,5 prosent i fjor. 
Kvadratmeterprisen for brukte 
eneboliger sted med 4,0 prosent til 
20.780 kroner ifølge Statistisk 
sentralbyrå.

Ikke siden 2010 hart veksten 
vært så svak for nye eneboliger.

Svakere vekst

dene er invitert til nytt møte i 
juni. 

– Vi møter en ny beitesesong 
med frykt i ryggmargen, sier 
Odnes.

Hva gjør vi?
Det er rovdyr i prioriterte beiteom-
råder og de utgjør en stor fare når 
sau slippes om vel en måneds tid. 

– Hvordan skal dette håndteres 
i forkant av beitesesongen. Blir det 
en annen praksis eller skal vi fort-
sette som før, er spørsmålet som 
stilles i brevet.

I fylkestinget står alle sammen 
denne gang, også representanter 
fra regjeringspartiene Høyre og 
Frp. Høyres Jørand Ødegård 
Lunde ser riktignok noen små lys-
glimt med den nye regjeringen, 
men langt fra nok. Olaf Nils Dise-
rud (Frp) mener det samme.

Tomt snakk
Gunnar Tore Stenseng (Ap) har 
ikke sett noen lysning i rovviltfor-
valtningen på svært lenge.

– Den såkalte rødgrønne regje-
ringen satt i åtte år, forvaltet en 
tafatt og unnfallende politikk og 
opphold næringsutøvere med tomt 
snakk, sier Stenseng.

Etter valget kom det en ny 
regjering som lovet ny kurs med 
sterk utsagn fra sentrale og lokale 
representanter.

– Det har ikke skjedd noe. Det 
ser tvert imot ut til å bli verre, sier 
Stenseng.

Ragnar Nordgreen (Ap) minner 
om at det enstemmige rovdyrforli-
ket i Stortinget i 2011 skapte opti-
misme og tilslutning, i motsetning 
til forliket i 2004. 

– Men forliket fra 2011 er forval-
tet på en slik måte at optimismen 
er gjort til skamme. Det er ikke 
forvaltet i henhold til forlikets ånd, 
sier Nordgreen.

FAKTA

�� Om vel en måned starter 
beitesesongen i Oppland
�� Frykten er stor for en 

gjentakelse av fjorårets 
rovdyrskader.
�� Nå øker kritikken mot 

rovdyrforvaltningen

Fylkestinget feller en 
knusende dom over 
rovdyrforvaltningen. 
Nå ber de alle landets 
fylkespolitikere bli 
med for å presse fram 
endringer.

Av Kjell Haugerud
kjell.haugerud@gd.no
Mobil 917 33 316

LILLEHAMMER: Da fylkestinget 
åpnet tirsdag stilte Gunnar Tore 
Stenseng (Ap) spørsmål om fylkes-
ordføreren vil foreta seg noe for at 
sentrale myndigheter skal sette 
inn strakstiltak og hindre at årets 
beitesesong blir en gjentakelse av 
forrige sesongs blodbad.

Fylkesordfører Gro Lundby 
(Ap) svarte med å legge fram for-
slag til en omfattende uttalelse 
som fylkestinget vedtok enstem-
mig. Den slår fast at både den for-
rige og den nåværende regjering 
har gjort for lite og har liten forstå-
else for problemene. Samme hvor 
mange ganger politikere og rov-
viltnemndene har tatt opp proble-
mene, skjer det knapt noe.

Inviterer hele landet
Fylkestingsvedtaket sendes nå til 
Klima- og miljødepartementet og 
Landbruks- og matdepartementet. 
Men det går også til fylkestingene 
landet rundt som invitasjon til å bli 
med og presse fram endringer.

– Hedmark og Trøndelags-fyl-
kene er allerede kontaktet. Men 
dette angår mange flere og med et 
enstemmig fylkesting er det lettere 
å ta saken videre, sier fylkesordfø-
rer Gro Lundby.

Rovviltnemnda i Oppland, og 
lederen Ivar Odnes, fikk mye ros 
under debatten for sin aktive hold-
ning.
I forkant av fylkestinget har han på 
vegne av alle landets rovviltnemn-
der sendt en ny henvendelse til 
miljøminister og landbruksminis-
ter i håp om å få svar. 

Det er snart seks måneder 
siden de fikk løfte om nye grep i 
rovviltforvaltningen. Det er tre 
måneder siden de sendte brev med 
konkrete forslag. Men det kommer 
ikke noe svar bortsett fra at nemn-

Mobiliserer hele landet
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FULL ENIGHET: Fra venstre Ivar Odnes, Gro Lundby, Jørand 
Ødegård Lunde, Gunnar Tore Stenseng og Mariann Isumhaugen

Dette mener 
fylkestinget
LILLEHAMMER: Fylkespoliti-
kerne frykter en ny blodig 
beitesesong etter at fjoråret 
resulterte i de største tapene 
noensinne.
I vedtaket påpeker fylkestinget at 
det blir gjort lite sentralt og at det er 
liten forståelse for problemene 
uansett hvor mange ganger dette er 
tatt opp overfor sentrale myndighe-
ter.

– En slik forvaltning river bort 
grunnlaget for støtten til det 
rovviltforliket flere av oss var glade 
for kom i stand og som vi hadde tro 
på å skulle hjelpe. I stedet opplever 
vi at dyr som ikke skal være i 
beiteområdene fortsatt ikke blir tatt 
ut verken under lisensfellingen og 
sjelden også i forbindelse med 
fellingstillatelse, heter det i vedtaket.

Siste utveg
Bare tre av åtte jerv ble tatt ut i 
lisensfellingsperioden i Oppland. 

– Det er bra at to ynglinger av 
jerv nylig er tillatt tatt ut. Men slike 
løsninger bør være siste utveg. Og 
det er svært vanskelig, om ikke umu-
lig å ta ut disse dyra også med 
fellingsløyve utenom lisensfellingen 
fordi det er svært store områder og 
fordi det nylig ble gitt løyve for tre 
dager, noe som oppleves som en 
håpløs oppgave. Og når det gjelder 
ulv og bjørn, er ingen dyr tatt ut til 
tross for at er åpnet for uttak av 
bjørn og ulv gjennom lisensfelling, 
sier fylkestinget.

Fortvilet
De understreker at det er en 
fortvilet situasjon at skaden må skje 
før rovdyrene kan tas ut.

– Slik situasjonen nå er, er det 
skadefelling som har blitt bestands-
regulering, noe som er helt 
uakseptabelt. Da skjer jo nettopp 
det Mattilsynet påpeker, nemlig at 
lidelsene blir så store at dyr ikke får 
lov å gå på beite, heter det i 
vedtaket.

– Oppland har mange tusen 
sauer på beite, og utmarksbeitet er 
en naturressurs som har stor 
nasjonal verdi. Det er mål om å spise 
mer kortreist mat for å spare klima, 
øke matproduksjonen med 20 
prosent og det er mål om at det skal 
være næringer det går an å leve av i 
hele landet, påpeker fylkestinget.

Skal bruke gras
Det er også et mål at Norge ikke skal 
gro igjen og at mer av kjøttet skal 
fôres opp på gras. 

– Alle disse målene er avhengig 
av en rovdyrpolitikk som forvaltes 
etter hensikten Stortinget hadde da 
de inngikk forliket, heter det i 
vedtaket.
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ETTERFORSKER: Bjørn Kåre Dahl, politioverbetjent,  og Kristin 
Nord-Varhaug, politiinspektør i Rogaland.  Foto: NTB scanpix

STAVANGER: Politiet i Roga-
land har ennå ikke funnet 
tobarnsmoren Agnes Elisabeth 
Müller (36). De mener det er 
mest sannsynlig at ektemannen 
har drept henne, og onsdag 
framstilles han for varetekts-
fengsling.
Den tyske kvinnen ble sist obser-
vert onsdag 16. april og meldt 
savnet først lørdag 19. april av 
ektemannen. Etter over en uke med 
omfattende leteaksjoner, konklude-
rer politiet med at de står overfor 
en drapssak. Strid mellom mannens 
vitneforklaringer og tekniske funn 

ligger til grunn for siktelsen.
Den 34 år gamle mannen ble 

formelt siktet for drap mandag 
kveld. Han har avvist beskyldnin-
gene og vil, ifølge forsvarer Ørjan 
Espeland, motsette seg varetekt. 
Tirsdag holdt politiet i Rogaland 
pressekonferanse.

– Vi har arbeidet systematisk 
med å sjekke om Müller kan ha reist 
frivillig, om det har tilstøtt henne 
noe eller om hun har tatt sitt eget 
liv. Vi mener at ingen av disse er 
sannsynlige teorier, sier politiinspek-
tør Kristin Nord-Varhaug i Rogaland 
politidistrikt til NTB. (©NTB)

– Agnes Müller strålte den siste tiden

Vi og verden

LÆRDAL: Politiet har ikkje 
klart å finne årsaka til storbran-
nen som øydela 40 hus i Lærdal 
i januar. Etterforskinga blir 
avslutta.
– På grunn av store skadar har det 
ikkje vore mogleg å påvise nokon 
eksakt brannårsak etter gjennom-
gang av det som er sikra frå staden, 
opplyser lensmann Per Tomas 
Klingenberg i Aurland. (©NPK)

Lærdalbrannen  
blir ikkje oppklart

TUPELO: To dager med 
tornadoer i Sørstatene har 
krevd minst 21 liv. Mandag 
raste en ny tornado gjennom 
Tupelo i Mississippi og jevnet 
deler av byen med jorda.
Minst én person mistet livet i 
Tupelo, en by på rundt 35.000 
innbyggere i det nordøstlige 
Mississippi, som var fødestedet til 
Elvis Presley. (©NTB)

Ny tornado øker 
dødstallet til 21

TORNADO: Ødelagte biler på 
en gate i Tupelo i Mississippi.  
 Foto: NTB scanpix

En skogbrann på 
grensen mellom Eidskog 

i Hedmark og Nes i Akershus 
ble slukket natt til tirsdag.
Meldingen om brannen kom inn 
like før klokka 22 mandag kveld. 
Fire timer senere var brannen 
slukket, opplyser operasjonsle-
der Bård Hoft i Hedmark 
politidistrikt. Skogbrannen ble 
lokalisert til Gravliberget og 
Tobøl i Eidskog, omfanget som 
tre-fire fotballbaner. (©NTB)

SØR-FRON: Politikarane i 
Sør-Fron kommune kan ikkje 
godta at det blir innført 
beitenekt.
Rovdyrproblematikken vart 
diskutert under formannskaps-
møtet måndag. 

Nå har eit samla formannskap 
sendt ei uttale mynta på 
avgjerdstakarane i Stortinget og i 
departementet.

«Sør-Fron formannskap kan 
ikkje akseptere ein rovdyrpolitikk 
der konsekvensen er at mogleg-
heita til å utnytte utmarksressur-
sen går tapt», står det i brevet som 
er sendt. 

Politikarane i Sør-Fron krev at 
ord blir til handling og at det blir 
gjort ei endring i ein politikk som er 
heilt ute av kontroll. Jervebestan-
den er for stor, meiner dei.

– Vi godtek ikkje beitenekt

MÅ TA UT FLEIRE JERV: Det 
meiner politikarane i Sør-Fron.

SØR-FRON: Inspirert av 
tenkjetanken til Fylkesmannen 
er det etablert ei tankesmie. 
Det fyrste møtet var måndag og 
gruppa består av sentrale politika-
rar i Sør-Fron.

Ordførar Ole Tvete Muriteigen 
er leiar av gruppa. Arbeidsgruppa 
vil ha fokus på kva slags oppgåver 
ein ny kommune skal ha. Kva er 
sterke sider i dag og kva er dei 

svake? Kva slags moglegheiter gjev 
ein kommunereform og kva slags 
utfordringar gje den? Dette er 
sentrale spørsmål i tankesmia. 

Mandatet til gruppa er å sjå på 
dette som eit viktig del av arbeidet 
med kommuneplanen. Sør-Fron 
kommune skal delta i ein prosess 
uavhengig eller saman med andre 
kommunar. Rapporten skal seinast 
leggjast fram sommaren 2015. 

Sør-Fron startar eige tenkesmie

Mobiliserer hele landet
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bare tre valper er tatt ut i Storfjel-
let /Ringebu, men ingen voksne 
dyr, skriver rovviltnemnda i sin 
søknad til Miljødirektoratet. 

Rovviltnemnda har på nytt 
bedt om at Miljødirektora-
tet åpner for å ta ut resten 
av lisensfellingskvoten på 
jerv i Oppland.
LILLEHAMMER: Kvoten var i 
utgangspunktet på åtte dyr. Tre 
ble felt. Miljødirektoratet ga i 
midten av april tillatelse til å felle 
to etter at jaktperioden var gått ut, 
men det mislyktes. Dermed er 
restkvoten fortsatt på fem dyr.

Rovviltnemnda mener at resten 
av jervkvoten må tas ut i områdene 

utenfor jervesonen, nemlig i Øyer, 
Ringebu, Øystre Slidre og Gaus-
dal. 

Men at det også må vurderes 
hi-uttak innenfor jervesonen, spe-
sielt i området mellom Vågå og 
Dovre. 

Det må også kunne brukes heli-
kopter for å sikre effektiv jakt.

– Vi er fornøyd med vedtaket 
om ekstraordinært uttak av jerv, 
men resultatet er vi så langt på 
ingen måte tilfreds med. Vi har 
fått foreløpige rapporter om at 

Vil jakte mer jerv

HVA SKJER: Sauen lever farlig 
i utmarka i deler av Oppland


