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I et innlegg i Klassekampen 
12. oktober går Thor Sand-
borg hardt ut mot Byantikva-
rens dispensasjon fra kultur-
minneloven for oppføring av 
Bjarne Melgaards hus på 
Ekely. 

Uenigheten kan skyldes at 
man disponerer mer eller 
mindre fyldig bakgrunnsin-
formasjon. Derfor har Byanti-
kvaren forsøkt å informere 
om grunnene til dispensasjo-
nen, slik etaten svarte i 
Aftenposten på Sandborgs 
innlegg av 30. september. 
Sandborgs replikk der, i 
tillegg til innlegget i Klasse-
kampen, viser at vi dessverre 
ikke har nådd frem med fakta 
om saken. Vi gjør her et nytt 
forsøk:

Etaten har godkjent et 
sterkt redusert utbyggings-
prosjekt i forhold til det som 
opprinnelig forelå og som vi 
sa nei til. Tre bygninger 
plassert spredt på tomten er 
redusert til ett boligbygg, og 
dette er planlagt på tuftene til 
en bygning av omtrent 
tilsvarende dimensjoner som 
sto der – på Munchs tid og 
fram til 1989. Her er det 
tidligere gitt tillatelse til 
oppføring av ett nytt bolig-
hus, og det fører allerede en 
vei inn til de gamle tuftene. 
Fredningsgrensen går tvers 
igjennom hustuftene på 
tomten som for øvrig er 
regulert til bolig- og frilufts-
formål.

Bolighuset over bakken vil 
ligge utenfor fredningsområ-
det, og langt unna Munchs 
atelier og hage. I tillegg 
kommer de underjordiske 
deler av anlegget, som 

Sandborg karakteriserer som 
enorme. Dette omfatter et 
garasjeanlegg ved eiendom-
mens adkomst, samt et 
underjordisk anlegg i form 
av et atelier under huset og 
et tilstøtende vannspeil. 
Vannspeilet vil ligge innenfor 
de delene av det tidligere 
bolighusets tufter som ligger 
inne på fredningsområdet. 
Tuftene vil bestå og avgrense 
vannspeilet. Adkomst vil 
skje via en tunnel under 
eksisterende vei inn til 
tuftene. Når byggearbeidene 
er avsluttet, vil veien reeta-
bleres.

Sandborg hevder at de 
underjordiske deler av 
prosjektet vil hindre tilførsel 
av vann til eikeskogen på 
nedsiden av kollen, slik at 
denne vil tørke ut. Etatens 
godkjennelse er her basert 
på arkitekts/utbyggers 
grundige utredninger av 
naturkvaliteter og grunnfor-

hold på hele tomten, blant 
annet foreligger det en 
rapport utarbeidet av Multi-
consult. Av rapporten 
framkommer det ingenting 
som sammenfaller med det 
som Sandborg beskriver.

«Munchs skog» og utsikten 
mot denne fra Ekely vil 
dermed bevares, med det 
forbehold at trær og busker 
vokser, eldes og forgår, mens 
nye vokser til – i Munchs tid 
og senere. Området vil forbli 
bevart uten ytterligere 
bebyggelse, altså som et 
turområde. Dessuten vil det 
få et formelt sterkere natur- 
og friluftsmessig vern enn i 
dag.

For øvrig kjenner ikke 
Byantikvaren seg igjen i 
Sandborgs beskrivelse av 
dispensasjonsprosessen.

Janne Wilberg,
byantikvar

janne.wilberg@bya.oslo.kommune.no
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I Klassekampen 8. oktober 
har Tom-Rune Klemetsen 
(NTL) vurdert regjeringens 
budsjettforslag for 2017. 
Klemetsen spør om 
privatisering kan styrke 
Forsvaret. Han bruker 
konkurranseutsettingen av 
renhold som eksempel.

Det enkle svaret på 
Klemetsens spørsmål er ja: 
Der hvor forutsetningene 
er til stede, mener regjerin-
gen at oppgaver utenfor 
Forsvarets kjernevirksom-
het i enkelte tilfeller kan 
utføres av andre aktører. 

Beregningene viser at 
privatisering av renhold vil 
spare om lag 80 millioner 
kroner i året. Sikkerheten 
er ivaretatt ved at både 
renholderne og leverandø-
ren er sikkerhetsklarert.

Regjeringen skal også 
styrke Forsvarets operativi-
tet ved å omstille personell-
strukturen fra stab og 
støtte til operativ virksom-
het. Vi vil bruke tid på 
omstillingen for i størst 
mulig grad å unngå 
oppsigelser, men vi må 
også ansette dersom vi 
mangler kompetanse.

Forsvarsektoren skal 
dessuten selv realisere 
gevinster gjennom struk-
turelle endringer og 
effektivisering. De pen-
gene vi sparer når vi endrer 
og effektiviserer, omstiller 
og privatiserer, styrker 
Forsvarets operative evne.

Både forsvarsbudsjettet og 
den nye langtidsplanen har 
tydelige prioriteringer. Vi 
vet hva dette vil koste, men 
vi vet også at vi ikke kan 
unnlate å satse. Grunnmu-
ren må bygges, og det som 
haster mest er å forbedre 
vedlikeholdet av materiel-
let, fylle opp beredskapsla-
gre, anskaffe ammunisjon 
og forbedre logistikken.

Så snart dette er på 
plass, vil vi øke aktiviteten 
i alle forsvarsgrenene for å 
styrke reaksjonsevnen, 
kampkraften og utholden-
heten. Deretter vil vi 
investere tungt i viktige 
strategiske kapasiteter.

Å prioritere Forsvarets 
viktigste oppgaver og den 
militære kjernevirksomhe-
ten er viktig for å bygge et 
forsvar som faktisk evner å 
møte det trusselbildet vi nå 
står overfor. Å trekke på 
kompetanse og tilleggs-
verdi fra sivil sektor og 
privat næringsliv er en del 
av dette.

Øystein Bø,
statssekretær i  

forsvarsdepartementet (H)

Et sterkere 
forsvar
FORSVARET
Øystein Bø

Sau og rovdyr kolliderer like 
mye i media som de gjør i 
utmarka. Mediene overflom-
mes av feilaktig informasjon 
om tapstall og -årsaker. En av 
de mest aktive mytene er at 
norske sauebønder ikke 
passer på dyrene sine og 
derfor mister over 100.000 
dyr i sykdom og fallskader. 
La oss derfor bidra med litt 
fakta i rovdyrdebatten.

I 2015 beitet 2.084.000 sau i 
norsk utmark. Av disse døde 
107.800 på utmarksbeite. 
Dette gir en tapsprosent på 
5,2 prosent. Historiske data 
fra før rovdyrene ble fredet 
viser et mye lavere tap – mel-
lom 1,5–2 prosent for voksen 
sau, og 3–4 prosent for lam. I 
sum gir dette et årlig tap i 
området 50.000–67.000 dyr. 
Dette omtales som normal-
tap, det vil si tap som følge 
av sykdom, ulykker, skader, 
påkjørsler, og så videre. Det 
er derfor rimelig å anta at 
resten, mellom 41.000–58.000 
dyr, er tap til rovdyr.

Antall drepte sau som 
gjenfinnes etter rovdyran-
grep er betydelig lavere enn 
det som faktisk drepes. 
Kadaver forsvinner fort, de 
spises av rovdyr, fortæres av 
mindre rovdyr og åtseletere, 
brytes ned og komposteres i 
varmen. Det er kun snakk 
om timer før et sauekadaver 
er plukket fra hverandre, 
delt i biter og fraktet bort, 
hvorpå dødsårsak blir 
umulig å dokumentere.

I 2015 ble 20.200 sau og 
lam erstattet som tapt til 
rovdyr. Dette tallet består 
kun av dokumenterte tap, 
samt en varierende skjønns-
messig utøvelse hos Fylkes-

mannen om hvilke dyr som 
kan være tapt til rovdyr. 
Årlig erstattes anslagsvis 
kun halvparten av det 
omsøkte tapet.

Tap på utmarksbeite har 
alltid hatt fokus i sauenæ-
ringa. Sauehelsa opplever 
stadig forbedring med tiltak 

som vaksinasjon, parasittbe-
handling, sanitærrutiner, avl 
på sauens morsevne, fokus 
på dyrevelferd med mer.

Norske sauebønder har 
godt tilsyn med sauen, noe 
de plikter etter lov om 
dyrevelferd og forskrift om 
velferd for småfe. I beitela-
gene samarbeider bøndene 
om tilsynet, det føres 

tilsynslogg, mange sau er 
utstyrt med GPS, og saltstei-
ner plasseres strategisk for 
lettere å samle sauen og 
sjekke at de har det bra.

I tillegg gjennomføres 
forsinket slipp og tidlig 
nedsanking, flytting av sau, 
bruk av rovdyrsikre gjerder, 
hjemmebeite, vokterhund, 

akutt ekstraor-
dinært tilsyn, 
planlagt 
utvidet tilsyn, 
beredskapsa-
realer med mer. 
Mange av disse 
utføres årlig og 

med varierende hell. Det 
mest effektive tiltaket er 
likevel å skille beitedyr og 
rovdyr i tid og rom. 

Problemet med rovdyrpo-
litikken er at flytting eller 
opphør av sau fører til at 
belastningen øker på de 
gjenværende beitebrukene i 
rovdyrsonene. Når beitebruk 
opphører i rovdyrsonene, 

forflyttes rovdyrangrepene 
til randsonene og videre inn 
i beiteprioriterte soner.

Som følge av Stortingets 
rovviltforlik i 2011 fikk 
bøndene et løfte om krav på 
erstatning for tap og følge-
skader grunnet fredet 
rovvilt. Likevel er det 
sauebonden som sitter med 
bevisbyrden. Gjenfinnings-
graden av skadet og død sau 
er lav, og av de som blir 
funnet kan enda færre 
dokumenteres som tapt til 
rovdyr.

Det er udiskutabelt at den 
største enkeltårsaken til tap 
av sau i utmark skyldes 
rovdyr. Sannsynligheten er 
derfor stor for at tapet ville 
blitt redusert betydelig, 
trolig halvert, dersom det var 
færre rovdyr i utmarka

Erica Hogstad Fjæran,
beite- og utmarksrådgiver

Norsk Sau og Geit
erica.fjæran@nsg.no

Myter om sau og rovdyr

OFFERLAM: Mange av sauene som blir drept av rovdyr blir ikke funnet, og det er vanskelig å bevise 
at tapet skyldes rovdyr, skriver forfatteren. Dette lammet på Ytre Enebakk ble drept av ulv. 
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Når beitebruk  
opphører i rovdyr
sonene, forflyttes 
rovdyrangrepene  
til randsonene.
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