
KLD bruker alternative fakta for å vri seg unna Stortingets vilje! 
Av Arne Rørå, NORSKOG 
I forrige uke skrev KLD et brev som skulle sendes til Justisdepartementets 
lovavdeling for å få en juridisk vurdering av om fare for skade på jaktretten kan gi 
grunnlag for lisensfelling. Brevet ble oppfattet som en gladsak av Høyre sentralt og 
sendt ut til Høyres fylkeslag. Der møtte det motstand for ikke å si fortørnelse. Etter 
press fra fylkeslagene og innspill fra NORSKOG har KLD trukket brevet. Selv om 
brevet ikke lenger er gjeldende så er det interessant å studere innholdet i utkastet. 
Det avslører byråkratiets intensjon og KLD fornekter seg ikke. Avd. direktør Torbjørn 
Lange er ansvarlig for brevet hvor KLD ber om en vurdering av NORSKOGs klage og 
påstand om at ulvens predasjon kan medføre skade på jaktretten. NORSKOG mener 
at jaktretten er en del av eiendomsretten og skade på jaktretten må da betraktes som 
skade på annen eiendom og følgelig gi grunnlag for lisensfelling av ulv. Brevet fra 
KLD er meget spesielt. KLD retter ikke et åpent spørsmål til lovavdelingen, men 
fremmer en konklusjon som de ber lovavdelingen om å stadfeste. KLD har utvilsomt 
bestemt seg for at de ikke vil ha lisensjakt, det kommer klart fram av brevets 
holdning. Lange vet nok at dette er krevende siden KLD da går mot 
stortingsflertallets ønske. Derfor forsøker de å manipulere fram støtte fra 
lovavdelingen slik at de kan skylde på jussen og oppnå mer troverdighet. 
Troverdighet er jo ikke akkurat noe KLD har mye av. 
Det er tydelig at Lange har lært av Trumps rådgiver Kellyanne Conway og 
presenterer et helt sett med «alternative facts», eller løse ubegrunnede påstander 
som vi andre ville kalt det. Det fremmes ensidig statistikk og for å underbygge KLD 
sitt syn. Det er jo påfallende at de ikke finner et eneste motargument mot sitt eget 
syn i en sak som har vist seg å være mangesidig og hvor tung juridisk kompetanse 
har kommet til motsatt konklusjon av hva KLD hevder. KLD går så lang som til å 
forsøke å «instruere» lovavdelingen om hvilke paragrafer og underpunkter som skal 
benyttes i vurderingen. Her bedriver kort og godt byråkratiet i KLD politikk, noe som 
ikke er deres oppgave. Det er åpenbart at KLD ved Torbjørn Lange ønsker å oppnå 
noe annet enn Stortingets vilje. Når statsråden fattet sitt vedtak om nei til lisensjakt 
på ulv var Torbjørn Lange ansvarlig for dette fagområdet i KLD. Samtidig var Langes 
samboer, Heidi Sørensen, ansvarlig for samme fagområde i WWF, uten at Lange 
oppfattet at han var inhabil i saken. KLD ble etter avslaget på lisensjakta kritisert for å 
ikke ha bedt lovavdelingen utføre en bred juridisk vurdering av saken. Det brevet 
KLD nå har skrevet gjentar den samme tabben og Langes opptreden svekker 
Statsråd Helgesens posisjon i saken og nører oppunder både opprøret i Høyre og 
distriktene. Dette fremstår nærmest som en episode av komiserien «Javel herr 
statsråd» noe som ikke akkurat underbygger Helgesens autoritet. 
Essensen av brevet er at NORSKOG tar feil, men dersom NORSKOG likevel skulle 
ha rett i at skade på jaktretten er skade på annen eiendom, så betyr ikke dette noe 
fordi det er ikke noen sammenheng mellom nedgangen i elgbestanden og veksten i 
ulvebestanden. Dette forsøkes bevist med alternative fakta og forvirrende statistikk 
ved at data for hele landet, også områder utenfor ulvesona, trekkes inn. Tidsseriene 
lages så lange at effekten av ulv vannes ut osv. KLD aksepterer at nedgang kan 
forekomme i enkelte områder, men hevder at «For de jaktfelt der en slik 
sammenheng kan konstateres, finnes det etter departementets vurdering andre 
tilfredsstillende løsninger» Med tilfredsstillende løsninger mener KLD : «Jegere og 
rettighetshavere kan til en viss grad kompensere for tilstedeværelse av ulv. Det vil si 



at man ved å endre jaktstrategi potensielt kan skyte nesten like mye elg, selv om det 
etablerer seg ulv i jaktterrenget. Dette gjøres ved å øke bestandstettheten og/eller 
ved å øke andelen elgkuer i bestanden. Ved å skyte en høyere andel okser av dyr 
eldre enn ett år og samtidig opprettholde en høy kalvekvote, vil elgtettheten kunne 
opprettholdes på et nivå der konkurransen fra ulv vil ha mindre innflytelse på 
avkastningen». Dette er en løs påstand som ikke er underbygget og som vekker 
harme hos NORSKOG. Skogeierne innenfor ulvesonen kan fortelle at dette drev de 
med for 7-8 år siden, men nå er det for sent for denne type bestandsforvaltning. 
Justisdepartementets lovavdeling har ikke biologisk kompetanse og må basere sine 
juridiske anbefalinger på de tvilsomme biologiske vurderinger som kommer fra KLD. 
Dette fremstår som manipulasjon og ren skjær arroganse fra byråkratiet i KLD hvor 
de overhodet ikke viser ydmykhet for Stortingets vilje. Vi får håper at noen snart tar 
politisk styring der i gården. 
Ytterligere kommentarer til brevet: 
1. Norskog har i sitt brev av 3. januar vist til at felte elg de siste fem åra har gått 
urovekkende ned. Det er fordi det er i siste del av denne perioden vi har hatt en sterk 
fremvekst i ulvebesatanden i ulvesonen. KLD svarer på dette med gjennomsnittstall 
tall for sette elg fra 2008-2015. Dette er i beste fall useriøst i værste fall et misbruk av 
statistikk for å underbygge det svaret de ønsker seg. 
2. Departementet viser med tall tilbake til 1889 at elgbestanden er på et høyt nivå i et 
hundreårig perspektiv. Flertallet av dagens grunneiere har kjøpt/overtatt sin jaktrett 
de siste to-tre tiårene, og verdien av jaktretten er fastsatt med basis i det som har 
vært normalt avkastningsnivå i et tidsrom på anslagsvis ti år før de overtok sin 
eiendom. Hvilket nivå elgbestandene lå på i forrige århundre har absolutt ingen 
relevans for å vurdere hvilken skade jaktretten er påført for dagens eiere. Vi vil anta 
at snittet for grunneierne er at eiendommene ble anskaffet på midten av 1990 tallet. 
Det var i alle fall ingen nålevende eiere som kjøpte eiendommen i 1889. 
3. Norskog har basert sine tall for antall elg som konsumeres årlig (100-144) pr 
ulverevir på forskning utført av Høyskolen i Hedmark innenfor ulvesonen. KLD oppgir 
et lavere estimat 60-130, men oppgir ikke hvor de tar dette tallet fra. 
4. KLD antyder at det skal/bør være et vurderingstema hvorvidt «elgen faller inn 
under eiendomsbegrepet». Verken Norskog eller andre har tatt opp dette spørsmålet, 
da det anses som allment kjent og akseptert at ingen eier viltet som sådan. Hvorfor 
KLD bringer dette på bane synes uklart, men oppfattes som å være et forsøk på 
avsporing av debatten. 
5. KLD reiser også spørsmålet om «ulven må anses å skade selve jaktretten». 
Kriteriet etter lovteksten i Naturmangfoldlovens §18 b er imidlertid om lisensfelling 
kan tillates «for å avverge skade på …..». Dette unnlater KLD å nevne, til tross for at 
dette vesentlige skillet ble grundig omtalt av lovavdelingen forrige gang de ble 
rådspurt. 
6. KLD skriver « I etterkant av Klima- og miljødepartementets vedtak i saken har det 
fra ulikt hold blitt hevdet at siden jaktretten (på elg) må anses som «annen eiendom», 
hjemler naturmangfoldloven felling hvis denne retten «skades» pga forekomsten av 
ulv.». Det er IKKE riktig at dette har skjedd i etterkant av vedtaket. Dette var selve 
hovedpoenget i Norskogs klage, men spørsmålet ble til tross for dette ikke vurdert 
som del av departementets klagebehandling. Dette må betraktes som svært 
mangelfull saksbehandling. KLD skriver riktignok at de har foretatt en vurdering i 
forbindelse med klagesaken, men den vurderingen blir først nå offentliggjort. At 



departementet har hatt tanker internt om dette i forbindelse med klagebehandlingen 
kan neppe sies å oppfylle forvaltningslovens krav til saksbehandling. 
7. KLD begrenser spørsmålet om skade på jaktretten til jakt på elg. Norskog gjorde 
ingen slik begrensing i sin klage, da tilstedeværelse av ulv i aller høyeste grad 
påvirker også andre jaktformer når man ikke lenger kan slippe hund. 
8. KLD hevder i sitt brev at jegere og rettighetshavere til en viss grad kan 
kompensere for tilstedeværelse av ulv. Dette er en løs påstand KLD kommer med 
uten begrunnelse eller referanse til undersøkelser som kan underbygge påstanden. 
Norskog er sterkt uenig i påstanden, og det viser blant annet erfaringene fra Sverige 
der elgjakten har måttet opphøre i de mest belastede områdene. At man kan 
kompensere ved endret men ikke redusert uttak er et for lengst tilbakelagt stadium i 
ulvesonen, og en påstand som vil bli blankt avvist av grunneiere og jegere som har 
erfaring med elgforvaltning i ulveområder.	  


