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’’
      For Better Days er energiselskapet som vil at
      du skal bruke minst mulig strøm. Først og fremst
for miljøets skyld, men også fordi regningen din blir
lavere. For å øke bevisstheten om strømforbruket
ditt, gir vi deg en energimåler*. Da kommer du til 
å bruke mindre strøm!        

SANDRO PARMEGGIANI, Administrerende direktør fBD

 

Bestill Fornybar+ på fbd.no i dag. 

Bytt til energiselskapet 
som vil selge deg 
minst mulig strøm!

’’

SANDRO PARMEGGIANI, A

Verdi 

Forutsetter 18 mnd.

avtaletid

kr.1390,-

For Better Days tilbyr kun én enkel og forståelig 
strømavtale – Fornybar+. Denne gir deg:
 
●  Strøm til innkjøpspris, da betaler du det samme som           
     vi kjøper strømmen for + kun 100 kroner pr måned.

●  Strømavtale med opprinnelsesgaranti, dvs. at 
     det vil produseres like mye fornybar energi som 
     det du bruker.
 
●  Energimåleren CurrentCost leveres slik at du 
     kan koble den opp mot internett og smarttelefon 
     og kan følge utviklingen i forbruket ditt slik du vil. 

●  Ingen skjulte påslag. 
*Energimåleren CurrentCost leveres som en del av strømavtalen    

  Fornybar+ og har en egen avtaletid på 18 mndr.
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Det er godt å føle barnets nysjer-

righet strømme gjennom en 

voksens kropp. Føle og smake 

på undringens skattekiste, i alt 

man kan ta på,  finne nye ting 

man ikke visste eller kjente til.  I 

mitt arbeide som miljøverner har 

jeg jobbet for å beholde denne 

skatten, ja sågar vil jeg si at jeg 

har dyrket dette som for barnet 

er en del av barndommen , men 

som dessverre ofte svinner hen i 

realitetens beiske hverdag som vi 

alle befinner oss i.

De sterkeste opplevelsene jeg som 
menneske har hatt har vært mange, 
men en ting har de tilfelles , de han-
dler alltid om  natur og urmennesker. 

Den strie pelsen på bakkroppen til 
kjempetarantellen som jeg nesten 
trakket på i Brasils kystjungel eller en 
10 cm stor sommerfugl i det indre 
av amasonas. I det dunkle lyset, dypt 
inne i jungelen åpenbarte plutselig 
en kjempesommerfugl sine florlette 
vinger.  Akkompagnert av en flokk 
brøleaper høyt oppe i himmeltaket  
svingte de usynlige apene seg , mens  
en for meg ukjent sommerfugl flagret 
avgårde med en halsende miljøverner 
i helene. Da blir man overveldet av 
undring over alt det vakre som finnes 
i jordens mange skattekister.

Borneos Penan indianere med deres 
blåserør og treffsikkerhet er også 
et undringsmoment som gjør livet 
rikere.

De to siste årene har ikke gitt meg 
noen reiser til fremmede land, men 
ville vakre Norge har gitt meg mange 
små og store undrings opplevelser. 
Alt fra noe så herlig som å få sloss for 
å bevare en truet bestand av liten 
Salamander i Kvitshei. Et lite kryp som 
jeg aldri har sett i det fri. Det og finne 
en art som jeg ikke kjenner er for meg 
et under som jeg må studere. 

Havørnen Berit satt forpjusket inni 
et bur på oljebasen på Mongstad. 
Selvsagt måtte vi prøve å berge en 
så praktfull fugl. Hun gav oss mange 

opplevelser, men størst var dybden i 
ørneblikket som hun naglet oss, som 
prøvde å hjelpe henne, med. For en 
ære å få lov til å håndtere og hjelpe 
et slikt kraftfullt eksemplar av luftens 
herskere. Da hun ble sluppet og fløy 
ut i friheten jublet vi alle. Det var stort. 

Dette nummeret av Miljømagasinet 
er viet biologisk mangfold.  Ja jeg vet 
at for mange er det et paradoks at 
jeg som er jeger har et slikt dypt og 
inderlig forhold til alt som lever. Men 
siden jeg er! Så spiser jeg og derfor 
må noe også dø. Men all avlivning må 
skje mest mulig humant og raskest 
mulig , med minst mulig smerte for 
det man avliver.

For meg som har brukt hele livet på 
å passe på all jordens skapninger er 
alt liv likeverdig, og har en egenverdi 
utover hva vi mennesker kan bruke 
det til.  Jeg mener for eksempel at 
alt liv kommuniser på en eller annen 
måte og at der det er liv er der også 
smerte. 

Dette bladet blir for mange av 
oss et hjerte barn fordi dette 
mangfoldet er det vi kjemper for 
å bevare!

God fornøyelse!  

Artsmangfold

“For meg som har brukt hele livet på 
å passe på all jordens skapninger er 
alt liv likeverdig, og har en egenverdi 
utover hva vi mennesker kan bruke det 
til.

“
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Medlemmene er vår ryggrad

Det er medlemmene våre som utgjør 
mesteparten av det lokale og regionale 
arbeidet i Norges Miljøvernforbund. 
Alle medlemmer i Norges Miljøvernfor-
bund kan delta på og fremme forslag 
til Miljøtinget, som er vårt svar på andre 
organisasjoners årsmøte. Bare medlem-
stallet i seg selv, gjør NMF sterke. 

Når vi snakker miljø til de som tar 
beslutninger, vet de at vi har nesten 4000 
mennesker i ryggen! Det nytter! Har du 
lyst til å jobbe med miljø der du bor, eller 
kanskje starte en egen nærmiljøgruppe? 
- Det er enkelt og du  får god hjelp 
av hovedkontoret. Ikke nøl med å ta 
kontakt!

Medlemsfordeler:

-Medlemsmagasinet Miljømagasinet seks 
ganger i året.
-Rabatt i Miljømarkedet og i hele 
Miljøtrekløveret (Miljøhotellet Seletun, 
Miljødronningen og Luden Selskapslo-
kale).

Ved spørsmål ring 55 30 67 10 eller send 
en epost til medlem@nmf.no

Hvis du vil vite mer om Norges Miljøvern-
forbund, kan du finne dette på internett-
sidene våre www.nmf.no –ønsker du å 
bli aktiv, kan du ta kontakt med oss ved 
å ringe 
55 30 67 00, 

eller sende en epost til 
medlem@nmf.no 

Vi setter pris på kontakt med  våre med-
lemmer. Ikke nøl med å ta kontakt hvis 
det er noe du lurer på!

Premier

I forrige nummer av Miljømagasinet 
annonserte vi premiering til de som tok 
kontakt ved adresseendring eller med ny 
epostadresse til medlemsregisteret.
Vinnerne av T-skjorte med motiv fra 
kampanjen “Laksekrigen” er :
•	 Annlaug	Helene	Rød	
•	 Anne	Cathrine	Holte	
•	 Paul	Drageset

Gratulerer til vinnerne! 

Hei kjære medlem!
Kan du hjelpe oss å doble medlemstallet?

Verv et medlem!

Hilsen Lasse Brunborg
medlemsansvarlig.

Ta kontakt med medlemsansvarlig:

Telefon : 55306710
E-post   : medlem@nmf.no

Norges Miljøvernforbund 
v/Medlemskontoret

Postboks 593

5086 Bergen

For å bli medlem på internett: 

gå til www.nmf.no/medlem

eller

Scann QR-koden for direktetilgang fra mobiltelefon 

eller surfebrett.
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Kulturlandskapet omgir oss daglig, og 

det er naturens rikeste skattekammer.

Siden mennesket gikk i land på 

sørvestspissen av Norge for 1200 år 

siden, har de fleste av oss oppholdt 

oss mest i lavlandet. Her er mulighe-

tene for å høste av naturen stor. Et 

stort naturmangfold og rike natur-

ressurser, med avanserte og robuste 

økosystem, sikrer det. Gjennom 

årenes løp har vi formet det meste av 

arealene i lavereliggende strøk, ikke 

minst i Sør-Norge.

Begrepet kulturlandskap henspeiler på 
at områdene er menneskeskapte, eller 
i stor grad er påvirket av mennesker. 
Menneskets kamp for overlevelse og 
sans for høsting av naturen har resultert 
i bråtebrenning, torving av myr og rydd-
ing av krattskog. Dette har skapt viktige 
leveområder for mange arter planter, 
dyr og fugler. Kystlyngheier, slåttenger 
og beitemark er slike områder. Mange 
av disse landskapselementene er på vei 
ut, og i dag tenker de fleste på moderne 
jordbruksområder når begrepet kultur-
landskap blir nevnt.

15% av Norge er vernet, det meste av 
dette er fjellområder. Men det store 
biologiske mangfoldet finner vi i lavlandet, 
i kulturlandskap og i naturområder under 
sterkt press fra menneskelig aktivitet. 
Arealendringer har blitt den viktigste 
årsaken til at arter forsvinner. Stortinget 
klarte ikke nå sitt mål om å stoppe tap 
i biologisk mangfold innen 2010, neste 
evalueringsmål er satt til 2020. 

Skal vi klare dette må de store 
samfunnsaktørene på banen. For både 
nasjonale og lokale politikere tar fortsatt 
beslutninger som forringer økosystemene 
i omgivelsene. Momenter som selv-
rensende vannkilder, et stort mangfold av 
insektbestander som pollinerer korn, frukt 
og grønnsaker er en del av grunnlaget for 
vår utnytting av naturressurssene.  

På nasjonalt plan har matproduksjonen 
gjennomgått store forandringer. Hvert 
tredje gårdsbruk i Norge ble lagt ned mel-
lom 1999 og 2010. Fra slutten av 70-tallet 
er tre av fire gårder gått inn i de lokale 
historiebøkene. Gårdene som er igjen blir 
stadig større, driver mer industrielt med 
større maskinell bruk og økt import av 
kraftfôr, importert fra blant annet Brasil. 

Det vil si at vi blir stadig dårligere på å ut-
nytte ressursene rundt oss, og på å holde 
et variert kulturlandskap i hevd. 

Det mosaikkpregede og artsrike lands-
kapet som lenge dominerte kulturlands-
kapet går gradvis tapt. Bestandstall viser 
at vi har gjort livet vanskeligere for arter 
som tidligere nøt godt av menneskets 
kultivering av naturområder. Det er vari-
asjonene i biotopene som gir grunnlag 
for at mange arter kan finne seg til rette. 
Mange gårder nord- og vestpå, samt 
fjellbygder i Sør-Norge har blitt lagt 
ned og krattskogen overtar. Områder i 
Rogaland, det sentrale Østlandet og deler 
av Trøndelag blir drevet mer effektivt og 
monotont, med mindre plass til fugler og 
dyr. Naturen taper på begge deler. I en 
rapport fra Direktoratet for Naturforvalt-
ning (3-2011) blir det slått fast at åpent 
lavland og myr er de to naturtypene som 
forringes raskest her til lands. 

Den nesten ensidige satsingen på produk-
sjon av dyrefôr (gress) har ført til at det 
meste av mangfoldet av kulturarter er tapt 
de siste 100 årene i følge en ny rapport 
fra Fridtjof Nansens institutt. Plantemang-
foldet er den viktigste enkeltstående 
miljøfaktoren for landbruket idag, nettopp 
fordi den avgjør om det vil være mulig 
å tilpasse matproduksjonen til endrede 
miljøforhold. Men plantemangfoldet 
forsvinner i en rivende fart, og dermed står 
matsikkerheten i fare.

Nedgang i bestandenen av insektsflora 
og en rekke fuglearter knyttet til ulike 
kulturlandskap er veldokumentert. Mer 
økologisk produksjon, varierte landskap 
og skjøtsel av gjengrodde områder vil 
bøte på dette. Bare på den måten kan 
man få tilbake det idylliske landskapet 
fra «Emil i Lønneberget» og Alf Prøysens 
historier, der natur og kultur samarbeidet 
og skapte grobunn for stor artsrikdom. 

Lokalt er kunnskapen om de store 
naturverdiene ofte laber hos forvalt-
ningsmyndigheter. Det er kommunene 
rundt omkring i landet som forvalter de 
viktigste naturverdiene våre. Naturmang-
foldloven som kom i 2009 skal sikre at 
naturen blir sett og hørt. Det krever at 
lovtekst og forskrifter brukes strengt, og at 
kunnskapen om områdene i nærmiljøet 
vårt blir betraktelig bedre. Bare på den 
måten kan man stanse nydyrkning av 
sjeldne naturområder (restareal) og myr, 
hindre dumping av masse i våtmark, 
boligbygging i verdifull utmarksbeite, nye 
parkeringsplasser, veier og andre tekniske 
inngrep som hver dag bygger ned 
kulturlandskapet og lavlandsnatur. Det 
«moderne kulturlandskap» motarbeider 
naturen. Halvparten av verdens våtmarker 
er totalt eller sterkt ødelagt etter den 
indistruelle revolusjon fra 1850 og utover. 

Overvåkning av fuglebestander gir oss en 
viktig pekepinn på omgivelsenes tilstand. 
Fugler responderer raskt på endringer og 
de er lette å observere. En stor andel av 
jordbrukslandskapets fuglearter har de 
siste tiårene vist en markert tilbakegang i 
store deler av Europa. I en sammenstilling 
av overvåkingsdata fra 40 europeiske land 
ble det i perioden 1990 til 2000 registrert 
negative trender for hele 70 prosent av de 
58 fugleartene som ble definert til å være 
hovedsaklig tilknyttet jordbrukslandska-
pet. For 30 prosent av artene var nedgan-
gen stor. Mange fugler knyttet til våtmark 
og utmark i lavlandet har også lave 
bestander på grunn av stadig dårligere 
levekår. Vipe, stær, storspove og gråspurv 
er norske arter på den norske rødlisten, lis-
ten som forteller hvilke arter som er utsatt 
for markerte bestandsnedganger. 

Det viktigste spørsmålet vi bør stille oss er 
kanskje hvordan vi definerer et kultur-
landskap. Er skapelsen av kulturlandskap 

Kulturlandskapets mangfold
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Nye muligheter for 

støtte fra Transnova

transnova.no

Prosjekter som reduserer CO
2
-utslipp fra 

transportsektoren

Søknadsfrist: 30. mars

Miljøteknologiutvikling  for næringslivet  

Søknadsfrist: 15. juni 

For mer informasjon – se transnova.no

en prosess der vi motarbeider naturen, 
temmer den og prøver å skape kortsiktig 
gevinst og utnyttelse, eller er naturlands-
kapet også et slags naturområde der det 

skal være plass til en rik flora av levende 
skapninger? Veien videre består i å 
kombinere matproduksjon, boligbygging, 
fritidsutfoldelse og annen menneskelig 

aktivitet samtidig som vi tar vare på artene 
rundt oss. 

Tekst/foto: Martin Eggen, Norges Miljøvernforbund, Rogaland
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Et stort verneverdig våtmarksom-

råde med en livskraftig bestand av 

liten salamander sto i fare for å bli 

ødelagt i Kvithei, Sola kommune i 

Rogaland. Manglende kunnskap hos 

kommune og utbyggingsselskap om 

våtmarksområdets naturverdi førte 

til at det ble satt i gang dreneringsar-

beid i området i stedet for at områ-

dets naturverdi ble kartlagt. Vern 

av Kvithei og Miljøvernforbundet 

aksjonerte og Fylkesmannen stanset 

alt arbeid i våtmarksområdet inntil 

konsekvensutredningen foreligger.

Manglende kunnskap og manglende 
vilje til å innhente seg kunnskap er ofte 
en årsak til at sårbare og verneverdige 
naturverdier går tapt. Dette var også 
tilfellet i Kvithei ved Hålandsmarka i Sola 
kommune i Rogaland. 

Sola kommune har tidligere fått bygd ut 
deler av Kvithei til boligformål. I Sola kom-
munes forslag til Kommuneplan for 2012-
2022 var det foreslått videre boligbygging 
av Kvithei-eiendommen i Hålandsmarka. I 
påvente på at kommuneplanen skulle rul-
leres valgte Kvithei Utbygging KF å starte 
arbeidet med å drenere våtmarksområdet 
våren 2011. Dette skjedde midt i den mest 
sårbare perioden med yngling av både 
liten salamander, frosk og flere fuglearter.  
NMF ble kontaktet av Vern av Kvithei og vi 
startet arbeidet med saken.
Vern av Kvithei og NMF gikk inn i fjor 
høst og tilbakeførte demningen som var 
ødelagt. Vi krevde at ordfører Håkon Rege, 
kommunen og Kvithei Utbygging KF gjen-
oppbygde demningen slik den var. 

“Salamanderdammen i Kvithei har en stor 
bestand av utrydningstruet liten sala-
mander, og kommunens målsetning med 
gravingen var tydeligvis å ødelegge dam-
men og salamander-biotopen for å gjøre 
det enklere å få godkjent reguleringsplan 
for boliger i Kvithei. Den slags cowboy-
handlinger må felleskapet reagere mot”, 
sier Oddekalv.

Som en følge av de klager og krav som 
kommunen er stilt over har Fylkesmannen 
stanset alt arbeidet i området i påvente 
på at kommunen skal gjennomføre en 
konsekvensutredning på tiltaket og en 
kartlegging av de naturverdier som finnes 
i området.                                        

Det er påvist liten salamander flere steder 
i Kvithei og det er gjennom undersøkelser 
foretatt av Ecofact påvist at bestanden 
er stor og livskraftig. Liten salamander 
er en art som er en nær utrydningstruet 
rødlistet art. Tiltross for at tilstedeværelsen 
av liten salamander i Kvithei har vært godt 
kjent blant beboere i Hålandsmarka var 
det tydeligvis ukjent for kommunen. 

Myrområdet rundt Salamanderdammen 
i Kvithei er såkalt kystmyr, verneklasse A. 
I tillegg finnes det to mindre kystmyrer 
nordvest i Kvithei som er delvis drenert. 
Norge har ratifisert Ramsar-konvensjonen, 
en internasjonal avtale for bevaring og 
bærekraftig bruk av våtmarker. Formålet 
er å begrense tap av våtmarker og bremse 
det økende presset på våtmarksområder. 
Salamanderdammen og omkringliggende 
kystmyrområde og omland i Kvithei burde 
allerede vært vernet under Ramsar-
konvensjonen. Videre er store deler av 
Kvitheiområdet dekket av kystlynghei. 
Regjeringen og Direktoratet for Naturfor-
valtning har gjort kystlynghei til en 
prioritert naturtype fra mai 2011. Kystlyn-
ghei har fra 2011 fått status som Sterkt 
Truet naturtype (EN) i den nye Rødlisten 
for naturtyper. Kvithei har et rikt dyre-, 
fugle og planteliv, og hittil er flere utryd-
ningstruede rødlistearter (NT/EN) påvist i 
våtmarksområdet. NMF vil følge saken vi-

dere og det vil være en nasjonal skandale 
om dette våtmarksområdet blir ødelagt av 
boligbygging.

Ingjerd Haarstad Nordhagen i Vern av 
Kvithei: «Vi setter stor pris på hjelpen og 
tilstedeværelsen fra Norges Miljøvernfor-
bund. Det har gitt økt press på politikerne 
i kommunen og hjulpet på mediedeknin-
gen og dermed gitt oss økt fokus på en 
viktig sak. Men, kampen er ikke over. Vi 
trenger all den hjelp, støtte og oppmerk-
somhet vi kan få videre!»

Denne saken er et eksempel på hvor 
viktig kunnskapen om nærmiljøets 
naturverdier er. Det er ingen selvfølge at 
kommuner gjør seg kjent med de 
naturverdier som foreligger i et gitt om-
råde før de velger å regulere og åpne for 
inngrep.  

Liten salamander (Lissotriton vulgaris) 

finnes over hele landet med en 

nordgrense i Vefsn kommune i Nord-

land. Dyret er svart eller brunt og blir 

sjelden lengre enn 10 cm. Kjønnene er 

like. Liten salamander er avhengig av 

en dam hele året for å holde seg 

fuktig. Den legger mellom 100-300 

egg ved vannplanter i dammen. 

Ernærer seg på mark, snegler og 

innsekter på land, mens de spiser 

rumpetroll, larver av vanninsekter, 

små krepsdyr samt egg og larver av 

sin egen art om det blir nødvendig.

5

alamanderdammen på Kvithei.

Foto: NMF
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Er det lenge siden du sist så 

flaggermus? 

Flaggermus er en dyregruppe de fleste vet 
eksisterer men som de færreste har sett. 
Flaggermusa finnes over det meste av 
landet men er sårbar ved forstyrrelser.
Hvis du en kveld er ute og går i en park, 
langs et tjern eller i nærheten av en kirke 
eller andre eldre bygninger så skal du 
se etter flaggermusa. Flaksende rundt 
lyskilder, rett over skogen eller like over 
tjernet jakter flaggermusa på insekter. Det 
er fascinerende å se de presise beveg-
elsene flaggermusa gjør for å klare å fange 
insekter. Er du heldig får du se når 
vannflaggermusa stuper ned mot van-
noverflaten tar et innsekt og flyr videre. 

I Norge finnes det 11arter av flaggermus 
som alle tilhører familien glattneseflag-
germus. Flaggermus er pattedyr, har pels, 
føder levende unger og er det eneste pat-
tedyret som aktivt flyr. Vingenes bæreflate 
består av tynn flygehud mellom de sterkt 
forlengede fingrene på forbeina, bakbeina 
og halen. De fleste artene i Norge får bare 
en unge. Flaggermus finnes over det 
meste av landet, men den nordligste kol-
onien finnes i Målselv i Troms. Der finnes 
det en koloni med nordflaggermus, en art 
som dominerer i Nord-Norge.                                
                                                    
Bakgrunnen for at de fleste har så lite 
kjennskap og kunnskap om flaggermus er 
at de er vanskelig å studere. Flaggermus er 
nattaktiv og i mørket er det ikke bestan-
dig like enkelt å skille arter fra hverandre. 
Dessuten flyr de raskt og vinglete og da 
er de ikke bestandig lett å få øye på. Selv 
om flaggermusa ikke er blind, bruker de 
høyfrekvente lyder og ekko for navigere i 
luften og i jakten etter insekter. For å klare 
å lokalisere flaggermusa om natta kan 
man bruke flaggermusdetektor, et instru-
ment som gjengir flaggermusenes lyder. 
Når en flaggermus kommer flyvende forbi 
deg kan man høre hvordan den intense 
lyden øker i frekvens når den nærmer 
seg. Siden alle arter av flaggermus har 

forskjellig frekvens på de høyfrekvente 
lydene, kan man skille de fleste artene fra 
hverandre ved å bruke flaggermusdetek-
tor. Som alltid i naturen vil det allikevel 
være nødvendig å kjenne til de ulike arters 
utbredelse for å være sikker på at man har 
funnet rett art. 

Miljøvernforbundets kurs og konferanse-
senter på Seletun har skaffet seg flagger-
musdetektor. Der har vi gjennom flere år 
hatt muligheten til å studere og bli kjent 
med vannflaggermusa. Vannflaggermusa 
er en tallrik art på Seletun og langs Haug-
landsvassdraget og ser ut til trives i områ-
det. Går man ned på kaia ved naustet kan 
man en fin sommerkveld få øye på opptil 
flere vannflaggermus, der de jakter etter 
insekter. Ved bruk av detektoren kan vi få 
øye på flaggermusa på et langt tidligere 
tidspunkt og det har gitt oss mulighet til 
å studere flaggermusa mer nøye. Det er 
spennende å se hvor nær flaggermusa 
egentlig kommer oss mennesker før den 
endrer kurs og flyr bort igjen. 

Flaggermusdetektor er et viktig instru-
ment i vårt arbeid med å øke kunnskapen 
om vannflaggermusa  blant våre medlem-
mer og gjester som besøker Seletun.
Vannflaggermusa ( Myotis daubentonii) 
er en vanlig art i Sør-Norge og finnes så 
langt nordover som i Levanger i Nord-

Trøndelag. Arten trives best i løv- og barsk-
ogmiljø i tilknytning vann og stilleflytende 
elver. Vannflaggermusa jakter gjerne like 
over vannoverflaten og tar insekter både 
i luften og på vannet. Som dagtilhold-
ssted om sommeren trives de best i hule 
trær og i bergsprekker. Vinterkoloniene 
av vannflaggermus består av noen 
titalls individer. Vannflaggermusa har en 
kroppslengde på rundt 4-5 cm og kan ha 
et vingespenn på 24-27 cm. Vannflagger-
musa er ikke rødlistet i Norge. 

Flaggermus overvintrer gjerne i gamle 
hule trær, i grotter, nedlagte gruver, i 
trevegger, på loft, kjeller og i pipekledning. 
Flaggermusa trenger ikke store åpningen 
for å komme inn og gjør aldri skade på 
treverk for å komme til. Man skal aldri 
forsøke å vekke ei flaggermus i dvale noe 
som vil medføre at dyret dør. Sommer-
kolonier av flaggermus i hus består nesten 
utelukkende av hunner og unger. Ungene 
blir flyvedyktige etter 3-4 uker og vil før 
den tid være helt avhengig av morsmelk. 
Flaggermusa er svært sårbar ved forstyr-
relser også i denne perioden. 

Flaggermusa har ulike kolonier gjennom 
året avhengig av hvor i landet man er. 
Det som er viktig er at en ikke ødeleg-
ger flaggermusenes mulighet til å finne 
seg overvintrings- og hvilesteder. Som 
nevnt trenger de ikke store åpningen for 
å komme i skjul. Riving av eldre bygninger 
og kjemisk behandling av skog er tiltak 
som truer flaggermusa. Har man funnet 
en koloni må man også se til at katter 
ikke kommer til da disse enkelt dreper 
flaggermus. 

Har du lyst til å bli mer kjent med flag-
germusa i ditt nærmiljø bør du skaffe deg 
en flaggermusdetektor.  Detektoren vil gi 
deg en muligheten til å bli kjent med en 
fasinerende, men sårbar dyregruppe. Du 
kan også sette opp flaggermuskasser for 
å avhjelpe flaggermusa med sommer-
boliger.
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FLaggermus

Foto: Keith Redford & Jeroen van der Kooij
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Foto: Naturformidling van der Kooij
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Viste du at:•	 flaggermusene	utgjør	nær			
 1/4 av alle verdens   

 pattedyrarter? 

•	 flaggermus	finnes	over	hele		
 kloden, bortsett fra i Arktis  

 og Antarktis? 

•	 11	flaggermusarter	er	påvist		
 i Norge? 

•	 flaggermusene	er	de	eneste		
 pattedyr som kan fly? 

•	 europeiske	flaggermus	ikke		
 lever av blod, som 

 vampyrflaggermus , men   

 kun lever av insekter? 

•	 en	flaggermus	kan	spise		 	
 over 3000 insekter   

 på en natt? 

•	 hos	de	fleste	av	våre	flagger	
 musarter får hver hunn bare  

 en unge i året? 

•	 noen	flaggermus	kan	bli		 	
 over 30 år gamle? 

•	 dvergflaggermusa	er	så	 	
  liten at tre individer får   

 plass i en fyrstikkeske? 

•	 flaggermusene	er	fredet	
 etter norsk lov? 

Foto: Naturformidling van der Kooij 9
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Sjøfuglebestandene langs kysten 

har over mange år hatt en dramatisk 

tilbakegang. Kan årsaken til denne til-

bakegangen tilskrives fiskeriene eller 

finnes det mer naturlige forklaringer?

Havområdene rundt Norge er blant 
verdens mest produktive. Dette gir grunn-
lag til rike fiskerier langs hele kysten med 
hovedvekt på Nord-Norge og Barentsha-
vet. I Barentshavet forvalter Norge en av 
de sterkeste og viktigste bestandene av 
torsk i verden, nordøstarktisk torsk. Store 
fiskeriressurser gir også grunnlag til et rikt 
mangfold av sjøfugl.

Nord-Norge er kjent for sine store kolonier 
av sjøfugl langs kysten. Av de 20 største 
sjøfuglkoloniene på fastlands-Norge finner 
man 18 nord for polarsirkelen. Lundef-
ugl, krykkje, lomvi, alke, havhest, teist, 
alkekonge, polarmåke og havsule er alle 
kjente arter man finner i disse koloniene. I 
enkelte fuglefjell kan man finne over 100 
000 par sjøfugl.

I de siste årene har det imidlertid vært en 
dramatisk nedgang i antall sjøfugl langs 
kysten. Sjøfuglkolonier som tidligere yret 
av liv er i dag nesten borte. Hva kan dette 
skyldes?

Fiskerimyndighetene fører i dag en fiskeri-
forvaltning som ser på økosystemene som 
helhet før det blir satt kvoter. De store 
fiskeriressursene bør derfor være forvaltet 
på en bærekraftig måte. Som i de fleste 
økosystem er det flere små ting som ram-
mer ulike arter, på ulike måter og på ulike 
steder. Tidligere tiders krasj i bestandene 
av sjøfugl har vist at fiskeriene må ta sin 
del av skylden. 

Lundfuglen på Røst

Lundefuglbestanden på Røst har til alle 
tider vært en av verdens største. Det 
viktigste næringsgrunnlaget for lunden 
i kolonien er sildeyngel som driver fra 
gyteområdet på Vestlandet og Trøndelag 
forbi på vei mot oppvekstområdet i Bar-
entshavet. Flere års overfiske på silda på 
50- og 60-tallet førte til fullstendig kollaps 
i bestanden. Dette førte til alvorlig svikt i 

næringstilgangen for kolonien av lundef-
ugl noe som igjen førte til feilslått hek-
kesuksess over mange år. Sildebestanden 
har i nyere tid blitt større, men som følge 
av endrede miljøforhold i Nordsjøen sliter 
sildeyngelen med overlevelsen. Dette 
fører fortsatt til sviktende næringstilgang 
og hekkesuksess for lundefuglen. Lundef-
uglen får som regel bare 1 unge om året 
og kan bli rundt 25 år gammel. Dette er en 
forplantnings-strategi man finner hos en 
rekke sjøfugl og kan være en løsning for å 
takle svingninger i næringstilgangen. De 
tåler svingninger i næringstilgangen, men 
den er veldig sårbar for langvarig nedgang 
i næringstilgangen.

Lomvien
Svingninger i bestandene av lodde, 
torsk og hyse i Barentshavet førte til en 
lignende konsekvens for lomvibestanden 
på 80-tallet. Da loddebestanden kollapset 
førte det til en kraftig nedgang for bestan-
den som følge av sviktende hekkesuksess 
og at voksne fugl rett og slett sultet ihjel. 
På Bjørnøya og Hornøya i Øst-Finnmark 
ble det i 1987 registrert en nedgang på 
80-90 %. Andre sjøfugl, som lunde, skarv 
og krykkje trakk ut av området på jakt et-
ter næring og ble ikke så kraftig rammet.

Taretråling

I dag ser vi ulike konsekvenser av de fisk-
eriene som foregår langs kysten. På Vest-
landet har det siden årtusenskiftet vært 
en sviktende hekkesuksess for en rekke 
kystfugl som ærfugl, toppskarv, måker og 
terner. Kunne et omfattende industrifiske 
etter tobis/sil i Nordsjøen være årsaken? 
Dette fisket har hatt konsekvenser for 
sjøfuglene som hekker på Shetland og 
på østkysten av Skottland, men forskning 
har vist at avstanden fra tobisfeltene til 
Vestlandet er for store. Sjøfuglene her 
i landet henter normalt mat nærmere 
koloniene og årsaken må derfor ligge 
nærmere kysten. Høsten 2005 ble det 
åpnet for taretråling i en rekke sjøfugl-
reservat langs kysten av Vestlandet og 
Sogn og Fjordane. Taretrålingen ødeleg-
ger tareskogen og dermed matfatet for 
en rekke sjøfuglarter som oppholder seg 
i nærheten. Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane har dokumentert at taretråling 
har negative konsekvenser for sjøfuglene 

i reservatene. Miljøvernforbundet har i 
denne saken grunn til å tru at taretråling 
er en av hovedårsakene til tilbakegangen 
av kystfugl på Vestlandet. 

Sjøfugl uten fiskeslog

Sjøfugl og fiskere har i uminnelige tider 
oppholdt seg sammen på havet. Der det 
var tett med sjøfugl var det som regel mu-
lighet til fiske. Etter fisket var det normalt 
at fiskeslog og ikke salgbar fisk ble kastet 
på havet til stor glede for sjøfuglene. I dag 
er det kommet et generelt forbud mot ut-
kast av kommersielt viktige arter. Dette har 
ført til negative konsekvenser for en rekke 
sjøfuglarter som har mistet en relativ stabil 
næringstilgang fra fiskeflåten. Mangelen 
på fiskeavfall har også ført til at arter som 
tjuvjo, sildemåke og svartbak, som har 
levd godt på denne næringstilgangen, har 
økt predasjonen på andre arter. Unger av 
krykkje, ærfugl og lunde er blant flere arter 
som har blitt skadelidende.

Garnfanget sjøfugl

Det største problem mellom sjøfugl og 
fiskerier i våre havområder i dag er ulike 
typer garnfiske. Hvert år blir et større 
antall sjøfugler tatt som bifangst i langs 
kysten. Lomvi er den arten som oftest går 
i garna, men også arter som ærfugl, skarv, 
havelle og sjøorre ender som bifangst. 
Linefisket har også vist seg å kunne være 
en dødsfelle for havhesten, men det har 
blitt satt i gang tiltak for å redusere denne 
bifangsten.

De marine økosystem i norske havom-
råder er komplekse og små endringer 
kan få dramatiske konsekvenser. Rekrut-
teringen av sild på kysten og lodde i 
Barentshavet kan variere stort mellom 
de ulike årene noe som igjen kan føre til 
konsekvenser for næringstilgangen og 
dermed hekkesuksessen til sjøfuglene. 
Fiskeriene må fortsatt reguleres hardt for 
å unngå overfiske og dermed negative 
konsekvenser for de marine økosystem. 
Bifangst av sjøfugl er et problem for fiskeri-
ene og må løses. Taretråling i sjøfugl-
reservat har vist seg å gi konsekvenser for 
kystfugl på Vestlandet. Dagens taretråling i 
sjøfuglreservatene må derfor stanses. 

skader fiskeriene sjøfuglene?

Foto: Flickr_biolofyfushman

Foto: Flickr_kevincole

Foto: Flickr_Rainbirder



11

Langs kysten av Rogaland nordover 

til Møre og Romsdal finner man en 

rekke sjøfuglreservat som er åpnet for 

taretråling. I en tid der sjøfuglene sli-

ter med matmangel og sviktende hek-

kesuksess har Miljøvernmyndighet-

ene åpnet for rasering og forstyrrelser 

i sjøfuglreservatene.  Sjøfuglene må 

vike for storindustrien.

I en tilfeldig utvalgt forskrift om verneplan 
for hekkende sjøfugl, vern av Storholmen 
naturreservat, Giske kommune, Møre og 
Romsdal står det følgende:

§ 2. Formål 

Formålet med naturreservatet er å ta vare 
på eit område som har særskilt verdi for 
biologisk mangfald og som inneheld trua, 
sjeldsynt og sårbar natur. Området består 
av tre vêrharde, tilnærma urørte holmar 
med omliggande sjøområde og naturleg 
tilhøyrande plante- og dyreliv. Området 
utgjer ein viktig hekkelokalitet for sjøfugl 
som toppskarv, raudnebbterne og teist. 
Lunde, alke og lomvi har òg hekka her. 
Området har òg økologisk funksjon som 
myteområde for ærfugl og kvileområde 
for måker.
 
Med dette utgangspunktet skulle man tro 
at sjøfuglene var skjermet for forstyrrelser 
i reservatet. Dessverre har miljøvernmyn-
dighetene etter press fra storindustrien, 
representert ved alginatprodusenten 
FMC	Biopolymer,	åpnet	63	sjøfuglreservat	
for taretråling. I kun 28 av disse sjøfugl-
reservatene er taretråling tillatt i utenfor 
hekketiden.

Råstoff til Alginat

Tang og tare har helt fra eldre tid vært 
brukt som mat for mennesker og dyr. I dag 
produseres det alginat av tang og tare, 
noe som bl.a brukes som tilsetningsstoff 
i medisiner og næringsmidler. Taretråling 
foregår fra Rogaland i sør til Sør-Trøndelag 
i nord. Fylkene er delt opp i trålefelt der 
feltene tråles med en høstesyklus på 5 år. 

Høy biodiversitet

Stortare (Laminaria hyperborea) er den 
arten det høstes mest på. Den vokser 
langs hele kysten, og kan bli opptil 4 
meter lang. En plante av stortare bruker 
7-8 år på å oppnå full størrelse, noe som 
også fører til at artsdiversiteten ikke øker 
vesentlig før planten er nærmere 5 år 
gammel. Det er funnet stortare som har 
vært 15 år gammel. Tareskogen, som 
kan strekke seg fra fjæra og ned til ca. 30 
meters dyp, er et viktig beiteområde for 
både sjøfugl og fisk i tillegg til at den er 
oppvektsområde for flere arter torskefisk. 
Stor primærproduksjon, artsdiversitet og 
individtetthet gjør at tareskogen lettest 
kan sammenlignes med regnskogen. I en 
utrålt tareskog ved Rott i Rogaland ble det 
på 3 planter funnet gjennomsnittlig 82 
arter og 7500 individer pr. plante . 

Taretråling i sjøfuglreservat

Sjøfuglreservatene er opprettet for at 
sjøfuglkoloniene skal få hekke i fred uten 
forstyrrelser og inngrep. I hekketiden er 
arter som storskarv, toppskarv, ærfugl og 
teist avhengige av gode beiteforhold i 
umiddelbar nærhet av reirplassen. Når en 
tareskog tråles jevnlig med syklus på bare 
4, 5 år vil aldri tareskogen få muligheten 
til å vokse seg stor. Å tråle etter tare i et 
sjøfuglreservat er som drive omfattende 
hogst i en vernet urskog. Tareskogen vil 
endres fra en marin urskog til en kultur-
skog. Taretrålingen fører til en homogeni-
sering av tareskogen med det resultat at 
biodiversiteten synker. Konsekvensen er 
at tareskogen blir mindre attraktiv som 
beiteområde for sjøfugl og fisk og oppvek-
stområde for fiskeyngel. 

Dette er svært uheldig og gjør at sjøfugl-
reservatet mister endel av sin funksjon. I 
en tid når næringsgrunnlaget for sjøfugl i 
Nordsjøen er dårlig er det særdeles viktig 
at de marine områdene innen sjøfugl-
reservatet er inntakt. Fylkesmannens 
miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane har 
dokumentert at mangeårig taretråling i 
sjøfuglreservat i fylket har ført til negative 
konsekvenser for sjøfugl. Beregninger 
foretatt av Fylkesmannen viser også 
at tareskogen i sjøfuglreservatene kun 
representerer en liten del av den totale 
mengden tang og tare tilgjengelig for 
taretråling. NMF mener det er fullstendig 
uakseptabelt at sjøfuglene skal ofres til 
fordel for alginatindustrien. 

Ulovlig taretråling

Til tross for at taretrålingen er regulert 
gjennom forskrifter med en fastsatt 
høsteplan, har det i flere tilfeller vist seg at 
disse ikke overholdes. Taretrålere går inn i 
høstefelt som er stengt for taretråling og 
ved flere anledninger er taretrålere tatt 
på fersken i sjøfuglreservat som har vært 
stengt. Ulovlig taretråling har alltid blitt 
avvist av Fiskeridirektoratet. Dette tiltross 
for at man i enkelte saker har dokumen-
tasjon på de ulovlige forholdene. Noen av 
ulovlige forholdene er politianmeldt, men 
siden Fiskeridirektoratet støtter næringen, 
har dette ikke ført til noen straffereaksjon 
overfor	FMC	Biopolymer.	
Det	er	beklagelig	at	det	åpnes	for	at	FMC	
Biopolymer, som tidligere systematisk har 
brutt verneforskriftene i sjøfuglreservatene 
over mange år, skal få fortsette å rasere 
tareskogen. 

Miljøvernforbundet kommer til 

å fortsette kampen for å stenge 

taretrålerne ute fra sjøfuglreserva-

tene.

Taretråling i 

sjøfuglreservatene 

Foto: Flickr_Francesco_G
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Kongeørna har vist seg å være en ak-

tiv jeger når kalvingstiden til reinen 

begynner. Med sine skarpe klør gir 

ikke ørna reinkalven en sjanse til å 

komme unna. Kongeørna tar reinkal-

ver, men er det så mye at man må 

vurdere jakt på ørna? 

En vårdag i begynnelsen av juni, høyt 
til fjells, skjer nok et naturens under. En 
reinkalv blir født. Selv om sola er oppe så 
er det ennå kaldt etter natta. Reinkalven 
kommer raskt på beina og begynner å die 
simla. Kalven vil iløpet av et knapt døgn 
følge etter simla og resten av flokken. 

Det er kalvingstid i flokken og rundt på 
barflekker mellom gråstein og snø er 
det mange reinkalver som ser dagens 
lys. Flokken blir imidlertid fulgt av et par 
skarpe øyne. Kongeørna er på plass. Den 
sitter på en forhøyning i terrenget og har 
full oversikt over de nyfødte reinkalvene 
som med noe ustøe, men sikre skritt føl-
ger etter simlene og resten av flokken. 
Ørna letter og svever lydløst ned mot en 
gruppe dyr. Ørna har valgt sitt bytte. Simla 

ser ørna, men det er for seint. Raskt setter 
den klørne i ryggen på kalven og river den 
overende. Kampen er nesten over før den 
har begynt. Reinkalven er drept. 

I kalvingsområdene er dette et naturlig 
fenomen. Kongeørna tar reinkalver. Med 
sine skarpe klør har ikke kalven noe sjanse 
til å slippe unna. Kongeørna kan også ta 
voksen rein der den angriper med klørne 
direkte mot hodet.
Kongeørna (Aquila chrysaetos) er den nest 
største rovfuglen i Norge. Kun havørna 
er større.  Ørna lever i par i faste ter-
ritorier og er utbredt over det meste av 
landet. Hos kongeørna er det hunnen 
som er størst med en kroppslengde på 
rundt 100 cm og et vingespenn på rundt 
220 cm. Hannen er noe mindre med et 
vingespenn på rundt 200 cm. Begge 
kjønn er lik i fjærdrakten, som er brun i 
forskjellig nyanser. Ungfuglene har en eller 
flere hvite flekker i vingene.

De har også en hvit stjert med et svart 
endebånd.  Ørna har faste reirplasser som 
den bruker over flere år og legger 2 egg i 

mars/april. Rugetiden er ca. 45 dager. 
Kongeørnas diett varierer gjennom året 
og er avhengig av hvor den lever. Hare, 
skogsfugl, rev, reinkalver, lam og kadaver 
er vanlig.

Bestandsestimatet på kongeørn er noe 
usikkert, men man antar at det finnes 
mellom 1200-1400 par i landet. I Finnmark 
finnes det en hekkebestand på over 100 
par kongeørn.

Reindriftsforvaltningen har i større grad 
rettet søkelyset mot kongeørna som de 
mener gjør stor skade i reinflokken. Det 
er enkelte som mener at 25 % av alle tap 
er forårsaket av kongeørn. Rovviltnemda 
i Troms og Finnmark ønsker kvotejakt 
på kongeørn. Miljøvernforbundet stiller 
seg avventende til en slik jakt. Forskning 
har vist at rundt 10 % av det unger av 
kongeørn spiser er reinkjøtt. 

Er det nok til å forsvare jakt på 

kongeørn?

 

Konge ørna & reinkalven

Foto:		Wikimedia	Commons;	Rocky
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Finnmarksvidda har over mange år 

vært åsted for en dyretragedie styrt 

av en reindriftsnæring som i alt for 

mange tilfeller har glemt at uten 

bærekraftig forvaltning av beiteom-

rådene så har ikke næringen noe 

framtid. I dag er reintallet langt over 

det som er bærekraftig forsvarlig med 

det resultat at et stort antall reinsdyr 

går sultedøden i møte hvert år. En 

stolt næring er iferd med å ødelegges 

av uforsvarlig forvaltning.

På Finnmarksvidda og på resten av 
Nordkalotten har samene til alle tider 
drevet med reinsdyr. Hver familie hadde 
sin flokk i sidaen som de gjennom året 
fulgte fra beiteområde til beiteområde. 
Sidaen/samelandsbyen besto oftest av en 
samling familiemedlemmer som sammen 
drev flokken kollektivt. Reinflokken var 
aldri større enn det beitene kunne gi av 
reinlav.  Reindriftssamen var stolt over å 
kunne ha en sunn og livskraftig flokk. Det 
kunne i enkeltår hende at beitegrunnlaget 
var dårlig, men det var gjerne harde vintre 
som var årsaken.

De ulike Sidane hadde over flere generas-
joner opparbeidet seg rettigheter til ulike 
beiteområder og konfliktnivået var ikke 
større enn at de levde i sameksistens.

I de siste 10-årene har imidlertid det 
skjedd en stor endring innen reindrifts-
næringen i Finnmark. Enkelte innen rein-
driftsnæringen har glemt at beitegrunn-
laget er gjeldende for hvor stor flokk man 
kan ha. Mye av årsaken til det økende rein-
tallet er at enkelte sidaer ønsker å «spare» 
rein til senere slakt i tilfelle uår, i tillegg til 
at noen tenker på at økende reintall også 
kanskje kan gi større inntekt etter hvert . 
Dette er fullstendig uakseptabelt.

Reinflokkene har blitt stadig større med 
den konsekvens at beiteområdene ikke 
klarer å dekke dyrenes behov for reinlav. 
Gjennom en rekke vintre har tusenvis 
(bare reindriftsnæringen vet!) av reinsdyr 
gått en grusom sultedød i møte, hvert år. 
Spesielt gjelder dette Vest-Finnmark, men 
svikt i beitegrunnlaget har også begynt å 
spre seg nordover i fylket.

Dårlige reinbeiter har også økt konflikt-
nivået mellom de ulike sidaene i tillegg 
til landbruket. Landbruksnæringen har i 
enkelte tilfeller fått ødelagt beitene sine 
av sultne reinsdyr. Rovdyr som jerv, gaupe 
og ulv får i mange tilfeller skylden for 
reindød som Miljøvernforbundet er sikker 
på skyldes dårlige beiteforhold. Dette kan 
vi ikke leve med.

 
Krever redusert reintall

Det har blitt kalkulert med at beitegrunn-
laget på Finnmarksvidda vil kunne dekke 
behovet for næringen til ca. 120 000 reins-
dyr. I dag ligger reintallet på rundt 180 000 
dyr. Det betyr i praksis at 60 000 reinsdyr 
må slaktes enten næringen ønsker det 
eller ikke. 

Miljøvernforbundet har ved flere anled-
ninger krevd at myndighetene må iverk-
sette tvangsslaktning. Den ekstraordinære 
nedslaktingen av rein må skje i Vest-Finn-
mark, i de områder som har hatt dårligst 
beitegrunnlag i en årrekke. Dette er 
dokumentert informasjon som næringen 
ikke kan unndra. Dokumentasjonen gir 
også myndighetene det grunnlaget som 
er nødvendig for iverksette tvangsslakting. 
Hvorfor myndighetene vegrer seg vites 
ikke men man kan ikke ha en slik situasjon 
som man har i dag. 

Skal reindriftsnæringen i fremtiden bestå 
som en tradisjonell, bærekraftig og livsk-
raftig næring er myndighetene nødt til å 
omgående stanse den grusomme dyretra-
gedien som foregår på Finnmarksvidda.

DyretrageDienpå Finnmarksvidda

reineiere plages enormt med rovdyr, eller med enorme rovdyr...?

Ill: A.M.R.



14

At naturen er et komplekst system 

hersker det vel ingen uenighet om.  

At vi mennesker foreløpig heller ikke 

kjenner alle naturens hemmeligheter 

kan man vel også innrømme. Og at det 

er et samspill i hele naturen, der ar-

tene og miljøet de lever i er avhengige 

av hverandre, er det bred enighet om

Rovdyrenes rolle i dette samspillet er 

det vi skal forsøke å  fokusere på her. 

Vi søker her å gi en lett forståelig - 

populærvitenskapelig fremstilling av 

temaet. Viltbiologer er den yrkesgrup-

pe som profesjonelt har den beste 

innsikten i rovdyrenes rolle. 

Viltbiologer avslører gradvis mer og mer 
hvordan rovdyr og byttedyr innbyrdes 
påvirker hverandre. Fredning av  rovdyr 
som har vært på randen av utryddelse har 
gitt muligheter for oppbygging av større 
bestander, noe som igjen gir viltbiologene 
mulighet til å studere den faktiske in-
nvirkningen rovdyrene har i områder som 
nærmer seg å være i økologisk balanse. 

Den enkle definisjonen på Økologi er: At 
Økologi er læren om helheten i naturen, 
om hvordan dyr, planter og deres omgiv-
elser virker sammen for å forme naturens 
tilsynelatende stabile samspill. 

Med dette som et grunnleggende utgang-
spunkt kan vi vende tilbake til rovdyrene 
konkret. Det enkleste prinsippet er at antal-
let byttedyr styrer mengden av bytte etere. 
Det betyr enkelt forklart, at er det ikke nok 
mat til rovdyrene vil noen bukke under og 
antallet reduseres. Når det blir færre rovdyr 
øker bestanden av byttedyr. Det innebærer 

14

altså en naturlig svingning i forholdet 
mellom byttedyr og bytte etere.  Men i 
tillegg har disse predatorene en annen 
og kanskje viktigere betydning. Gjennom 
sin jakt styrer rovdyrene også atferden 
og oppførselen hos byttedyrene. Som 
et enkelt eksempel kan nevnes at rovdyr  
kan hindre for store konsentrasjoner av 
byttedyr . Dette gir igjen to lett synlige 
effekter. Det ene er at dette reduserer 
faren for smittespredning blant byt-
tedyrene.  Det andre er at det å spre 
byttedyr  i tillegg vil hindre overbeiting 
på for stor belastning på vegetasjonen.

Det er gjort undersøkelser i Yellowstone 
nasjonalpark som viser rovdyrenes in-
nvirkning på artsmangfoldet på en enkel 
men tydelig måte.

Yellowstone nasjonalpark var i 70 år 
(1926-1995) uten et spesielt rovdyr – 
ulven.  Ulven ble gjeninnført i 1995 og 
dette utløste en hel rekke forandringer 
i parken. Det viktigste er kanskje at det 
bidro til å gjenopprette nasjonalparkens 
økologi fra tiden før . 

Hva skjedde med  Nasjonalparken i 

perioden den var  uten ulv? 

Ulvens hovedføde i parken er Wapitih-
jort.  Wapitihjorten ble tallrik og måtte 
holdes nede av mennesker. Likevel åt 
hjortene for mye av pil-, poppel- og 
andre buskvekster, vekster som igjen hin-
drer erosjon langs elver og bekker. Dette 

medførte igjen at fuglene mistet reir-
plasser og leveområder for fisk og andre 
vannlevende arter ble borte. Hovedår-
saken var at elver og bekker  ble bredere, 
grunnere og uten planter som gir skygge 
på bredden ble de også varmere.

Trærne, mye osp, i dalene nord i parken 
der hjorten overvintrer, nådde sjelden 
sin maksimale høyde. Dette fordi hjorten 
som vinterbeite spiste nærmest alle de 
nye skuddene. Prærieulven som normalt 
må betraktes som en konkurrent for ulven 
ble tallrikere. Selv om disse selvfølgelig 
også tar wapiti kalver, så fanger de først og 
fremst mindre pattedyr som jordekorn og 
markmus. Dette får naturligvis en direkte 
videre konsekvens nemlig at det i sin 
tur begrenset maten for rev, grevling og 
rovfugl.

Hva har så skjedd etter at ulven ble 

gjeninnført?

Bestanden av Wapitihjort er halvert. Flere 
harde vintrer i strekk like 
etter gjeninnføringen av ulvene, samt 
unormal tørke, har klart bidratt til ned-
gangen. Men en sunn frykt for ulvene har 
også ført til at hjortene ikke blir værende 
lenge ved elver og bekker.  Slike steder 
er vanlige angrepsområder for ulven  og 
det kan være vanskeligere å unnslippe et 

Rovdyrenes betydning for artsmangfoldet

Foto:	Wikimedia	Commons;	MatthiasKabel
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angrep der. Pil, poppel og andre planter har 
vendt tilbake og begynt å stabilisere bredden 
på elver og bekker og gjenskape de naturlige 
løpene. Greiner henger igjen utover, det skyg-
ger igjen for vannet  og tiltrekker seg fugler.

Antallet bever kolonier nord i parken har 
steget fra 1 til 12. Elvebreddene har vokst til, 
spesielt med pil, som er  en viktig nærings-
kilde for beveren. Beverdemningene har 
skapt småsjøer og sump der det nå lever fisk, 
padder, fugl og småpattedyr – og mange 
insekter som de igjen kan leve av.

Langt færre av ospens nye skudd blir spist 
av hjorten. De nye lundene har noen steder 
nådd 3–4,5 meters høyde. Ulveangrep har 
redusert antall prærieulv. Det antas at færre 
prærieulvene kan ha vært medvirkende 
til gaffelbukkenes gjenoppblomstring  i 
nasjonalparken. Ulven er et rovdyr som ikke 
dekker til byttet sitt. Åtslene fra ulven har 
ført til at matforsyningen har økt for mange 
åtseletere.  Arter som hvithodet havørn, 
kongeørn, prærieulv, ravn, skjærer og des-
suten bjørn har fått bedret mattilgangen og 
følgelig fått bedret sine overlevelsessjanser 

og formeringsmuligheter .

Man kan selvfølgelig ikke uten videre 
overføre resultatene fra en Nasjonalpark 
som Yellowstone direkte til f.eks Skandi-
navisk villmark. Det man kan gjøre er å 
ta til seg kunnskapen om at rovdyrene 
faktisk har en viktig rolle også i Skandi-
navisk villmark.

I de følgende artiklene skal vi se litt 
nærmere på hver enkelt av de 4 store 
rovdyrene som lever i Norge/Skandina-
via.  

Ved å hjelpe rovdyrene til å 

beholde sin naturlige plass i 

naturen, hjelper du samtidig 

naturen til å beholde den 

økologiske balansen som den 

er så avhengig av. 

Foto: © Eva-Lena Buhaug 2012

Scann QR-koden for direkte 

tilgang fra mobiltelefon eller 

surfebrett.
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BJØRNEN
dør ikke av alderdom

16

”Det er verdt å nevne at i løpet av 26 
års forskning har ennå ikke Bjørne-
prosjektet dokumentert en eneste 
bjørn som kan sies å ha dødt av alder-
dom.” Sitat fra Bjørneprosjektet.

Hovedårsak: Bjørnen er spesielt tiltrukket 
av lett tilgjengelig føde og føde som er rik 
på fett for både å kunne minimere 
energiforbruket ved å skaffe mat og 
ved fettet maksimere energiopptaket. 
Sauer på beite i utmark og bier utenfor 
strømgjerder er lett tilgjengelig føde for 
bjørnen. Dette skaper konflikt med men-
nesker og bjørner må dø.

Dødsårsaker 
Den eneste naturlige dødsårsaken som 
er registrert blant radiomerkede bjørner 
er at bjørner dreper andre bjørner. Av 295 
radiomerkede bjørner som er funnet døde 
i løpet av Bjørneprosjektets studier, er ikke 
en eneste bjørn blitt funnet død på grunn 
av sykdom/alderdom. 32 bjørner ble med 
sikkerhet drept av andre bjørner. De alle 
fleste av disse var unge ikke-kjønnsmodne 
bjørner. (Ettårige binner eller hannbjørner 
i aldersgruppen 1-3 år.) I tillegg har 
årsunger en dødelighet på ca. 40-50%. 

Størsteparten av disse dødsfallene er 
forårsaket av andre bjørner og da først og 
fremst voksne hannbjørner.

Mennesker er likevel de som står bak flest 
dødsfall for de radiomerkede bjørnene. 
Fra 1990 til 2005 skyldtes 140 av totalt 
180 dødsfall ( ca. 78%) hos radiomerkede 
bjørner, menneskelig innvirkning. For-
holdet har ikke endret seg vesentlig hvis vi 
legger til nyere data (240 av 295 dødsfall, 
dvs. 81%, i perioden 1984-2010). Jakt er 
en stadig økende dødsårsak i Sverige. 
Bjørneprosjektet har dokumentert at en 
økning av jaktkvoter igjen leder til en 

tilsvarende økning i dødelighet. Dette 
betyr at jakt utgjør en uspesifert tilleggs-
dødelighet og det kompenseres ikke 
av lavere dødelighet av andre årsaker. 
Forskernes resultater indikerer dessverre 
også at ulovlig jakt er en viktig faktor. Verst 
er det i prosjektets nordlige studieområde 
der 21% dokumentert og mistenkt. I det 
sydlige studieområde er 6% dokumentert 
og mistenkt. Ser man på kategoriene 
”savnede” og ”ukjent dødsårsak” er også 
høyere i nord (45%) enn i sør (22%,). De 
viktigste årsakene til at bjørner havner i 
disse kategoriene er normalt enten feil på 
radiosender eller ulovlig jakt.

De eldste radiomerkede bjørnene har alle 
blitt skutt. Det er derfor vanskelig å doku-
mentere med sikkerhet en maksimum-
salder blant ville skandinaviske bjørner. 
Sannsynligvis ligger denne alderen noe 
over 30 år, da det er dokumenterte tilfeller 
av skutte binner som både var 32 og 33 
år gamle i Sverige. Det er mulig at disse 
to i realiteten var enda eldre, da metodik-
ken for aldersbestemmelse ofte under-
estimerer alderen til gamle bjørner. Den 
eldste brunbjørnen som er dokumentert i 
fangenskap ble 47 år gammel.

Bjørneprosjektet har ellers dokumentert 
at kun i et fåtall tilfeller er voksne bjørner 
drept av andre bjørner og samtlige av 
disse drepte var voksne binner som 
hadde årsunger. Man antar at disse ble 
drept mens de forsvarte ungene mot en 
hannbjørn.

Konflikten med mennesker.
Hovedproblemet er sau og problemet 
varierer enormt mellom Norge og Sverige. 
I Norge tar hver bjørn – rent matematisk 
- 498 ganger flere sau  enn det den gjør 
i Sverige. Det skyldes selvfølgelig at det 
er flere sau i Norge (ca 1,9 millioner) enn 

Sverige (ca 450.000) Beregner man i stedet  
hvor stor andel av de tilgjengelige sauene 
som ble tatt av hver bjørn innenfor bjørn-
ens utbredelsesområde, tar hver bjørn 40 
ganger mer av de ”tilgjengelige sauene” i 
Norge enn i Sverige. Denne forskjellen er 
et resultat av de forskjellige driftsformer 
for sau man har i de to landene. De fleste 
sauene i begge land finnes heldigvis 
utenfor bjørnens hovedutbredelses-om-
råde, dvs sauen på Vestlandet i Norge og i 
Sør-Sverige.

Tallenes tale:
Sverige. Husdyr i Sverige er enten inngjer-
det med rovdyrsikre strømgjerder eller de 
blir tatt inn om natten. Begge deler mini-
merer risikoen for tap til bjørn. Sveriges 
Viltskadecenter rapporterte at bjørn i 
Sverige drepte 97 sauer, skadet 1 sau og 
drepte 1 storfe i 2009. 
Erstatningsutbetalingen for disse tapene 
var SEK 468.000 (ca NOK 410.000). Dette 
skadenivået har faktisk holdt seg stabilt 
de siste 12 årene og det til tross for den 
økende bjørnebestanden. Bjørn skadet 
også 68 bikuber i 13 enkelttilfeller og det 
ble betalt SEK 159.000 (ca NOK 140.000) i 
erstatning for dette i Norge. Sauene 

i Norge går stort sett på tradisjonelt 
utmarksbeite gjennom sommersesongen. 
De har begrenset men regelmessig tilsyn. 
De har  ikke fast tilsyn eller gjeting om 
man vil. Direktoratet for naturforvaltning 
rapporterte at det ble utbetalt erstatning 
for 6.955 sauer og lam, antatt drept av 
bjørn i 2009. Erstatningsbeløpet var NOK 
15,2 millioner. Samme år, altså 2009, be-
talte den norske staten NOK 63,7 millioner 
for forebyggende tiltak mot rovdyrskader 
på sau. Norges Miljøvernforbund finner 
disse tallene alarmerende og vil kjempe 

Foto: Flickr_USFWS
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for en endring av dagens ordning som in-
nebærer mer beskyttelse av beitedyrene 
uten at dette skal gå på bekostning av 
bjørnens levedyktighet som art på lang 
sikt. Det skal lønne seg å ta vare på beit-
edyrene sine!

Er bjørnen farlig?
Det Skandinaviske Bjørneprosjektet 
undersøker for tiden alle tilfeller der 
mennesker har blitt registrert skadet eller 
drept av bjørn i Skandinavia siden 1977. 
Fullstendige resultater foreligger ennå 
ikke, men tallene fra 1997 til 2008 viser 
27 skadde og 2 drepte mennesker i totalt 
28 bjørneangrep. Ifølge all forskning og 
erfaring er det én situasjon der bjørnen 
virkelig er farlig, og det er når den er 
skadet!

resultatene er skremmende enty-
dige og viser følgende:
- Alle de angrepne var menn og 21 av de 
29 involverte var jegere.
-  I 17 av 22 angrep på bevæpnede menn 
ble det avfyrt skudd mot bjørnen før 
skaden inntraff, og skuddet ble avfyrt fra 
en gjennomsnittlig avstand på 9 meter. 
- Løshund var innblandet i de fleste 
tilfellene hvor mannen var bevæpnet og 
binne med årsunger i de fleste tilfellene 
hvor mannen ikke var bevæpnet. 
- De fleste tilfellene forekom i jakt-
tiden (september-november). Omtrent 
halvparten av tilfellene i oktober og alle i 
november skjedde ved et hi. 

Antall bjørneangrep i Skandinavia øker, 
men man vet ennå ikke om dette er et 
resultat av den økende bjørnebestan-
den i seg selv eller om det eventuelt er 

et resultat av det økende omfanget av 
bjørnjakten.

Artsbeskrivelse
Brunbjørnen er vårt største rovdyr men 
den er samtidig en alteter. Den skandi-
naviske brunbjørnen er lett gjenkjennelig 
og kan vanskelig forveksles med noe 
annet dyr i vår fauna. Kroppens størrelse 
varierer mellom 130 – 250 cm i lengde. 
Den er grovt bygget med kraftige bein 
og hals og med en relativt tydelig pukkel 
over skulderen. Hodet er bredt med små 
og runde ører. Øynene er små, relativt tett 
plassert og rettet forover.

Voksne binner veier 60-200 kg og hanner 
100-315 kg. Denne store variasjonen 
mellom individ av samme kjønn og det 
samtidig store overlappet i størrelse mel-
lom kjønnene gjør det praktisk talt umulig 
å skille en hann fra en ensom binne i felt. 
Fargen varierer fra lys grågul til nesten 
svart, men de fleste bjørnene er brune. 
Bjørneunger har ofte en tydelig lys krage. 

Dietten består i hovedsak av bær, maur, 
elg og andre klauvdyr, men den spiser 
også urter og gress. Totalt sett domi-
nerer plantekost i dietten og bær er 
den viktigste komponenten i det årlige 
energiopptaket. Næringssammenset-
ningen varierer gjennom sesongen. Om 
våren når bjørnen kommer ut av hiet 
trenger bjørnen føde som kan bygge opp 
kroppens muskelmasse. Derfor dominerer 
proteinrik føde om våren og forsomme-
ren. Bjørnen graver den ut maurtuer og 
spiser hovedsakelig maur på denne tiden 
noe som er spesielt for den skandinaviske 
brunbjørnen. Elg og rein omkommet i lø-

pet av vinteren gir også et kjærkomment 
proteintilskudd i denne perioden. Også 
slakteavfall fra siste høsts elgjakt kan være 
viktig føde på denne tiden. 

Senere utover våren og forsommeren, 
er elg og da hovedsakelig elgkalver, 
viktigere som næringskilde. Om somme-
ren er fortsatt maur, men også urter og 
gress viktig, mens bær er meget viktig på 
sensommeren og høsten. Bær har høyt 
sukkerinnhold, altså kaloririke kullhydrater 
som lett omdannes til fett.  Dette gjør at 
bjørnen hurtig kan øke vekten frem mot 
den lange hiperioden. I deler av Norge er 
dessverre sau uten tilsyn på utmarksbeite 
et viktig byttedyr både sommer og høst.

Bjørnen er ingen effektiv jeger på store 
fullvoksne elger, men under gunstige 
føreforhold på vår/vinteren kan bjørnen ta 
voksen elg. Når bjørn tar voksen elg er det 
fortrinnsvis spesielt utsatte individer. F.eks. 
elg som er svekket etter en lang hard 
vinter, elg i dyp snø som bærer bjørnen 
bedre enn elgen eller elgkyr mens de 
føder. Elgkalver er mer lettfangede enn 
voksne dyr, og er spesielt utsatt for å bli 
drept av bjørn i deres første leveuker. 
Bjørnen kan også ta rein, og også her er 
kalver mer utsatt.

I dag finner en bjørn i Norge i grenseom-
rådene mot Sverige, Finland og Russland, 
hovedsakelig i Hedmark, Midt-Norge og 
Øst-Finnmark. I Finnmark er bjørnen en 
del av en norsk/finsk/russisk bestand. I 
andre deler av landet tilhører bjørnen en 
felles skandinavisk bestand.

Bjørnens døgnrytme viser to aktive og 
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to inaktive perioder i løpet av døgnet. 
De er generelt aktive tidlig på morgenen 
og sent på kvelden. Det er imidlertid stor 
variasjon i perioder av aktivitet og hvile og 
når på døgnet de forekommer, gjennom 
året. Rett etter at bjørnen har gått ut av 
hiet er den ganske inaktiv og med lange 
hvileperioder. De korte aktive periodene 
forekommer da hovedsakelig på dagtid. 
Senere på våren har bjørnen to tydelige 
aktivitetsperioder, tidlig og sent på dagen, 
og en noe lengre hvileperiode midt på da-
gen. Brunsttiden er bjørnenes mest aktive 
tid på året og sammenfaller med elgens 
kalvingsperiode. Det er også da døgnryt-
men er på sitt tydeligste. Bjørnene hviler 
da i 2-3 timer etter midnatt og omtrentlig 
mellom kl. 09-18 på dagen. Etter brunst-
tiden er bjørnene på søk etter bær for å 
bygge opp fettlagre for vintersøvnen. Da 
har de lengre hvileperioder på natten og 
er mer aktive på dagtid. Dette mønsteret 
fortsetter til aktiviteten reduseres innen 
de går i hi.

 Vintersøvn og opphold i hiet
Bjørnen har vintersøvn. Vi sier ofte at den 
går i dvale men går ikke i så dyp dvale 
som for eksempel piggsvin og flag-
germus. Enkelt forklart senker kropps-
temperaturen og hjerteslagene og ”sover” 
mens den tærer på fettreservene den har 
bygget opp i løpet av høsten.

Perioden bjørnen er i hiet varierer mel-
lom 5-7 måneder. Selve hiet kan være en 
vindfallsrot, det kan være gravd ut i en 
maurtue, grus- eller jordbakke, eller rett 

og slett på bakken under grantrær. Et hi 
blir sjeldent benyttet flere ganger. Den 
vanligste typen av hi for skandinaviske 
bjørner er utgravde gamle maurtuer som 
er forlatt av mauren.
Men binner som skal føde unger legger 
ned mer arbeid i valg og utforming av hi 
enn andre bjørner. Drektige binner går 
også tidligere i hi om høsten og kom-
mer senere ut av hi om våren, enn andre 
bjørner.

Om vinteren er bjørnens fødetilgang 
praktisk talt ikke-eksisterende. Man antar 
at dette er hovedgrunnen til at bjørnen 
går i vintersøvn eller dvale. Vintersøvnen 
som altså kan vare i 5 -7 måneder og er en 
svært krevende tid for bjørnen som viser 
store fysiologiske tilpassninger for å takle 
dette. Bjørnens vintersøvn viser trekk av 
både en dyp søvn og dvale (hibernering). 
Det er mulig at bjørnens størrelse hindrer 
den i å kunne gå inn i dyp dvaletilstand. 
På grunn av dette, er faktisk en bjørn i 
vintersøvn klar over hva som skjer i om-
givelsene.

Før bjørnen legger seg i hiet for vinteren, 
slutter den å spise og drikke, kanskje for å 
”tømme systemet” som en forberedelse til 
vintersøvnen. Bjørnen verken spiser eller 
drikker under vintersøvnen og produserer 
heller ikke urin eller ekskrementer i 
perioden. Fettreservene som ble dannet 
under sensommeren og høsten svarer 
for alle energibehov til grunnleggende 
stoffskiftereaksjoner i kroppen. Det 
Skandinaviske Bjørneprosjektet beskriver 

det på denne måten: ”Den metabolske 
aktiviteten er redusert med nesten 70% 
for å spare energi. Hjertefrekvensen og 
temperaturen reduseres, men mens dyr i 
ekte dvale ofte senker kropps-
temperaturen	ned	mot	0°	C	holder	
bjørnen en temperatur på 33-35 grader. 
Dette krever åpenbart relativt mye 
energi, og bjørnene mister ca 22% 
(hanner) og 40% (binner) av høstvekten 
i løpet av vinteren, og noen ganger mye 
mer. En to år gammel binne i Nord-
Sverige mistet 53% av kroppsvekten 
under vinteren. Vekttapet er vanligvis 
300-400 g daglig. Flere fysiologiske tilpas-
ninger forhindrer at bjørnen forgiftes av 
avfallsproduktene som produseres og ak-
kumuleres i kroppen under vintersøvnen. 
I tillegg har bjørnene tilpasninger som 
hindrer at beinskjørhet, blodpropper 
og muskelsvinn oppstår. Om vi forstod 
mekanismene bak disse tilpasningene 
kunne det ha stor betydning for me-
disinsk behandling av mennesker med 
disse lidelsene. Bjørner har forsinket 
fosterutvikling (se ”Reproduksjon”) der de 
befruktede eggene fester seg til livmor-
veggen omtrent når de drektige binnene 
går i hi. Fosteret utvikles og ungene blir 
født i hiet midt på vinteren. Dette legger 
ytterligere press på moren i form av økt 
energiforbruk. Å føde ungene mens de 
er veldig små (300-500 g) antas å kreve 
mindre energi enn å la fostrene utvikle 
seg videre i livmoren og føde dem senere 
på våren. Men den viktigste grunnen til 
at ungene er født så små er at fostrene 
også produserer avfallsstoffer. Disse er det 

© Foto: John Wiklly Hofsvang, Oslo
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vanskelig for moren å håndtere fordi hun 
selv ikke urinerer. Ved å føde små unger 
som dier under vintersøvnen unnslipper 
moren disse fysiologiske problemene 
samtidig som hun reduserer energikost-
naden. Ungene dier mens moren sover. 
Ungene viser forøvrig normal fysisk og 
fysiologisk aktivitet og sover ikke mer enn 
andre nyfødte pattedyrunger. Dessuten 
kvitter de seg med avfallsprodukter gjen-
nom ekskrementer og urin.”
 
Parringstida er den eneste tiden på året 
da hannbjørn og binne søker å møtes, 
ellers forsøker de å unngå hverandre. 
I parringstida er hannbjørnene svært 
aktive og vil nesten daglig forsøke å 
passe opp binnene innenfor sitt område. 
Er bjørnebestanden tett vil selvfølgelig 
flere hannbjørner kunne ”forsøke seg”  på 
samme binne. Dette kan føre til  kraftige 
sammenstøt mellom hannene. Bjørnen 
er ikke monogam, men en hann kan pare 
seg med flere binner og en binne med 
flere hanner.

Bjørnen har, som jerven, det vi kaller ”fors-
inket fosterutvikling.” Effektiv drektighet-
stid vil bare være to måneder, selv om 
parringen foregår i mai – juni og ungene 
fødes i hiet i januar - februar. Fosterets 
utvikling stopper opp og “hviler” fram til 
binna går i hi om høsten.

Et normalt bjørnekull består av fra en til 
fire unger. Disse dier mora fra fødselen, 
under resten av vintersøvnen og frem til 
de forlater hiet. (Etterpå også.) Ungene 
er svært små når de kommer til verden. 
De er ca 25 centimeter lange og veier et 
sted mellom 300-500 gram. Når de forlater 
hiet i mai, er de på størrelse med en litt 
stor hundevalp. Men allerede den første 
høsten kan de nå en vekt på 40 kilo.
Ungene holder seg sammen med binna 
hele det første leveåret, ofte også året 
etterpå. Dette medfører at en bjørnebinne 
sjelden rekker å få mer enn 5-8 kull i 
løpet av livet og kan altså da gi opphav 
til maksimalt 10-20 unger. Dette er under 
optimale forhold. Sen kjønnsmodning, 

lange intervaller mellom hvert kull og høy 
dødelighet blant unge dyr gjør bjørnen til 
en sårbar art.

Det nasjonale bestandsmålet for bjørn 
i Norge er nå – etter rovdyrforliket i juni 
2011 - fastsatt til 13 årlige ungekull. En 
reduksjon på 2 ynglinger fra tidligere. 
Ved hjelp av innsamling av ekskrementer 
og hår fra bjørn som DNA-analyseres har 
man søkt å beregne hvor mange kull med 
bjørnunger som fødes hvert år i Norge. 
I 2010 ble det registrert 166 bjørner, av 
disse 53 hunnbjørner og 113 hannbjørner. 
Modellen anslår at det ble født så lite som 
6 kull i Norge i 2010.

Det er naturlig men lett og glemme at 
bjørn er vanskeligere å registrere enn de 
andre rovdyra, blant annet fordi bjørnen 
ligger i hi på vinteren og da ikke setter 
spor i snø. Dette er igjen noe av bakgrun-
nen for at DNA-registrering av hår og 
bjørneekskrementer er tatt i bruk som 
registrerings- og beregningsmetode.

Utvandring
Når den skandinaviske bjørnebestanden 
vokser i antall og utbredelse, er 
utvandring den mekanismen som fører 
til økt geografisk utbredelse. Utvandring 
betyr å forlate morens hjemmeområde og 
det er en meget viktig faktor innen popu-
lasjonsbiologi. Det er normalt hos pattedyr 
at det er unge hanner som utvandrer 
oftest og lengst. Dette er situasjonen også 
for bjørn.
Det Skandinaviske Bjørneprosjektet har 
dokumentert at hanner vanligvis utvan-
drer når de er 2 år gamle og at henhold-
svis 81% og 92% av hannene utvandrer. 
Respektive tall fra Prosjektets nordlige og 
sydlige studieområde. Hannene utvandret 
gjennomsnittlig 108 km og maksimum-
savstanden var 467 km. Binnene deri-
mot er mer stedsbundne. De utvandrer 
vanligvis først når de er 3 år gamle og bare 
henholdsvis 32% og 46% forlater morens 
hjemmeområde for å etablere eget hjem-

meområde. Tallene er igjen i det nordlige 
og sydlige studieområde. Den gjennom-
snittlige utvandringsavstanden blant de 
binnene som utvandret var bare 16 km 
og maksimumsavstanden var 90 km. 

En stor Takk til Det Skandinaviske 
Bjørneprosjektet for bilder, hjelp og 
info.
.

Foto: Flickr Paul Mannix

Tjuvjakt på de store rovdyr er ikke 

noe unikt i Norge. Spesielt ulven 

har vært utsatt for krypskyttere 

der flere dyr er forsvunnet, sann-

synligvis drept, i årenes løp. Siden 

spesielt ulvejakten har foregått i 

områder hvor ulvehatet har vært 

stort, er det sannsynlig at «flere vet» 

om jakten. For å få avslørt hvem 

som bedriver ulovlig jakt på freda 

rovdyr har Miljøvernforbundet 

opprettet en belønning som i dag 

er kommet opp i kr 100 000,- til de 

som kommer med tips som fører til 

domfellelse. Miljøvernforbundet 

håper denne belønningen fører 

til avsløringer og  domfellelse av 

krypskytterne. Belønningen vil også 

øke sjansen for å bli tatt, noe som 

forhåpentligvis vil øke terskelen for 

slik miljøkriminalitet.
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gaupen
Gaupas vakre spesielle ører er også 

dens skarpeste sans - hørselen, men 

den har også et svært godt utviklet 

syn. Gaupa er en smygjeger som 

mange av de store kattedyrene. Jakt-

teknikken består i å forsøke å smyge 

seg inn på byttedyret for å drepe det. 

Store byttedyr drepes gjerne med 

strupebitt, mens mindre dyr bites 

over nakken. To av tre vellykkede 

jaktforsøk er avsluttet etter bare 20 

meter. Så dette er en imponerende 

effektiv jeger....

For effektiv kanskje...... Forskningen viser 
igjen at jakt er den viktigste dødsårsak 
for voksne gauper i Norge og også for 
gaupas del så er ulovlig jakt og fangst et 
alvorlig problem. Forskning på radiomerka 
dyr i Sverige og Norge viser dessverre at 
ulovlige jaktuttak i enkelte områder kan 
være skremmende høy. For å få til en best 
mulig biologisk forvaltning er det viktig at 
alle former for krypskyting/ulovlig jakt og 
fangst bekjempes aktivt. Norges Miljøvern-
forbund skal være en aktiv motstander 
av ALL ulovlig jakt. Vi har selv avdekket 
ulovlige gaupefeller og arbeider tett 
medØkokrim i slike saker.

Som hos andre rovdyr, er dødeligheten 
hos gaupe størst de første leveårene. 
Rundt halvparten av gaupeungene dør 
i løpet av sitt første leveår. Riktignok kan 
dødeligheten variere sterkt både mellom 
år og mellom områder. Enkelte år dør 

nesten samtlige unger, mens andre år 
overlever nesten alle. Det er også relativt 
høy dødelighet det andre leveåret, når 

de unge gaupene skal ut å finne seg eget 
revir. Hvis en gaupe overlever de to første 
leveårene, har den gode sjanser til å kunne 
bli 10 -12  år gammel. De eldste kjente 
viltlevende gauper har blitt hele 17 år. 
Voksne gauper blir sjelden så gamle, og 
dør heller av andre enn naturlige årsaker. 
Blant voksne dyr er de fleste dødsårsaker 
menneskerelaterte, der påkjørsler samt 
lovlig og ulovlig felling rangerer høyest.
Den vanligste dødsårsak for ungdyr 
antas å være sult, men de kan også dø 
av sykdom eller stor parasittbelastning. 
Sultedød skjer oftest når moren forsvinner 
eller ikke er i stand til å forsørge ungene 
sine, eller når ungene blir skilt fra moren. 
Gaupeunger kan selvfølgelig også bli 
påkjørt eller skutt. 
Gaupe finnes i dag over store deler av 
Norge. Beregninger før kvotejakt i 2011 
viser at bestanden teller mellom 413 
og 436 dyr, noe som tilsvarer mellom 
70 og 74 familiegrupper av gaupe. Etter 
en gradvis økning av gaupebestanden 
i Norge siden 2004, har bestanden gått 
ned de to siste årene. Gaupebestanden 
ligger likevel over det bestandsmålet som 
Stortinget har satt om 65 årlige ynglinger 
og bestandsmålet for gaupe er oppnådd i 
alle forvaltningsregionene for rovvilt. Rov-
viltnemndene i hver forvaltningsregion 
har dermed myndighet til å fastsette kvote 
for jakt på gaupe jaktåret 2011/2012.
Dette gir fatale konsekvenser for gaupa i 
enkelte områder. Det er nok her å nevne 

Fosen – halvøya i Trøndelag – et naturlig 
leveområde for gaupa - som skal ”tømmes 
for Rovdyr”. Beslutningen fattet av rov-
viltnemnden i regionen.

Gaupen er et typisk skogsdyr som er 
utbredt over store deler av Norge. En 
voksen gaupe blir ca 1 meter lang og 60-
70 cm i mankehøyde. Hunngauper kan bli 
opptil 20 kg, og hanngauper 25 kg. Både 
leveområder og vandringslengde varierer. 
“Bofaste” gauper beveger seg normalt en 
ca. 20-25 km i løpet av ett døgn. Leveom-
rådet til familiegrupper – dvs en gruppe 
som består av en hunngaupe med sitt 
siste ungekull, er i Norge anslått til rundt 
500 km2. Enslige hanner et noe annet 
mønster kan ha leveområder som er mer 
enn tre ganger så store

Kattedyr betegnes ofte som de mest ef-
fektive jegerne blant pattedyrene. Gaupa 
er intet unntak. Forskning fra Østerdalen 
og Nord-Trøndelag viser at over 60 % av 
alle jaktforsøk endte med fangst. Gaupa 
er en spurtjeger, og dreper rådyr etter å 
ha jaget dem i gjennomsnitt 30 meter. 
Jo nærmere gaupa er når den begynner 
sitt fangstforsøk, jo større er sjansen for 
at den lykkes. Generelt er mye løs snø en 
fordel når gaupa jakter rådyr, men virker 
mot gaupa når den jakter småvilt. Vi vet 
samtidig at de mest effektive jegere er 
hunngauper med unger. Disse ligger 
langt over gjennomsnittet når det gjelder 
fangstsuksess for rådyr, hare og skogsfugl.

Hjortedyr – da spesielt rådyr, hjort og re-
insdyr – er foretrukne byttedyr for Gaupa. 

- en vakker effektiv jeger.

Foto: Arne Nevra, Naturfoto.  
Tatt under kontrollerte forhold.

Foto: © Eva-Lena Buhaug 2012
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I områder uten hjortevilt står hare øverst 
på menyen. Men også skogsfugl, bever og 
smågnagere er en del av dietten. Dyr som 
rødrev og mår kan heller ikke føle seg trygge 
når gaupa er i nærheten. Gaupa dreper og 
spiser faktisk dem også.

I det sørskandinaviske skogs- og kultur-
landskapet er rådyr det desidert viktigste 
byttedyret. Rådyrkjøtt er spesielt viktig om 
vinteren, og utgjør da mer enn 80 % av 
kjøttinntaket. Sommerstid spiser gaupa også 
sau i disse områdene, og i gjennomsnitt 
utgjør dette ca. 20 % av kjøttinntaket, mens 
hjortevilt ligger på 60 %. Prosentandelen av 
rådyr i gaupas diett øker med økende tetthet 
av rådyr. I tamreinområder står tamrein øverst 
på menyen. Tamreinkjøtt utgjør 90 % av kjøt-
tinntaket til gaupe i Sarek nasjonalpark nord i 
Sverige. Det er mye som tyder på at dette er 
også tilfellet i andre områder der tamrein er 
hovedføde for gaupa. Gaupas predasjon på 
hjort er ikke godt dokumentert i Skandinavia, 
men vi vet at det er et viktig supplement i 
dietten der gaupe har tilgang til denne arten.

Hva betyr gaupen for artene i sitt nær-

miljø.

Forskningen på gaupen i Skandinavia har 
etter hvert dannet seg et godt bilde på 
hvordan gaupens matvaner påvirker rådyr- 
stammene. Forskingen i Nord-Trøndelag 
og på Hedmarken viser at gauper tar både 
voksne og unge rådyr, av begge kjønn, uten 
at det synes som den foretrakk noe og det 
selv under tøffe vinterforhold. Det kan heller 
ikke påvises noen forskjell i f.eks. kondisjonen 
til rådyr tatt av gauper, sammenlignet med 
rådyr skutt under jakta i disse områdene. 
Denne forskningen avkrefter, for gaupens del, 
myten om at rovdyr alltid kun tar de syke 
eller svake byttedyrene. Ettersom gaupen jo 
er typisk snikjeger, har den selvfølgelig heller 
ikke stor mulighet til å plukke ut dyr som er 
svake eller på annen måte i dårlig forfatning. 
(Det er selvfølgelig likevel i en klar mot-
setning til andre rovdyr som f.eks ulven, 
som forfølger sine byttedyr over lengre 
avstander.)  Dette betyr videre at gaupas 
belastning på rådyrstammene derfor er 
direkte knyttet til kjønns- og alders-
‘sammensetningen i stedets rådyrbestand. 
Sammenligner man gaupens predasjon 
med jegernes uttak i samme bestand, ser vi
 at gaupa tar både mer ungdyr og eldre dyr 
enn jegerne. Jegerne tar en større andelvoksne
 rådyr enn det gaupene gjør, mens gaupene tar 
mer voksne dyr enn jegerne generelt sett.

Predasjonstakten – altså hvor ofte dreper gaupen - 
varierer med hvor mange rådyr som er tilgjengelig 
innenfor gaupens leveområder. Der det finnes mye 
rådyr, dreper gaupen oftere enn i områder med 

mindre tette bestander av rådyr. Hvis 
man tar en enkel sammenligning mellom 
en hunngaupe med unger i f.eks. Øster-
dalen og en i Akershus ser man 
følgende: Hunngaupen i Østerdalen 
dreper i gjennomsnitt ca. 30 rådyr i året, 
mens en tilsvarende hunngaupe i Ak-
ershus, der det er 10 til 20 ganger større 
tetthet av rådyr, da tar i snitt 60 rådyr per 
år. Gaupa dreper dessuten vesentlig flere 
rådyr i vinterhalvåret sammenlignet med 
sommerhalvåret. På vinterstid trekker 
gjerne rådyrene ut i kulturlandskapet 
og til foringsplasser og de blir dermed 
ofte mer samlet i terrenget. Dette gjør 
det selvfølgelig enklere for gaupa å finne 
rådyrene og kunne ta sitt bytte.

Gaupene fortærer som regel det meste 
av rådyret. Et unntak er hanngauper i 
brunsten i mars. De kan faktisk være så 
”interessert” at de kan forlate et rådyr-
kadaver for å se etter damene. I tillegg ser 
man svært ofte at gauper forlater kadavre 
hvis de blir forstyrret av mennesker.
I områder med mye mennesker blir 
gaupen oftere forstyrret, noe som  
selvfølgelig øker drapstakten. Dette 
gjelder også dersom gaupen tar sau. 
Fjerner man kadaveret vil gaupen drepe 
på nytt relativt fort.

Gaupebestandens effekter på byttedyr 
er videre dokumentert av forskere i flere 
europeiske land og forholdet mellom 
gaupe og rådyr er særlig godt doku-
mentert. Den totale effekten gaupen 
har på bestander av rådyr er avhengig 
av den individuelle predasjonstakten og 

tettheten av gaupe. ”Studiene har vist at 
mellom 6 - 36 % av rådyrbestanden blir 
tatt av gaupe hvert år. I Østerdalen tok 
gaupa ut mellom 20 og 30 % av de glisne 
rådyrbestandene årlig, I Akershus og 
Østfold derimot blir kun 5-10 % av disse 
forholdsvis tette rådyrbestandene tatt ut 
av gaupe.

Gauper kan ha gjøre dramatiske innhugg 
i en rådyrbestand under gitte forhold. 
Gaupas predasjon på rådyr kan faktisk 
bli større enn tilveksten i områder. Da 
under gitte forutsetninger, med høy 
gaupetetthet og lav tilvekst i rådyrbes-
tanden, eksempelvis i høyereliggende 
innlandsstrøk på Østlandet og i Trøn-
delag. Med harde vintre og i tillegg 
en høy belastning også fra rødrev, kan 
medføre så lav tilvekst i rådyrbestanden 
at den lokalt kan rådyrbestanden bli 
tilnærmet utryddet. Dersom gaupen i  
tillegg har tilgang til alternative byttedyr 
(som f. eks. tamrein eller hjort) kan denne 
effekten forsterkes. Da  ved at antallet 
gauper forblir det samme selv når rådyr-
bestanden minker i antall. Dersom ulv 
også finnes i samme området forsterkes 
effekten ytterligere. 

I kystnære strøk og ellers, der det er rela-
tivt tette og produktive rådyrbestander, 
vil effekten gaupen har på rådyrbestan-
den være vesentlig lavere. Rådyrene i 
slike områder tåler en relativt høy tetthet 
av gaupe uten at dette har noen egentlig 
effekt på tetthet og tilvekst. I tillegg kan 
det faktum at gaupen dreper og spiser 
rødrev, også muligens ha en positiv 

Foto: © Eva-Lena Buhaug 2012
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effekt på tilveksten. Dette fordi rødrev i 
enkelte strøk tar en ikke ubetydelig andel 
av nyfødte rådyrkalver.

Mange steder jakter og lever gaupe og 
jerv i de samme områdene. Spesielt i om-
råder der gaupen jakter reinsdyr viser det 
seg at jerven drar stor nytte av gaupens 
kadaver. Det er tydeligst i områder med 
lite vegetasjon – tundralignende områder. 
Her kan gaupen ikke skjule kadaveret og 
vil sjelden sitt å ubeskyttet å vokte på det. 
Jerven har utmerket luktesans og finner 
svært ofte disse kadavrene. Den er også 
observert/sporet at jerven kan følge i 
gaupens fotspor når den jakter på føde. 
Jerven kan som kjent nyttiggjøre seg deler 
av et slikt kadaver som få andre dyr kan – 
spesielt knokler og bein.

Parring og drektighet

Gaupa har det største formeringspotensi-
alet av de fire store rovdyra. Bestanden kan 
øke med så mye som 15-17 prosent årlig 
dersom forholdene ligger til rette for det. 
Nok mat, lite forstyrrelser, unngå sykdom 
og konflikt med andre voksne gauper er 
slike faktorer.  Voksne gauper ferdes stort 
sett alene, bortsett fra i parringstiden om-
kring mars og i tiden der hunngauper går 
med unger. Etter parring viser hann- og 
hunngauper liten interesse for hverandre. 
Gaupen har en drektighetsperiode på ca 
70 dager noe som fører til at ungene fødes 
omkring månedsskiftet mai - juni.

Unger og oppvekst

Yngleplassene gaupen benytter kan 
variere mye. Alt fra en hule i en bergskrent, 
et gammelt revehi eller under en gran. 
Antallet unger varierer fra 1 - 4 men det 
normale synes å være  2 unger. Ungene 
er blinde ved fødselen og de lever av 
morsmelk fram til desember. Ungene 
spiser likevel også fast føde fra de er et par 
måneder gamle. 
Først et stykke ut på sommeren følger 
ungene mora på jakt. De trenger lang tid 
sammen med henne for å lære smygjakt. 
Først etter 8-9 måneder begynner ungene 
å behersker teknikken men de er forsatt 
avhengig av at moren skaffer maten. 

Hunngaupa og ungene hennes er sam-
men nesten helt til neste kull kommer.

Unger som blir morløse i ung alder har 
derfor svært små sjanser til å overleve. Ved 
jakt på gaupe felles det til stadighet også 
hunngauper.... også de som har unger. 

Mange av disse ungene lider og møter 
tilslutt gjerne sultedøden.

Ta vare på denne vakre 

effektive skapningen og la 

den ta vare på SIN del av 

den økologiske balansen.
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Jeg synes det første! Og jo mer jeg 

lærer om den, jo gladere blir jeg for at 

den finnes i norsk natur. Jerven er vårt 

største mårdyr og en sjarmerende 

tøffing. Den lever i fjellet, på tundraen 

og i nordlige skogsområder. En 

voksen jerv er ca. 1 meter lang og kan 

bli opptil 20 kg.  Disse målene gjør 

jerven til det minste av ”de fire store”. 

Men selv om den er relativt liten er 

den i stand til å drepe byttedyr som 

er vesentlig større enn den selv, for 

eksempel rein.

Fra før er det kjent at jerven først og 
fremst finnes i områder med vill- og 
tam rein, som også er dens hovedføde i 
vinterhalvåret. Jerven  blir ofte  kalt ”Nor-
dens hyene” ettersom  den er en typisk 
åtseleter. Jervens latinske navn derimot 
er Gulo gulo som betyr storeter. Dette 
gjenspeiler på mange måter forestillingen 
om at jerven er et blodtørstig dyr som kan 
spise ubegrensede matmengder. Opp 
gjennom tidene er det blitt laget mange 
eventyr om bjørn og ulv. Derimot finnes 
det få eventyr som omhandler jerven. Det 
skyldes nok at det mørke mårdyret med 
bustete hale, i gammel overtro, ble sett på 
som et mystisk dyr som stod i forbindelse 
med onde makter..... og onde dyr skulle 
man ikke avbilde ei heller nevnes ved 
navn.

Jerven kan utnytte mange forskjellige 
byttedyr og ikke minst rester fra de andre 
store rovdyrene sin fangst. Selv om 
jerven er så pass liten, kan den med sine 
kraftige kjever lett knuse og utnytte marg-
innholdet i selv de tykkeste bein i f.eks et 
elgkadaver og den kan uten vanskelighet 
spise frosset kjøtt.

Jerven er videre en typisk hamstrer og 
derfor dreper den ofte mer enn den spiser. 
Den bruker snøen som sin naturlige fruse-
boks. Den graver kort og greit byttet ned 
og lagrer overskuddsbyttet til senere bruk. 
Jerven lagrer ofte byttedyr i en snøfonn, et 
bekkefar, i myr eller en steinur. Den gode 
luktesansen gjør at jerven kan oppspore 
lagret kjøtt under dype snølag.  Overskudd 
av mat i en kort periode utnytter derved 
jerven på en effektiv og smart måte.

Undersøkelser av jervens mageinnhold 
viser at rein kan utgjøre så mye som 80 
prosent av næringsinntaket. På andre-
plass kommer faktisk smågnagere. Jerven 
dreper dessverre også sau og bidrar derfor 
til den konflikten som er mellom 
beitenæringen og rovdyrene. Kadaver 
med kraftige bitemerker i nakken kan 
være tegn på at jerv har vært der. 

Hvordan jerven samspiller med de andre 
rovdyrene og hvilken betydning disse har 
for jerven sin utbredelse og antall er lite 
undersøkt. Men det er etter hvert mange 
som har observert at jerven dukker opp 
på kadaver som ulv, bjørn eller gaupe har 
drept. Gaupen og jerven befinner seg 
ofte i samme områder og det viser seg da 
at jerven drar stor nytte av gaupas åtsler. 
Dette medfører at jerven tar færre reinsdyr, 
samtidig som gaupa må  felle bytte oftere. 
Gaupa ville ellers kunne vende tilbake til 
sitt bytte og følgelig være mett lengre. 
Dette er spesielt tydelig i tundralandskap 
der jerven lett finner gaupas bytte og 
omvendt i områder med tett skog/kratt.

Men Fjellreven har også en spesiell og god 
nytte av jerven. Ettersom jerven tar rødrev, 
fjerner den derved en hard konkurrent fra

fjellrevens matfat. Den sørger på denne 
måten også for å opprettholde en naturlig 
avstand og balanse mellom de to reveart-
ene. Dessuten legger faktisk også jerven 
gjerne igjen noen rester fra sine måltid 
til fjellreven. Denne hjelpen til fjellreven 
er bare en viktig ting av alt det som er 
jervens rolle i et fungerende økosystem.

Jerven er oppført som sterkt truet på den 
nasjonale rødlisten og som truet på den 
globale lista. Men i Norge vil man politisk 
ha færre av dem....  Hovedbegrunnelsen 
er hensynet til bruken av utmarksbeite 
for sau og beskyttelse av den samiske 
reindriftsnæringen. Stortinget har fastsatt 
presise bestandsmål for alle de fire store 
rovviltartene. For jerv er det fastsatt et 
bestandsmål på 39 årlige valpekull. ”Dette 
bestandsmålet er verken et minimumsmål 
eller et maksimumsmål, som betyr at 
forvaltningen må innrettes slik at bestan-
den til en hver tid ligger nærmest mulig 
bestandsmålet.”

De siste tilgjengelige data fra Nasjonalt 
overvåkingsprogram for rovvilt, gir et 
anslag over vinterbestanden av jerv i 
Norge på om lag 362 individer på landsba-
sis i perioden 2009 - 2011. Det ble regis-
trert 58 ungekull av jerv i 2011...... av disse 
ble  9 ungekull tatt ut ved såkalte ”hiuttak”. 
Dette begrepet vil bli forklart nærmere 
nedenfor.

En bestand i tre deler.

I Norge finnes jerv først og fremst i 
fjellområdene langs riksgrensa mot 
Sverige og Finland, fra Sør-Trøndelag og 
nordover. Det finnes en mindre bestand 
i sentrale fjellstrøk lengre sør i Norge. DNA-
resultatene av innsamlet 
ekskrementer bekrefter tidligere antake-

Jerven  -    sjarmør i pels...        
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...eller bør den           allerede i hiet?
lser fra Norsk institutt for naturforskning 
om at vi i Norge har tre delte bestander av 
jerv, som skiller seg genetisk fra hverandre. 
Det er en nordlig bestand i Troms, Finn-
mark og Nord-Finland, en sørlig bestand i 
Sør-Norge vest for Østerdalen, og en østlig 
bestand nord og øst for Østerdalen. I dag 
er det relativt liten utveksling av individer 
mellom bestandene av jerv i Norge, men 
bestandene har de siste årene vokst mer 
sammen.

Parring og drektighet
Parringstiden om våren og sommeren er 
eneste tiden på året at hann- og hunnjerv 
omgås. Hannen oppsøker ofte hi allerede 
i april for å sjekke om hunnen er parrings-
villig. Jervens totale drektighetstid er hele 
ti måneder. Etter befruktningen blir egget 
liggende i dvale. Først ved årsskiftet fester 
egget seg til livmora og utvikles videre. 
Ungene fødes i februar - mars, så den 
effektive drektighetstiden er 30-40 dager. 
Fenomenet kalles ”forsinket implantasjon”.

Unger og oppvekst

Fødestua er en grop som tispa har gravd 
ut i en dyp snøfonn, gjerne i nærheten av 
en storsteinet ur. Fra gropa graves ganger 
til matforråd, toalett og ofte til selve ura. 
Hiet kan derfor bestå av et omfattende 
gangsystem. Blir tispa forstyrret, kan hun 
flytte med seg ungene til et nytt hi. Er 
matforrådet godt, kan hun holde seg i hiet 
i mange uker, men ofte forlater hun hiet 
om nettene for å jakte og oppsøke gamle 
matlagre.

Tallet på unger varierer. Ungekullet kan 
bestå av 1-4 unger, men to er mest vanlig. 
Ungene utvikles raskt. Ved fødselen veier 
ungene bare 100 gram og er helt hvite. I 
april/mai ligner de en voksen jerv av ut-
seende, veier rundt tre kilo og har begynt 
å leke utenfor hiåpningen. Allerede 6-7 
måneder gamle er ungene uavhengige 
av mora. Dødeligheten blant ung jerv er 
stor. De blir sjelden godtatt i aktivitetsom-
rådene til eldre jerv og må derfor vandre 
ut for å etablere seg i nye områder.

.... bør den myrdes allerede i hiet?

Jakt og forvaltningsmessige ”uttak”....
Etter ”uttak” av tispe og/eller valper fra 12 
hi var det registrert 54 ynglinger av jerv 
i Norge før beitesesongen 2010. Av den 
grunn ble det gitt tillatelse til felling av 119 
dyr i den kommende lisensfellingsperi-
oden. Bare 47 jerver felt.... Det er lisensfell-
ing som skal være den normale fellingsfor-
men for å redusere skade som jerv påfører 
husdyr og tamrein.
Det er sannsynligvis mange grunner til at 

jakt på jerv ikke har vist seg å være spesielt 
effektiv. En grunn kan være jervens levevis, 
en annen, når på året jakten foregår.  Men 
det synes også som om jakten har mindre 
”status” blant jegere og at det er større 
interesse og mer prestisje ved jakt på 
andre arter eller andre jaktformer Jeg tror 
dette kan være en tungtveiende årsak. 
Og, selv om jervebestanden har økt de 
siste årene, ser vi ikke samme utvikling i 
dokumenterte og erstattede tap forårsaket 
av jerven på landsbasis. Utviklingen her 
har vært stabil eller nedadgående.

Så minner jeg igjen om at det siste anslag-
et over antall jerv var på ca 362 individer 
– 47 ble skutt i lisensfellingen – 12 voksne 
gaupemødre med unger ble drept..... de 
siste er altså avlivet under ”ekstraordinære 
uttak” – ”Hiuttak”. Direktoratet for naturfor-
valtning hevder ”ekstraordinære uttak” av 
jerv er nødvendige for å redusere skade 
på husdyr og tamrein. Begrunnelsen er 
at jervebestanden ligger over Stortingets 
målsetting og at jakt/ lisensfelling ikke 
er effektiv nok. Uttakene gjennomføres 
av Statens naturoppsyn (SNO). Parallelt 
foretar de også bestandsregistrering.

Hva er så disse ”ekstraordinære uttakene” 
eller ”hiuttakene” om man vil? Kort og 
brutalt fortalt betyr det å lokalisere jervehi 
med unger og avlive/drepe både mor og 
unger.  Det tas også ut jerv ekstraordinært 
ved bruk av helikopter og snøscooter.

Norges Miljøvernforbund finner denne 
formen for ”bestandsregulering” både 
umoralsk/uetisk og grusom. Jervemor og 
ungene hennes bør ubetinget få være 
i fred. Dyr skal heller ikke måtte løpe for 
livet og presses til det ytterste i frykt for 

mennesket med ”maskiner”. Normal jakt 
bør være det eneste tillatte og også da 
skal jerven avlives på en dyrevelferdsmes-
sig forsvarlig måte. Jerven har egenverdi, 
den er et viktig åtseldyr og den skal være 
tilstede i sitt naturlige leveområde og er 
da en del av den økologiske balansen. 
Jerven er dessuten et sjeldent og svært 
spennende dyr som er en opplevelse å 
få se for mennesker som finner glede i 
naturen.

Forvaltningen hevder på sin side at i peri-
oden mars-mai, vil uttak av dyr fra ynglehi 
være den mest målrettede og presise for-
men for uttak i forhold til målsettingen om 
skadereduksjon i det gjeldende området. 
Dette fordi man da med sikkerhet tar ut 
dyr som har fast tilhold i området. Det 
innrømmes samtidig at ”denne formen for 
uttak har en del etiske utfordringer”. 

Siste tall jeg besitter er fra  2011 (per 12. 
mai). Det var da registrert 34 valpekull av 
jerv i Norge. I  ni av disse hiene er tispa 
og valpene tatt ut og drept. Totalt ble det 
avlivet 48 jerver på ekstraordinære uttak så 
langt den vinteren og våren.

Stopp drap av jervemor 

og ungene hennes 

– ikke aksepter ”eks-

traordinære uttak!

MYRD
ES
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ulvUlven er en fantastisk skapning som 
de færreste av oss noen gang får se 
i Norsk natur. Hvorfor? Svaret er en-
kelt: Ulvene er så alt for få og mange 
mennesker unner den dessverre ikke 
å leve. Norges Miljøvernforbund 
kjemper for ulvens eksistens i norsk 
natur, for en levedyktig bestand på 
lang sikt og for ulvens plass i et økolo-
gisk system i mest mulig balanse.

Det  burde derfor vært jubel og glede i 
2010, da det for første gang ble registrert 
yngling/ungekull i 3 helnorske revir. I Lin-
nekleppen i Østfold og Kynna og Slettås 
i Hedmark. I stedet får da de regionale 
rovviltnemndene overta forvaltningsmyn-
digheten for ulv i Norge. Dessverre er de 
fleste av landets rovviltnemnder satt sam-
men slik at personer som ønsker mindre 
rovdyr og ulven totalt fjernet fra Norge, 
danner flertallet.  Dette medførte at det, 
tilnærmet automatisk, ble innvilget lisen-
sjakt på ulv påfølgende vinter - 2010/2011. 
I Osdalen/Rendalen i Hedmark ble et 
alfapar og en eldre hannulv skutt på 1 og 
et halvt døgn – samtlige henrettet/avlivet 
på en måte som definitivt ikke tilfredstiller 
kravet om avlivning av viltet på en ”dyrev-
elferdsmessig forsvarlig” måte. Det minner 
vel mer om hensynsløs slakting. To dyr 

skadeskutt og begge led i over en time – 
den siste døde nok raskest... men den ble 
skutt gjennom ryggen bakfra.

Også i 2011 ble det registrert 3 helnorske 
ynglinger. Og igjen ble det forvaltnings-
messig innvilget lisensjakt. Tre ulver er felt 
under lisensjakten i Hedmark også i år.  
Umiddelbart etter at kvoten var fylt, ble 
det gitt skadefellingstillatelse og felt ytter-
ligere en ulv. Et dyr man åpenbart kunne 
felt innenfor innenfor lisensen... ”dobbel-
fakturering”.... og ulven må betale med for-
valtningens velsignelse. Dette strider med 
Naturmangfoldlovens og Bernkonvensjo-
nens intensjoner om at ”artene skal sikres 
overlevelse på lang sikt”. Se nedenfor om 

genetikk og bestandsstørrelse.

Som informasjon her kan også nevnes 
hvorledes Direktoratet for Naturfor-
valtnings defininerer Lisensjakt/felling: 
Lisensfelling er en skademotivert felling av 
et bestemt antall individer av en viltart, med 
hjemmel i natumangfoldloven § 18, punkt b.

Elgjegerne – de fleste av dem i alle fall – 
hater ulven. Ulven konkurrerer om elgen 
som bytte og ulven er en klar trussel over-
for jegernes løse hunder.  Hunden anses 
som inntrenger i ulvens territorium noe ul-
ven ikke aksepterer av et annet hundedyr. 
Den vil jage det eller drepe det. Ulven gjør 
også dette overfor ville hundedyr som 
f.eks prærieulv. Forskning på den skandi-
naviske elgen, viser at den er blitt ”dum” 
i løpet av den tiden ulven var tilnærmet 
utryddet i Sør Skandinavia. Den har mistet 
sin naturlige frykt for ulven og derved sitt 
normale reaksjonsmønster – den er blitt 
det forskerne kaller ”predator-naiv”! 

Konflikten med beitedyr er dessuten minst 
i forhold til Ulven. Den tar færre sau enn 
de andre 4 store og mindre enn kongeørn. 
Likevel gjøres det et mye større nummer
ut av det om en ulv tar sau. Hatet til ulven 
er så dypt, at alle midler benyttes for å 

sverte den og gjøre dens omdømme så 
dårlig som mulig. Gjennom å betrakte 
uttalelser fra ulvens motstandere i presse 
og i sosiale medier vil jeg med tyngde 
hevde at uoffisielt har dette vært jegernes 
målsetning hele tiden: Få ulvestammen så 
svak som mulig. Skyt all innvandrende ulv. 
Såkalte genetisk viktige ulv må prioriteres 
skutt /drept. Lag også historier om unor-
mal og aggressiv adferd. Skap hat, frykt og 
usikkerhet. 

Det er selvfølgelig skremmende å lese 
i pressen: ”Ulv angrep kvinne med 

barnevogn.” Det er virkelig ille når dette se-
nere viste seg å være – forsiktig sagt – en 
grov forvrengning av historien. Og enda 
verre er det at resultatene av politiets 
undersøkelser og deres konklusjon, kun 
fremkommer som en parentes i de samme 
media. Ulven var aldri nær kvinnen og bar-
nevognen.... men den løse hunden som 
var langt fra henne... Tilsvarende historier 
er langt fra uvanlige dessverre.

Ulvens latinske navn er Canis lupus. I 
Skandinavia er den et meget sjeldent 
rovdyr  og er i Norge klassifisert som kritisk 
truet	(CR).	Ulven	er	et	hundedyr	som	lever	
i små grupper som samarbeider om jakt 
og oppfostring av unger. Ulvene – det er 
flere undergrupper av ulv -regnes som 
hundens stamfar og de er altså grunnlaget 
for alle de forskjellige hunderaser vi har i 
dag.	Vår	ulv	–	Canis	Lupus	-	kan	bli	opptil	
90 cm i mankehøyde og kan leve til de 
blir 15 år. Ulven er det største medlemmet 
av hundefamilien. Tispene er mindre enn 
hannene. I snitt veier en ulvetispe i Skandi-
navia 40 kg og en hann 50 kg.

Størrelsen av ulvens poteavtrykk er ofte 
det beste skilletegnene mellom hund og 
ulv i naturen. Poteavtrykkene er som hos 
andre hundedyr.... men de er svært store!  
Ofte mellom 9 – 12 cm lange. 

De ”norske” ulvene, de som hovedsakelig 
befinner seg i Sør-Norge, utgjør i henhold 
til forskerne en del av en Sør-Skandi-
navisk bestand på mellom 286 og 335 
ulv vinteren 2010-2011. Bestanden har 
tyngdepunkt i Sør-Sverige. I en foreløpig 
rapport fra  Høgskolen i Hedmark – via 
Rovdata viser sporinger av ulv som er 
gjennomført vinteren 2010/2011, at det er 
mellom 33-35 ulver med helnorsk tilhold, 
og 22 -23 ulver som oppholder seg i 
grenseområdet til Sverige. 

De foreløpige tallene for antall ulv i Norge 
indikerer en liten nedgang fra antall ulv 
som ble registrert året før. Nedgangen 
i antall ulver gjelder i hovedsak i de 
ulveflokker som lever på grensen mellom 
Norge og Sverige. For den samlede bes-
tanden av ulv i Skandinavia har det vært 
en svak økning fra mellom 252 og 291 
ulver vinteren 2009-2010

Foreløpig er det registrert 2 ungekull av 
ulv i Norge i inneværende år. Full oversikt 
over antall ungekull i Skandinavia vil 
komme i løpet av sporinger som gjen-
nomføres nå gjennom vinteren.

Hva spiser ulven.....
Ulven er en utpreget kjøtteter, med klau-
vdyr – elg, reinsdyr, rådyr og hjort - som 
viktigste føde. For de Skandinaviske ulvene 
er elgen definitivt den største matkilden. 
Over 90% av dietten er elg. Den finner sine 
byttedyr hovedsakelig ved hjelp av lukte-
sansen og da ved sporing. Dersom Ulven 

Foto: © Eva-Lena Buhaug 2012
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oppdager ferske spor, vil  den normalt 
følge sporene til den får byttedyret innen-
for synsvidde. Da starter den  egentlige 
jakten. Ulven er med andre ord spesialist 
på å ta store dyr med mye mat. Ulvene 
lever i flokk og samarbeider om å felle slike 
byttedyr. Jakten er selvfølgelig ikke alltid 
like effektiv og ulven oppnår gjerne bare å 
felle sitt bytte i ett av ti forsøk. 

Innvirkning på biologisk mangfold
Det er liten eller ingen konkurranse/for-
styrrelse mellom de to topp predatorene 
ulv og eurasisk gaupe (Lynx lynx). Dette 
er sannsynligvis et resultat av at  ulv og 
gaupe har ulike byttedyr som hovedføde 
og at det er en høy tetthet av byttedyr 
og lave tettheter av begge rovdyrene. 
Ulven tar hovedsakelig elg mens Gaupa 
gjerne tar mindre hjortedyr som rådyr. 
Tidligere, før ulvens tilbakekomst, var den 
største matkilden for åtseletere den årlige 
mengden av rester etter jeger fellinger av 
elg om høsten. Tilstedeværelse av ulv har 
til en viss grad redusert den tilgjengelig 

mengden av slikt jaktavfall for åtseleterne, 
men kanskje viktigere, så har ulven re-
dusert den høye sesongmessige varias-
jonen av kadaver. Ulven sørger nå for at 
det er tilgjengelige kadavre hele året. Jerv 
(Gulo gulo), Rødrev (Vulpes vulpes), vanlig 
ravn (Corvus Corax), Europeisk Mår (Martes 
Martes) og Nordisk hønsehauk (Accipiter 
gentilis) vil derfor dra nytte av tilbakeføring 
av ulven. 

Ulven skjuler ikke sitt bytte slik mange 
andre arter gjør og kadavrene er derfor 
lett tilgjengelige for åtseleterne. Det kan 
også være på sin plass og minne om at 
mange innsekter har nytte av kadavrene i 
de korte sommermånedene. Disse er også 
en del av det biologiske mangfoldet og 
bidrar i sin tur som mat for innsektsspisere 
som f.eks fugler.

Ulveflokken.....
Flokkadferd er typisk hos ulv som for alle 
hundedyr. Dette skiller ulven klart fra 
individualistene gaupe, jerv og bjørn. Flok-
ken kommuniserer gjennom kroppsspråk, 
duftmarkering og ikke minst lyder. De 
karakteristiske ulvehylene, som under 
gode forhold kan høres på rundt en mils 
avstand, fascinerer mange men kan og 
virke skremmende på enkelte. 
Lukt/duft avsettes i form av urin i yt-
tergrensene av leveområdet og da for å 
markere revirets grenser. Rangordningen 
er streng i ulveflokken. På toppen av rang-
stigen står alfaparet som er de første til å 

angripe byttedyr og jage bort fremmede 
konkurrerende  ulver. Belønningen er de 
beste kjøttstykkene av et felt byttedyr 
men også  retten til å bli foreldre. Oftest er 
det bare alfaparet som får ”lov til” å parre 
seg og det er derfor bare en del av den 
potensielle formeringsevnen i flokken som 
utnyttes.

Parring og drektighet
Parringstida er normalt i månedene feb-
ruar/mars. Etter ca. ni uker fødes valpene 
i et hi. Hiet er ofte gravd ut i sand- eller 
grusbakker, men det kan også være et en-
klere hi f.eks i en bergsprekk, vindfall eller 
at de overtar et gammelt reve-/grevlinghi.

Unger og oppvekst
Valpene er som hos alle hundedyr født 
blinde. Men allerede når valpene er to - tre 
uker gamle er de i stand til å se og høre. 
Etter ca. en måned begynner de å ta korte 
turer og oppdager området utenfor hiet. 
To måneder etter fødselen er valpene ikke 
lenger avhengige av morsmelk og flokken 
forlater da det avgrensede hiområdet. Det 
er ofte høy dødelighet blant ulvevalper og 
opptil 50 prosent av valpene dør det første 
leveåret.

Leveområde og vandring
Når valpene blir kjønnsmodne, noe som 
oftest i deres andre leveår, vil de fleste 
forlate familiegruppa og legge ut på 

vandringer i håp om å treffe artsfrender 
av motsatt kjønn, danne par og opprette 
eget territorium. Det er oftest slike unge, 
uerfarne individer på vandring som 
påtreffes på underlige steder, nært bebyg-
gelse og langt utenfor det som normalt 
oppfattes som vanlige tilholdssteder for 
ulv. Enslige streifdyr kan vandre flere titalls 
mil. En ung radiomerket tispe som ble født 
i Hedmark vandret hele 1100 km i luftlinje 
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i løpet av 1 og et halvt år. Leveområdenes 
størrelse selvfølgelig er avhengige av 
mattilgangen, men størrelser på 600-1000 
km2 er vanlig i Skandinavia.

Genetisk vanskelig situasjon for 
ulven.
Opprinnelsen til det man i dag kaller den 
Sør-Skandinaviske ulvestammen, er tre 
ulver som på 1980- og 90-tallet utvandret 
fra den finsk-russiske bestanden. Genetisk 
sett er dette et usedvanlig tynt grunnlag 
for en bestand og det er igjen årsaken til 
at ulvene i Sør-Skandinavia er svært nært 
beslektet med hverandre. Mange av ul-
vene er faktisk nærmere genetisk beslektet 
enn helsøsken og det kan derfor oppstå 
negative effekter av innavl. Innvandring 
av ulv fra den finsk/russiske bestanden har 
derfor en uvurderlig betydning for den 
skandinaviske ulvebestanden.

Sitater fra rapport:
Delredovisning av uppdrag rörande genet-
iska aspekter på den svenska vargstammens 
situation och flytt av vargar (Naturvårdsver-
kets dnr 235-3698-10)
Rapport 2010-09-28, Leverantör 3 Linda 
Laikre & Nils Ryman, Populationsgenetik, 
Zoologiska institutionen, Stockholms univer-
sitet, 106 91 Stockholm

”Dagens svenska vargpopulation härstam-
mar från endast fem individer – en tik och 
fyra hanar - som förefaller obesläktade 
med	varandra	(så	kallade	founders;	se	rap-
port från Leverantör 4). Två av dessa fem 
individer är kända sedan de etablerade 
sig i Värmland- Hedmark-området under 
vintern 1982-83. Omkring 1990 lyck-
ades ytterligare en hane vandra in och 
reproducera sig. Därefter har inte någon 
invandrad varg lyckats sprida sina gener 
förrän år 2008 då två hanar etablerade sig 
(kallade Galvenhannen och Kynnahan-
nen). Den övervägande majoriteten av 
landets vargar härstammar från de tre 

tidiga founder- djuren. Detta har resulterat 
i att den genetiska basen är extremt smal 
och att inaveln är extremt hög. De skan-
dinaviska vargarna är i genomsnitt mer 
besläktade med varandra än helsyskon. 
Populationstillväxten har varit långsam un-
der den närmare 30 år långa period som 
gått den nya stammen etablerades och 
uppgår i dag till omkring 240 individer (c. 
210 svenska och 30 norska).”

”Den svensk/norska vargstammens gene-
tiska status är fortsatt ytterst allvarlig och 
att betrakta som akut. Stammen har inte 
gynnsam bevarandestatus i ett genetiskt 
perspektiv. De viktigaste åtgärderna ur ge-
netiskt perspektiv är att bryta inaveln (nya 
gener förs in) och att minska den takt med 
vilken inaveln ökar (populationsstorleken 
tillåts växa).”

Siden midten av 1990-tallet er det samlet 
inn et stort antall DNA prøver fra ulvebe-
standen i Skandinavia. Dette har gitt et 
godt grunnlag for kartlegging av bestan-
dens gentetiske materiale. DNA-analysene 
har blant annet vist at den skandinaviske 
bestanden har en meget høy grad av 
innavl. Det er gjennom slike analyser 
man har funnet at dagens skandinaviske 
ulvebestand genetisk sett nedstammer fra 
de tre tidligere nevnte individene. I tillegg 
kommer altså de eneste to innvandrende 
ulvene som har klart å etablere seg – Gal-
venhannen og Kynnahannen.

Ulv på vandring fra bestandene i Finnland 
og Russland skulle kunne sikre bestanden 
genetisk. Svært mange, om ikke alle strei-
ferne som kommer østfra, ville kunne gi 
nytt, sårt tiltrengt blod til stammen lengre 
sør. Men på grunn av konflikt med rein-
beite/beitedyr spesielt i Sapmi/ Lappland, 
går de i stedet ”spissrotgang” gjennom et 
område som flere ulveforskere nå karakter-
iserer som ”dødens korridor”!  Forvaltnin-
gens oppgave burde være å beskytte slike 

ulver på vandring og om nødvendig flytte 
eventuelle ulv som skaper konflikt sørover 
– ikke drepe dem. Fakta er at forvaltning 
av ulv i Troms og Finnmark er nærmest 
fraværende. Hovedregel synes her å være 
at all ulv skal dø. Det tillates lisensfelling 
selv om det ikke er registret ulv i fylkene. 
Man gir altså en ”blanco” fellingstillatelse i 
reindrifts- og urbefolkningsområder.

Det er videre godt kjent at ulovlig jakt på 
ulv er et alvorlig problem for bestanden i 
Sør – Skandinavia. Myndigheter og rovdyr-
forvaltningen har ingen kontroll over 
problemet. Det antydes nå tungt, fra svært 
seriøse forskningsmiljøer, at så mye som 
100 ulv kan være drept gjennom ulovlig 
jakt de siste 10 årene. Dagens bestand 
av ulv i Norge/Sverige tåler ikke å miste 
genetisk friske dyr, så Norges Miljøvern-
forbund hevder at det ved tilfeldig jakt, 
som lisensjakt er, foreligger det stor risiko 
for alvorlig og irreversibel skade på ulven 
som art. Det vises i denne sammenheng til 
”Artikkel fra SKANDULV offentliggjort i  The 
Royal Society, Proseedings B,  17.08 2011.”

Som det med all mulig tydelighet fremgår 
av forskningsresultatene rundt ulvens 
genetiske situasjon i Skandinavia, er status 
pr. dato, at bestanden samlet – på begge 
sider av grensen – er  så lav, og tilsiget av 
annet genmateriale nærmest fraværende, 
at bestanden av ulv vil bli genetisk forrin-
get og går mot utryddelse på lang sikt.

Noe MÅ gjøres forvaltningsmessig for å 
kunne sikre en levedyktig bestand av ulv i 
Sør Skandinavia. Takk til Skandulv for hjelp 
med informasjon og oppdaterte bestand-
stall.
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Dagens politiske målsetting - 

beitedyr og rovvilt – ja takk! Norges 

Miljøvernforbund ser bare ett stort 

problem her. Det enkle faktum at 

beitedyr og rovdyr går ”dårlig” 

sammen....

Dagens rovviltpolitikk som altså er ned-
felt i St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt 
i norsk natur og Stortingets behandling 
av denne jfr. Stortingets rovdyrforlik av 
16.06.2011. Det skal sikres bærekraftige 
rovviltbestander, og en fortsatt aktiv og 
allsidig bruk av utmarksressursene og 
levende lokalsamfunn. Målsettingen er 
altså også, å sikre overlevelsen av gaupe, 
jerv, bjørn, ulv og kongeørn i norsk natur, 
samt deres leveområder.

Hvorledes gjør man så det. Man lar 
forvaltningen arbeide ut fra Nasjonale 
bestandsmål i henhold til rovdyrfor-
liket. Stortinget har fastsatt følgende 
nasjonale mål for antall årlige ynglinger, 
altså ungekull for hver rovviltart. Disse 
bestandsmålene er:

-  3 årlige ungekull av ulv innenfor
   forvaltningsområdet for ynglende ulv.
- 13 årlige ungekull av bjørn.

- 65 årlige ungekull av gaupe
- 39 årlige ungekull av jerv
- 850-1200 hekkende par av kongeørn

La oss først se litt på ulven, ettersom 
denne er listet som kritisk truet i Norge 
og under det sterkeste presset. Jeg starter 

med tallene over døde ulver. 
I Skandinavia ble det offisielt registrert 57 
døde ulver i sesongen 1. mai 2010 - 30. 
april  2011, hvorav 44 i Sverige og13 i 
Norge. Opplysningene her er hentet fra 
Ulv i Skandinavia Statusrapport for vin-
teren 2010-2011. Dødsårsakene for disse 

Dyktig forvaltning eller         ”

Ark1

Side 1

Art Region Areal (km2) Potensielt antall

Bjørn Norge 306101 1 – 3 306-918

Sverige 405283 1 – 3 405-1215

97024 1 – 3 97-291

Totalt 808408 1 – 3 808-2424

Ulv Norge 287562 1 288

Sverige 408330 1 408

96693 1 97

Totalt 792585 1 793

Gaupe Norge 314029 1 – 3 314-942

Sverige 445136 1 – 3 445-1335

98260 1 – 3 98-205

Totalt 857425 1 – 3 857-2572

Jerv Norge 179888 1 – 3 180-540

Sverige 149809 1 – 3 150-449

83010 1 – 3 83-249

Totalt 412707 1 – 3 413-1238

Potensielle hunndyr (reporoduktive 
pr. 1000 km2)

lappland

lappland

lappland

lappland

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2012
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 forvaltning eller         ”kvelertak” pa rovdyrene?
offisielt kjente ulvene var som følgende: 
23 ble skutt ved lovlig område- og kvote-
regulert lisensjakt (19 i Sverige, 4 i Norge), 
10 ble felt ved skyddsjakt i Sverige og 
fem ved skadefelling i Norge, sju omkom 
etter påkjørsel av bil (5) eller tog (2), fire 
ble skutt i nødverge, to døde av drukning 
i forbindelse med forvaltningsmerking i 
Sverige, én hadde trolig druknet, én ble 
avlivet legalt pga. sjukdom, én ble funnet 
illegalt avlivet og de tre siste ble funnet 
døde med ukjent dødsårsak. Legger man 
til forskernes antakelser om at man feller 
like mange ulv ulovlig som det som gjøres 
lovlig, begynner tallet å bli uhyggelig høyt 
i forhold til totalbestanden. (Se fagartikkel 
ulv.)

Jeg lar disse tallene tale sitt eget språk, 
men minner samtidig om  at oppsummert 
ble det under registreringene vinteren 
2010-2011 påvist totalt 32-34 ulver i Norge 
og totalt 22-25 dyr med tilhold på begge 
sider av riksgrensen.

I NINAs fagrapport 064 tar man for seg 
potensielle leveområder for de store 
rovdyrene. I tabell 6 på side 12 i rapporten 
tar man for seg hvor mange ”reproduk-
tive enheter” (antall individuelle voksne 
hunndyr for bjørn, gaupe og jerv og antall 
flokker for ulv.) den skandinaviske halvøya 
kan inneholde. Det er presisert at det er 

grove estimater man her opererer med.

 Ser man nærmere på kolonnen for ulv 
i tabellen ser man at forskerne hevder 
det kan være plass til så mye som 288 
ulveflokker – i Norge. Totalt 793 på den 
Skandinaviske halvøy. Dette står i grell 
kontrast til de 3 årlige ynglingene som 
Stortinget aksepterer.

Aksepterer man bare en reproduktiv 
enhet innenfor 1000 km2 vil man likevel 
i Norge ha plass til 306 bjørnebinner – 
Norsk målsetning 13 årlige ynglinger. Man 
har videre plass til 314 hunngauper – mot 
målsetningen igjen 65 årlige ynglinger. 
For jervens vedkommende er tallene 
180 hunnjerv –mot målet på 39 årlige 
ynglinger.

Setter man så igjen disse tallene i et helt 
annet perspektiv, så får man kanskje 
et bedre bilde på hvor lave disse bes-

tandsmålene egentlig er:

Det er nå 749 000 katter i Norge, 100 000 
flere enn for ti år siden, viser beregninger 
fra analyseselskapet Euromonitor. De er 
utrolig effektive i sin jakt på smågnagere, 
småfugler, sommerfugler. Om disse dreper 
ti småfugl hvert år, så forsvinner det 7.49 
millioner fugl fra norsk natur årlig.....

Det	er	ca	430.000	hunder.....	Ca.	4000	
personer oppsøker lege pr. år på grunn av 
skade påført av hund. Dette er selvfølgelig 
ikke mye når en tar i betraktning at ca. 
1 million mennesker er sammen med 
hunder hver dag. Men det gir kanskje et 
visst perspektiv.

Det er ikke mye vi ”tåler” av rovdyr i rike, 
velmenende, natur- og miljøbevisste 
Norge.

Det heter videre fra Stortinget at: ”Det 
legges vekt på økt forutsigbarhet for alle 
som berøres av rovviltpolitikken, økt lokal 
aksept, reduserte tap av husdyr og tam-
rein og økt alminneliggjøring av rovviltfor-
valtningen gjennom å åpne for nye former 
for felling av rovvilt når bestandssituas-
jonen tillater dette.” 

I Norge har vi ca 2.000.000 sauer som 
slippes på utmarksbeite hver år. Omtrent 

130.000 kommer aldri tilbake fra en slik 
beitesesong. Av disse er det cirka 35.000 
som erstattes som drept av store rovdyr. 
Om lag 95.000 sau dør av andre årsaker! 
Det foregår altså en mye større dyretrage-
die på norske utmarksbeiter enn den som 
rovdyrene eventuelt forårsaker. At mange 
av ikke rovdyrfelte sauene vi her snakker 
om, også gjerne blir liggende lenge å lide, 
tør jeg knapt tenke på. Rovdyr derimot 
dreper vanligvis raskt og effektivt. Det er 
videre slik at det er jerven som gjør størst 
skade på sau på landsbasis. Gaupe og 
bjørn følger deretter, mens ulv som skade-
gjører er på nivå med kongeørn. 

Det er også et faktum at bare ca. 5 prosent 
av erstatningene for rovdyrskader på sau 
kan bevises gjennom kadaverfunn etc, 
mens 95 prosent av erstatningen baserer 
seg på sannsynliggjorte rovdyrskader. 

I Norge erstatter man tap av beitedyr til 

rovdyr. Erstatningen er dessuten også så 
pass høy at den til tider kan være ”bedre 
betaling” enn å levere sau til slakteriet. 
Den gir i alle fall intet insentiv til å ta vare 
på dyrene og beskytte dyrene. Norges 
Miljøvernforbund ønsker en omlegging av 
dagens erstatningsordning, slik at det blir 
”premiering” for å ta vare på dyrene. Det 
må være mulig å redusere vesentlig den 
dyretragedien som sau på utbarksbeite 
rammes av hvert år. 

Erstatningsordningen må endres

NMF har i flere år arbeidet for en omleg-
ging av erstatningsordningen slik at hver 
enkelt bonde/reindriftsutøver får et statlig 
tilskudd avhengig av hvor mange rovdyr 
det er dokumentert i det gitte området. 
Jo flere dokumenterte rovdyr, jo mer 
tilskudd. Dette utbetales som en kompen-
sasjon til den enkelte bonde/reindrifts-
utøverne uavhengig av hvor mye tap den 
enkelte har til rovdyrene. Denne erstat-
ningsordningen forplikter myndigheter og 
forvaltning til å ha oversikt over rovdyrene 
og kongeørna. Dette forplikter også 
bønder og reindriftsutøvere til å ha tilsyn 
av dyrene på beite. Erstatningsordningen 
vil være direkte relatert til dokumentert 
bestand av rovdyr og kongeørn og vil ikke 
gi grunnlag for den svindel som vi ser i 
dag.
 

Et annet beitedyr som er i stor konflikt 
med rovdyrene er tamrein. Tamrein som 
samisk livsgrunnlag og tradisjon har også 
spesiell beskyttelse. Dette har medført at: 
”Ulven har ingen plass i Finnmark, og spe-
sielt ikke i kjerneområdene for reindrift.” 
Dette ER norsk rovdyrpolitikk...... Man har 
derved fått en politikk som sterkt bidrar 
til å hindre ulv østfra å vandre vest- og 
sørover og derved opprettholde ”dødens 
korridor.” (Se fagartikkel ulv.)

Nesten 21 000 rein ble siste år erstattet 
som tatt av rovvilt. Totalt ble det gitt ca. 
72 millioner kroner i erstatning for tapte 
dyr siste reindriftsår. – I perioden er nesten 
1 250 rein påvist drept av fredet rovvilt. 
Dette utgjør omtrent 6 prosent av de 
dyrene som det blir utbetalt erstatning 
for. Reineierne har rapportert at 80 000 
rein har gått tapt av ulike årsaker det siste 
reindriftsåret. Reineierne har søkt om 
erstatning for ca. 67 000 av disse dyrene. 

o
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Mangelfull dokumentasjon på rovviltskade 
i reinflokkene er hovedårsaken til spriket 
mellom antallet det er søkt erstatning 
for og antallet erstattede dyr. I Norges 
Miljøvernforbund stiller vi oss svært 
tvilende til tapstallene reineierne søker 
erstatning for. At de få rovdyrene, som i 
det hele tatt overlever innenfor reinbe-
iteområder, skulle ta mellom 183 og 184 
reinsdyr HVER eneste dag, er en fullstendig 
håpløs og grunnløs påstand.
Selv om tap til jerv og kongeørn øker 
litt, er det fortsatt gaupa som gjør størst 
skade. 500 rein er påvist tatt av gaupe 
gjennom de undersøkelsene SNO sine 
rovviltkontakter har gjort i reindriftsåret. 
Totalt er 7 544 rein erstattet som drept av 
gaupe.

Finnmarksvidda er dessuten i ferd med 
å bli ”ørken”. Dette skyldes at det de fra 
beitesesongen 1998/1999  vært en økning 
i antall tamrein på ca 50 prosent. (fra 187 
967  til 252 410 i 2008.)

Tamrein som beiter på vidda er langt 
mindre og magrere enn tamrein andre 
steder i landet. Svært mange kalver dør i 
mors liv og det er en hyppig arbeidsop-
pgave for veterinærer i reindriftsområder 
å fjerne døde foster. Lite mat svekker 
dyrenes motstanskraft generelt og gjør 
dem selvfølgelig også til enklere offer for 
rovdyr. Vi tror derfor at svært mange av 
de dyrene det søkes erstatning for, dør 
av sult. Eksempelvis kan man nevne at 
sommeren 2009 fant bærplukkere rundt 
40 døde reinsdyr i Åsværet. Like etter fant 
ranværinger på tur 18 døde dyr strødd 
utover en holme. Ytterlig noe senere fant 
reindriftsforvaltningen 80 døde dyr. Til 
sammen kan det altså være over 100 døde 
dyr på øygruppa. Mattilsynet på Ytre Hel-
geland undersøkte saken og ”ville vurdere 
om det er grunnlag for anmeldelse.”

Norges Miljøvernforbund mener reintallet 
må ned til under 100.000 dyr for at bes-
tanden skal stå i samsvar med beitegrunn-
laget og mener at rovdyr i reinbeiteom-
rådene i Troms og Finnmark må tillates for 
å holde reintallet nede på et bærekraftig 
nivå. Dette vil dessuten bidra til å åpne 
”dødens korridor” og derved åpne for 
nye friske gener til den sør Skandinaviske 
ulvestammen

”Forvaltningen må avveie og ivareta de 
ulike hensyn på en best mulig måte 
innenfor de rammer som følger av vilt-
loven. Ofte vil det være slik at ikke alle in-
teresser kan ivaretas i samme område eller 
til samme tid. Forvaltningen må derfor 
være differensiert. Det innbærer at bruken 
av ulike tiltak og virkemidler må legges 

opp på en måte som så langt det er mulig 
differensierer mellom de ulike interesser i 
ulike geografiske områder.

Dette skal beskrives i forvaltningsplanen 
for hver region, og det er rovviltnemn-
dene i hver region som er ansvarlig for å 
fastsette de konkrete retningslinjer for den 
geografiske arealdifferensieringen for re-
gionen. Dette er nemndens grunnlag for å 
vurdere bruk av blant annet forebyggende 
tiltak og konfliktdempende virkemidler.

Forvaltningen har en svært vanskelig 
oppgave ettersom konfliktnivået knyttet til 
rovdyr generelt og ulven spesielt er svært 
høyt. ”

Tanken bak en slik forvaltningsmod-
ell er sikkert bra. Problemet er bare at 
rovviltnemndene svært ofte har en 
sammensetning der rovdyrmotstand-
ere har rent flertall i nemnda. Så langt 
Norges Miljøvernforbund kjenner til er 
dette tilfellet i alle de mest konfliktfylte 
områdene. (Hedmark, Møre og Romsdal 
og trøndelagsfylkene, Trom og Finnmark.) 
Rovviltnemnda for region seks, Møre og 
Romsdal og Trøndelagsfylkene, bestemte 
som eksempel at Trollheimen skal være 
prioritert beiteområde for sau og rein. 
At Trollheimen blir prioritert beiteområde 
for sau og tamrein, betyr blant annet at 
jerven ikke lenger kan yngle der. Det blir 
et statlig ansvar å sørge for at jervetisper 
og valper ”tas ut”/drepes for på den måten 
å holde bestandsmålet. Tilsvarende har 
samme rovviltnemnd besluttet å tømme 
Fosenhalvøya for rovdyr..... 

Norges Miljøvernforbund retter en 
”advarende pekefinger” mot Rovvilt-
nemnda i Hedmark ettersom vi ikke 

kan se at denne bygger sine vedtak på 
tilgjengelig kunnskap. Spesielt ikke når 
det dreier seg om ulvens bestandssitu-
asjon, genetiske effekter av manglende 
tilførsel av nytt genetisk materiale og kon-
sekvensene av dette. Vi er SVÆRT kritiske 
til sammensetningen av akkurat denne 
rovviltnemnda. Dette fordi  4 av de  5 faste 
medlemmene er erklærte motstandere av 
ulv i Norge. Hvorledes kan man da i fylket 
der størstedelen av forvaltningssonen 
ligger, forvente en rettferdig og fornuftig 
forvaltning av et så omstridt – elsket eller 
forhatt – dyr som ulven?

Norge har en vakker natur og rovdyrene 
hører hjemme i den og de skal gi sitt 
bidrag til den økologiske balansen. Vi 
har god plass til dem og vi burde også 
ha hjerterom for dem. Ja de dreper for å 
spise og det kan se stygt ut når de gjør 
det. Men sammenlignet med hvordan vi 
mennesker behandler og avliver dyr - for 
at vi skal kunne fråtse og kaste – så er 
rovdyrenes avlivning for kirurgisk å regne.

Norges Miljøvernforbund synes forvalt-
ningen av rovdyr i Norge i dag er, å holde 
kvelertak på dem. Samtlige brysomme 
rovdyr søkes holdt svært lavt nede, på 
grensen av utryddelse. Dette er flaut i den 
rike nasjonen Norge og norske politik-
ere burde skamme seg.  Vi er kanskje 
best i verden på ”festtaler om miljø og 
naturvern”, men behandlingen rovdyrene 
blir til del, finner man sjelden igjen i 
dem.....

Foto: © Eva-Lena Buhaug 2012
For å få avslørt hvem som bedriver 

ulovlig jakt på freda rovdyr har 

Miljøvernforbundet opprettet en 

belønning som i dag er kommet 

opp i kr 100 000,- til de som kom-

mer med tips som fører til domfel-

lelse. 
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NOAH AS er ett av Skandinavias mest markerte kom-
petansemiljøer innen farlig avfall. Årlig tilser selska-
pet at mange tonn miljøgifter tas ut av kretsløpet. 

-Forbrukersamfunnet må nødvendigvis også sette noen 
skjemmende spor, men vi er med på å slette dem, kom-
menterer markedsdirektør Trond B. Berg i NOAH AS. 
Årlig oppstår mer enn 1 million tonn farlig avfall i Norge. 
Avfallet stammer blant annet fra produksjonen av vanlige 
forbrukerprodukter.  

Tonnevis av miljøgifter ut av kretsløpet

Resultatet av vår kompetanse og teknologi er at miljø-
gifter blir fjernet fra kretsløpet til evig tid. I et gjennoms-
nittsår bidrar vi eksempelvis til at nær 3.000 tonn sink, 
over 6 tonn kvikksølv, 27 tonn arsèn og nesten 700 tonn 
bly ikke lenger utgjør en miljøtrussel, forteller Trond B. 
Berg.  

Avfall krever kompetanse 

NOAHs kompetanse griper direkte inn i kundenes 
produksjons- og forretningsprosesser. Håndtering av 
industrielle reststoffer – enten de skal gjenvinnes eller 
uskadeliggjøres – krever kunnskap innenfor flere fagfelt. 

Langøya – kjent langt utenfor landets grenser  

NOAHs behandlingsanlegg er lokalisert til Langøya i 
Holmestrandsfjorden, men selskapet har aktiviteter over 
hele Norge og også utenfor landet. Behandlingstillatelsen 
på Langøya omfatter 1 million tonn pr. år, fordelt likt mel-
lom farlig avfall og forurenset jord, sedimenter og annet 
avfall som ikke går inn under farlig avfallskategorien. 
Kompetansemiljøet NOAH er kjent langt utover landets 
grenser 

Avfall ikke bare ”søppel”

NOAHs ambisjoner om å nyttiggjøre avfallsproduktene 
medfører bl.a. at selskapet bruker ulike avfallstyper til å 
uskadeliggjøre hverandre. I realiteten nyttiggjøres abso-
lutt alle avfallsfraksjoner som mottas på Langøya ved at 
avfallet i sluttenden av behandlingsprosessen omgjøres 
til stabilt og miljøtrygt byggmateriale i form av industriell, 
solid miljøgips. Denne er et fundament for rehabilitering 
av Langøya og øyas to store kratre som er oppstått etter 
at sementindustrien i 100 år gjorde gedigne uttak av kalk-
stein på øya.   

-NOAHs arbeid på Langøya er derved også et stort 
og viktig rehabiliteringsarbeid som er anerkjent av så 
vel myndigheter som miljøorganisasjoner, konstaterer 
markedsdirektør Berg. 

Betydningsfull miljøaktør
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”Ser man på norsk og svensk ulv 

som døde det siste tiåret, var ulovlig 

avliving dødsårsaken for halvparten.” 

Det er forskerne, fra Norge, Sverige 

og USA, som står bak uttalelsen et-

ter ti års forskning på ulv og ulovlig 

ulvejakt gjennom prosjektet Skan-

dulv. I artikkelen publisert som Shoot, 

shovel and shut up: cryptic poaching 

slows restoration of a large carnivore 

in Europe av det anerkjente tidsskrift-

et for biologisk forskning, «The Royal 

Society, Proseedings B» i 2011, pre-

senteres de mest omfattende kvan-

titative resultatene på omfanget av 

illegal jakt som til nå er analysert for 

en vill rovdyrbestand.

Det samme forskningsprosjektet har i en 
tidligere rapport vist at den skandinaviske 
ulvestammen hadde en årlig vekst på 29 
prosent på 90-tallet. Veksten mellom 1998 
og 2008 var dramatisk redusert ned til 
13,5 prosent. Årsaken har i hovedsak vært 
illegal avliving. Ulovlig jakt på ulv ble med 
andre ord for rundt ti år siden langt mer 
utbredt enn tidligere.

Uten ulovlig jakt ville bestanden av 

ulv vært firedoblet.

- Dagens bestand ville vært på over tusen 
ulv. Selv om dette er teoretiske be-
regninger, viser det helt klart betydningen 
av den ulovlige ulvejakta, sier ulveforsker 
og medforfatter av artikkelen Petter Wa-
bakken - førsteamanuensis ved Høgskolen 
i Hedemark som har forsket i ulveom-
rådene siden 1978.

Det er imidlertid ikke bare ulv som skytes/
drepes ulovlig. Bjørn, gaupe og jerv lider 
ofte samme skjebne. Som vist i fagartik-

kelen om bjørnen så dør den ikke 
av alderdom. Forskernes resultater 
indikerer dessverre også at ulovlig jakt 
er en viktig faktor. Verst er det i pros-
jektets nordlige studieområde der 21% 
dokumentert og mistenkt. I det sydlige 
studieområde er 6% dokumentert 
og mistenkt. Ser man på kategoriene 
”savnede” og ”ukjent dødsårsak” er også 
høyere i nord (45%) enn i sør (22%,). De 
viktigste årsakene til at bjørner havner i 
disse kategoriene er normalt enten feil 
på radiosender eller ulovlig jakt.

Bruk av ulovlig lys ved åtejakt, og 
ulovligheter ved bruk av bås for fangst 
av både gaupe og jerv er ikke uvanlig. 
Avsløringer av slike og forskjellige andre 
typer lovbrudd er omtalt i blant annet i 
SNOs årsberetning for 2005. Her blir det 
opplyst at flere av de anmeldte sakene 

shovel and shut up...
handler om inhuman jakt med skadeskyt-
ing til følge, bruk av blyhagl, forfalskning av 
fellingssted mm. Norges Miljøvernforbund 
avslørte selv – sammen med represent-
ant for økokrim – en ulovlig fangstbås for 
gaupe i 2009.

Et alvorlig tilfelle handler om en gaupe 
som i fredningstiden den vinteren ble 
ulovlig avlivet i en fangstbås i Enebakk i 
Akershus. Fangstbåsen var satt opp som 
ledd i et forskningsprosjekt i regi av Norsk 
institutt for naturforskning (NINA). En 
mann som deltok som frivillig i NINA-
prosjektet, skal ha avlivet gaupa med 
kniv, og deretter lagt den i fryseren. Så, 
etter at gaupejakta startet 1. februar, skal 
mannen ha fraktet gaupeskrotten over 
fylkesgrensen til Østfold, og forsøkt å 
framstille det slik at dyret var lovlig skutt 
på kvoten for Østfold. Men forsøket ble 
avslørt da dyret skulle registreres hos SNOs 
rovdyrkonsulent i Østfold.

Denne saken ble etterforsket av Lensman-
nen i Våler og så oversendt til Økokrim, 
som skulle foreta påtalevurderingen. 

Fra samme årsrapport fra SNO fikk man 
resultatet av kontrollen av fjorårets 
gaupejakt. Den viste at kontrollen førte til 
i alt seks anmeldelser og tre advarsler. Tre 
av anmeldelsene gjaldt ulovlig oppsatte 
fangstbåser – i Fet i Akershus, Ringsa-
ker i Hedmark og Gol i Buskerud. I alle 
disse tilfellene ble det fanget gaupe. Én 
anmeldelse gjaldt en sak fra Lierne i Nord-
Trøndelag, der en gaupe ble skutt med 
hagle på for langt hold. 
Den sjette anmeldelsen gjaldt en gaupe 
som ble skutt i påstått nødverge i Modum 
i Buskerud.

shoot

Foto: © Eva-Lena Buhaug 2012
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SNO anmeldte samme år også fem 
tilfeller av ulovlig jervejakt. To av disse 
gjaldt ulovlig oppsatte fangstbåser i 
Meløy og Gildeskål i Nordland. En jeger i 
Dovre kommune i Oppland ble anmeldt 
for mangelfullt tilsyn med en fangstbås. 
SNO anmeldte også bruk av en ulovlig 
beverfelle som var satt opp ved et jervehi 
i Hemnes i Nordland, og ulovlig bruk av 
kunstig lys under åtejakt på jerv i Skjåk i 
Oppland. Det siste tilfellet ble oppdaget i 
forbindelse med ettersøk av en jerv som 
var blitt skadeskutt.

Dette viser med all mulig tydelighet at 
illegal jakt foregår i Norge og at det skjer 
mot de fleste rovdyrbestander i verden 
er velkjent. Men omfanget av den delen 
av den illegale avlivingen som skjer i det 
skjulte og ikke lar seg verifisere ved funn 
av kadaver, er det vanskelig å få pålitelige 
bevis for. 

Forskningsresultatene og beregn-
ingsmåten som Wabakken m.fl. frem-
legger vekker internasjonal oppsikt 

og anerkjennelse og man mener at 
forskerteamets metode holder vann. 
Dataene basert på intensiv oppfølging av 
104 radiomerkede ulver og bruk av data 
fra årlige intensive bestands-
tellinger, hvor snøsporing og kontinuerlig 
DNA-kartlegging er viktige metoder. Ved 
deretter å bruke flere uavhengige datasett 
og sammenholde resultatene av flere ulike 
metoder, har man kommet frem til svært 
pålitelige resultater. Ulveforskerne har så 
god oversikt over ulvebestanden at man 
nesten kan utelukke at det finnes særlig 
mange de ikke vet om.

Debatten om norsk rovdyrpolitikk er 
preget av steile fronter i Norge, som i 
andre land. Da blir det å forske på ulovlig 
jakt, noe som skjer i all hemmelighet i de 
dype skoger, heller ikke uproblematisk 
og forskningen blir derfor trukket i tvil og 
kritisert. 

Norges Miljøvernforbund er av den 
oppfatning at motstanden mot ulv, i 
områdene med ulv i Norge, aldri har vært 

større enn i dag. Ulvesonen må dessverre 
ta mye av skylden for det. Mange av de 
som bor i områdene rundt ulvesonen er 
sterke motstandere av ulv. De som bor i 
disse områdene føler det som svært urett-
ferdig at de får hele byrden med forvalt-
ningen. Det gjør at motstanden mot ulv 
blir større, og terskelen for ulovlig jakt blir 
trolig lavere. Folk der mener også at det 
er lav risiko for å bli tatt hvis man skyter 
ulv og straffen er heller ikke stor. Både 
enkeltpersoner og organiserte miljøer er 
villig til å ta den sjansen. Illegal avliving av 
ulv er dessuten sosialt akseptert i enkelte 
miljøer i distriktene.

Til tross for at man nesten vet hvor et 
rovdyr blir drept og hvem som fantes i 
nærheten når den forsvinner, er det aldri 
noen som har sett eller hørt noe. Histori-
ene er mange men en av de groveste som 
har vært avslørt i den senere tid er den der 
det to menn på snøscooter forfølger og så 
kjører på ulven med vilje. Skader den, snur 
og kjører på den igjen for tilslutt å slå den i 
hjel med ”klubbe”. 

Foto: © Eva-Lena Buhaug 2012
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Norsk fauna står overfor store ut-

fordringer om den fremmede arten 

mårhund etablerer seg her i landet. 

Mårhunden, som opprinnelig kommer 

fra Sør-øst Asia, sprer seg med stor 

hastighet i nord-Europa, og Norge 

er snart det eneste landet hvor arten 

ennå ikke har fått etablere seg. Arten 

er kjent for å være altetende og vil 

kunne gjøre stor skade spesielt hos 

fugl og amfibier. Miljøvernforbundet 

har «jaktet» på mårhunden siden et 

dyr ble observert på Skibotn i Troms.

Sommeren 2006 ble det observert mår-
hund i Norge for første gang på lenge. 
Flere personer hadde sett et ukjent dyr 
på Skibotn. Dette skjedde parallellt med 
at en koloni med hekkende dvergmåker i 
Skibotndalen ble funnet drept og rasert. 
Skadene kunne ikke tilskrives hverken 
mink eller rev.  Kunne det være mårhund? 
Siste gang et dyr ble observert i landet 
var i Pasvik i Finnmark i 1997, da et dyr 
ble skutt. Miljøvernforbundet startet da 
jakten på mårhunden. Iløpet av utallige 
turer i området gjennom sommeren 

og høsten ble det lett etter sportegn av 
dyret. I begynnelsen av februar året etter 
ble dyret ihjelkjørt av en bil på Skibotn. 
Samme år ble en valp revet i hjel av hund 
i nærheten av Kautokeino i Finnmark og 
4 dyr ble skutt i Hattfjelldalen i Nordland. 
Sommeren 2010 ble den første levende 
mårhunden fanget i Ytre Namdal i Nord-
Trøndelag. Hva skyldes dette storinnrykket 
av mårhund i Norge?

Har du sett mårhunden?
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Stor spredning

Mårhunden (Nyctereutes procyonoides) 
tilhører hundefamilien og er en fremmed 
art i norsk fauna som opprinnelig kommer 
fra de østlige delene av Russland og Asia. 
Russerne flyttet  9000 dyr i perioden 1929-
1955 inn i den europeiske delen av det 
tidligere Sovjetunionen for å spre dette 
populære pelsdyret over et større område. 
Flere russere ville da kunne dra nytte av 
å jakte på pelsdyret. I dag finner man 
mårhund i det meste av øst-Europa, Italia, 
Sveits, Danmark og Sverige.

Det er dokumentert yngling blant 
mårhund så langt nord som i Haparanda-
Sandskår i Nord-Sverige. Funnet av en 
mårhundvalp i nærheten av Kautokeino 
kan tyde på yngling også i Norge. 
Miljøvernforbundet har grunn til å tru 
at man treffe på mårhund langs hele 
grensen mot Sverige, Finland og Russland.  

Mårhunden foretrekker leveområder med 
relativt mildt klima og korte vintre. Med 
sine korte bein har mårhunden proble-
mer om det blir større snømengder. Det 
har imidlertid vist seg at så lenge dyrene 
har tilgang til mat så tilpasser de seg 
omgivelsene. Mårhunden går i hi i kun 
korte perioder gjennom vinteren og er 
derfor avhengig av mat hele året. Mår-
hunden lever med samme partner hele 
livet. Lokalisert i et gammelt hi etter rev 
eller grevling har de normalt et begrenset 
leveområde på ca 4-8 kvm2. Mårhunden 

kan få opptil 16 valper i kullet, men 8-10 
valper er vanligst. 

I Finland skytes det nærmere 150 000 mår-
hund under ordinær jakt hvert år. Dette 
betyr at bestanden av mårhund i landet 
er svært stor, med stort spredningspoten-
siale mot Sverige og Norge. Det er spesielt 
i de sørlige delene av landet at man finner 
de store konsentrasjoner av mårhund. I 
Sverige begynte Naturvårdsverket jakten 
på mårhund i 2006 etter funn av ynglende 
mårhund i Haparanda-Sandskår. I dag 
regner man med at det finnes omkring 
100 dyr i Tårnedalen i Sverige. Tettheten 
av dyr i et større område ligger normalt på 
rundt 7 dyr pr.1000 ha, men det er funnet 
opptil 300 dyr pr. 1000 ha i våtmarksom-
råder i Finland. 

Bred diett

Mårhunden er tilnærmet altetende. Egg, 
fugleunger, insekter, smågnagere, åtsel, 
bær og sopp er noe av det den spiser. 
Mårhunden liker seg i myrområder og 
langs elver og vassdrag. Dette gjør at 
dyret kan gjøre stor skade blant bakkehek-
kende fugl og amfibier. Mårhunden har 
heller ingen problemer med å svømme og 
tar seg derfor lett over til hekkende fugl 
ute på et tjern. 

Smittespreder

Mårhunden kan være bærer av revens 

dvergbendelorm (Echinococcus multilocu-

laris), en parasitt som ennå ikke er påvist 
i Norge. Dette er en parasitt som spres 
mellom dyrene og siden mårhunden ofte 
lever i store konsentrasjoner så er spred-
ningspotensialet stort. Parasitten er ikke 
farlig for dyr, men det kan være dødelig 
om mennesket blir smittet. I områder med 
mye mårhund kan parasitten spres via 
smitte fra hund, katt, sopp og bær. Under 
rabiesepidemien i Finland i 1988-89 var 
mårhunden det dyret som sto for det 
meste av spredningen av sykdommen.

Jakten på mårhunden

Mårhunden er et sosialt dyr. Har man fun-
net et dyr så er sjansen tilstede for at det 
kan være flere dyr i nærområdet. I jakten 
etter mårhunden brukes derfor fangede 
mårhunder for å lokalisere eventuelle 
andre dyr. Mårhunden fanges, steriliseres 
og GPS-merkes. Dyret slippes deretter ut 
i et område hvor man antar at det finnes 
andre mårhunder på bakgrunn av obser-
vasjoner eller funn av sportegn. I Sverige 
er et stort antall mårhund funnet ved bruk 
av denne metoden. Dette ble også gjort 
med mårhunden som ble fanget i Nord-
Trøndelag, men dyret ble avlivet en kort 
stund etterpå som følge av sykdom.

Miljøvernforbundet har fått støtte fra 
Fylkesmannen i Troms, til innkjøp av vilt-
kamera til bruk i arbeidet med å lokalisere 
eventuelle mårhunder. Viltkameraene 
settes opp i et område der det er 
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observert mulige mårhunder. Finnes det 
fortsatt mårhund i området vil den bli 
avfotografert. For at det skal kunne iverk-
settes fellefangst må man ha foto-
dokumentasjon.

NMF i Nord-Norge samarbeider i den 
forbindelse med Statens naturoppsyn i 
Troms med å følge opp tips om observas-
joner av mårhund. Viltkamera settes opp 
og sjekkes med jevne mellomrom. Til nå 
har vi ikke klart å dokumentere nye ob-
servasjoner av mårhund i fylket med foto. 
Det kan skyldes flere forhold som at dyret 
har vandret ut av området, blitt drept av 

rovdyr eller var en feilobservasjon. I andre 
deler av landet er det også gjort observas-
joner av det som kan være mårhund. På 
bakgrunn av de funn som er gjort tidligere 
er det sannsynlig at det har vært mårhund 
som har vært observert. Det er uansett 
viktig å sjekke opp de tips man får for så å 
vurdere nødvendige tiltak. Har man først 
fått en etablering av mårhund i et område, 
kan det være svært vanskelig å stoppe 
spredningen.

Har du sett en mårhund, det du tror 

er  en mårhund eller sportegn fra en 

mårhund?

 Ta snarlig kontakt med miljøvernfor-

bundet tlf: 91357125, 

eller statens naturoppsyn på tlf: 

73 58 05 00

miljøvernforbundet takker det 

norsk/svenske mårhundprosjektet 

for utlån av bilder.

Mårhunden er på størrelsen av 

en rev med en skulderhøyde på  

40 - 50 cm og med en lengde på 

50 – 70 cm i tillegg til en hale på 

15 – 25 cm. 

Mårhundens spor er langt run-

dere enn revens. Sporene står 

aldri på linje, slik de ofte sees hos 

reven, men er mer i en uregelmes-

sig og slingrete linje.

Mårhunden etablerer faste latri-

ner i nærheten av hiet noe som er 

et karakteristisk sportegn.
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Kongekrabben har nå etablert seg i 

flere fjorder i Troms. Det er ikke lenger 

noe stor nyhet at kystfiskere har fått 

kongekrabbe i garnene. Med bakg-

runn i de erfaringer man har langs 

kysten av Finnmark med ødelagte 

fiskegarn frykter Miljøvern-

forbundet at dette er en gjentagelse 

på det marerittet kystfiskerne på 

Finnmarkskysten opplevde på begyn-

nelsen av 2000-tallet. Kongekrabben 

er en vandrende økologisk katastrofe.

Havforskningsinstituttet (HI) har 
dokumentert kongekrabbens herjinger 
i de marine økosystem på bunnen av 
Varangerfjorden. Havbunnen er bortimot 
livløs som følge av at kongekrabben har 
beitet ned store mengder av de bunndyr 
som man normalt finner der.

Uten en bredt sammensatt fauna på 
bunnen fungerer heller ikke fjordens 
renovasjonssystem. Dette har ført til 
oksygenmangel på bunnen og ført til en 
anaerob (oksygenfattig) nedbrytning av 
det organiske materiale som normalt har 
blitt konsumert av et stort antall bunndyr 
som bla. slangestjerner, korstroll, krabber 
og eremittkreps. Resultatet er dannelse av 
hydrogensulfid på havbunnen, noe som 
fører til at bunnsedimentene lukter som 
råtne egg. 
Hvordan økosystemene i de andre fjord-
systemene i Finnmark og Troms har taklet 
og vil takle invasjonen av kongekrabben 
er det ingen som vet. NMF frykter en 
økologisk katastrofe langs kysten.

Da Miljøvernforbundet startet arbeidet 
med kongekrabben for 10 år siden så vi 

med engang hva resultatet for de marine 
økosystem kunne bli om ikke bestanden 
ble holdt nede. Dessverre fikk vi rett i 
saken. NMF har i et utall skriv og lesebrev 
over mange år advart både fiskeri- og 
miljømyndigheter mot de funn som nå er 
dokumentert av HI. Norge fikk i 2004 rå-
deretten over kongekrabben som befant 
seg innen Norges grenser. Forvaltningen 
har siden da vært to-delt. Kvotefangst øst 
for Magerøya, men fritt fiske vest for Mag-
erøya. Helt fritt fiske har det dog ikke vært. 
NMF har reagert på en praksis i både 
Fiskeridirektorat og Fiskeridepartementet 
der myndighetene langt på vei har sabo-
tert utrydningsfisket av kongekrabbe ved 
å nekte effektive store fangstfartøy å delta 
i fangsten av kongekrabbe i kystnære 
områder. Myndighetene har til nå kun 
åpnet for at mindre fartøy skal få fange 
kongekrabbe langs kysten. Om det er et 
forsøk på distriktspolitikk vites ikke. Resul-
tatet har vært et langt mindre vellykket 
utrydningsfiske der småkrabben i svært 
liten grad har blitt beskattet.

Staten har nylig gått inn med tilskudd til 
de fartøy som fanger små kongekrabbe 
som ikke har så stor kommersiell verdi. 
Håpet er at langt mer småkrabbe skal 
beskattes. NMF frykter at også dette 
utrydningsfisket skal bli mislykket da de 
store effektive fangstfartøyene, som kan 
gjennomføre et storstilt utrydningsfiske, 
ikke får tilgang til krabben. Kongekrabben 
er på vandring sørover langs kysten. Dette 
vil fortsette så lenge Fiskerimyndighetene 
ikke forstår at man må sette inn det som 
finnes av ressurser for å holde bestanden 
av kongekrabben nede. 

For at utrydningsfisket skal fungere og gi 
resultater er myndighetene nødt til å åpne 
for at alle tilgjengelige ressurser blir satt 
inn i fangsten etter kongekrabbe.
Kongekrabben er dessverre kommet for 
å bli langs kysten av Nord-Norge. Det er 
allikevel statens ansvar både nasjonalt 
og internasjonalt å holde bestanden av 
kongekrabbe så langt nede som mulig. 
Dagens forvaltning av kongekrabbe er et 
skritt i rett retning, men det hjelper ikke så 
lenge krabben fortsetter å spre seg lang 
kysten.

Kongekrabben (Paralithodes camts-
chaticus/Kamchatkakrabbe/russer-

krabbe) ble satt ut på sovjetisk side i 

Barentshavet på 60-tallet. Hensikten 

var å kunne etablere en fangstbar 

bestand i havområdet. Arten kom-

mer opprinnelig fra Kamchatka/Ber-

ingshavet i nordlige Stillehavet. En 

fullvoksen kongekrabbe kan veie mer 

enn 10 kg og vil kunne være opptil 

1,5 meter mellom klørne.

Kongekrabben er alteter. Under-

søkelser viser at kongekrabben spiser 

alt fra bløtdyr, alger, børstemark, 

andre krepsdyr til garnfanget fisk. 

K    ngekrabben vandrer videre
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Overraskelsen var stor etter at Kurt 

hadde ryddet torvtaket på hytta for 

ugress. Etter hvert fikk han store ut-

slett og eksem på hendene, noe som 

senere utviklet seg til store verkende 

sår. Hva hadde skjedd? Kurt hadde 

fått den giftige plantesaften fra kjem-

pebjørnekjeks på hendene.

En annen historie forteller om damene 
som en varm sommerdag skulle rydde 
bort kjempebjørnekjeks fra et område i 
nabolaget. Ikledd kun bikini var de fors-
varsløse mot den kraftige 
plantesaften. Resultatet ble at det ble en 
tur på legevakta for alle sammen. Dette er 
en av flere hendelser der personer, i kam-
pen for å bekjempe kjempebjørnekjeks, 
har fått ulike grad av forbrenninger på 
kroppen etter å ha kommet i kontakt med 
plantesaften fra planten. 

Kjempebjørnekjeksen ble innført som 
prydplante til Norge på begynnelsen 
av 1800-tallet. Som en av flere importerte 
planter har den spredt seg over det meste 
av landet med de konsekvenser dette har 
hatt for det biologiske mangfoldet. I dag 
fører en rekke kommuner en regelrett krig 
mot planten som også kan være helsesk-
adelig.

I tidligere tider var det normalt at omrei-
sende botanikere og handelsreisende tok 
med seg hjem planter av ulike slag fra 
sine reiser i utlandet. I 1838 tok en engelsk 
botaniker med seg noen frø fra Kaukasus 

til Kåfjord i Alta i Finnmark. Frøene tilhørte 
det vi i dag kaller Tromsøpalmen (Herac-

leum persicum/tromsoensis). På 1860-tallet 
skal planten ha blitt tatt med til Mack-fam-
iliens sommerhus på Elvebakken i Tromsø. 
Som dekorativ og værhard prydplante 
ble den raskt populær. I dag har planten 
spredd seg over hele Tromsøya, deler 
av Kvaløya og på fastlandet. Planten har 
fortrengt annen fauna og er i dag å regnes 
som en pestplante. Tromsøpalmen tilhører 
samme familie som kjempebjørnekjeksen 
(Heracleum mantegazzianum), en art som 
er langt mer aggressiv og helseskadelig 
enn Tromsøpalmen. I tillegg finnes det 
en krysning mellom tromsøpalmen og 
sibirbjørnekjeks som har fått det norske 
navnet polarpalme (Heracleum lactini-

atium x sibiricum).

Miljøvernforbundets arbeid

Miljøvernforbundet i Tromsø og Bergen 
har i sitt arbeid hatt samarbeid med bl.a 
kommune, fylkeskommune, Fylkesmann 
og Statens vegvesen i de respektive 
kommunene i et forsøk på etablere en 
strategi for kartlegging og bekjempelse av 
kjempebjørnekjeks og Tromsøpalmen.
Kommuner rundt omkring i hele landet 
har i dag store problemer med stadig 
større forekomster av plantene. NMF har 
i sitt arbeid valgt å bruke den danske 
rapporten ”Kæmpe-bjørneklo – forebyg-
gelse og bekjæmpelse” som omhandler 
EU-landenes bekjempelse av bjørnekjek-
sartene. Rapporten oppsummerer på en 
enkel måte hvordan man best mulig kan 

bekjempe plantene. NMF har fått støtte 
fra Direktoratet for Naturforvaltning til å 
oversette denne rapporten til norsk. 

Rapporten distribueres til berørte kom-
muner for å spre nødvendig kunnskap om 
plantene og forsøke å gi kommunen en 
veiledning om hvordan man best mulig 
kan bekjempe disse. I forbindelse med 
NMFs miljøarbeid i landet er bjørnekjek-
sartenes utbredelse på strekningen 
Bergen – Lillehammer og Bergen – Senja 
kartlagt. Alle de berørte kommuner har 
fått tilsendt rapporten med anbefaling om 
å starte bekjempelse av bjørnekjeksen.

Kjempebjørnekjeks og Tromsøpalmen 
er to arter av bjørnekjeks som begge 
har spredt seg over det meste av landet.  
Bjørnekjeks blir brukt som en fellesbeteg-
nelse for en gruppe av tett beslektede 
arter av slekten Heracleum, som er blitt 
innført til Europa som prydplanter. De er 
blant de største urtene som finnes i Euro-
pa, og med deres imponerende størrelse 
og tette bestand, er plantene velkjente for 
landbruks, natur og miljøvernmyndighet-
ene i det nordlige og sentrale Europa. 

Kjempebjørnekjeksen har etablert seg i 
Sør-Norge og på Østlandet og sprer seg i 
dag på Vestlandet og i Trøndelag. Et fåtalls 
individer finnes i Tromsø. Tromsøpalmen 
ser ut til å ha en mer nordlig utbredelse 
der mesteparten av forekomstene finnes 
i Nord-Norge sørover til Nord-Trøndelag. 
Planten ser ut til å spre seg i Trøndelag. 
Polarpalmen har de siste 25 årene blitt et 
vanlig syn i Nord-Norge og har vist seg 
å være minst like aggressiv mot annen 
vegetasjon som tromsøpalmen. Sibirb-
jørnekjeks også kalt vanlig bjørnekjeks er 
sannsynligvis et gammelt innslag i norsk 
fauna, men tilhører ikke den opprinnelige 
stedegne norske faunaen. Sibirbjørnekjeks 
er i motsetning til de andre bjørnekjeksar-
tene en liten plante.

K j e m p e
bjørnekjeksen
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Kjempebjørnekjeks

Kjempebjørnekjeks tilhører 
skjermplantefamilien Apiaceae og er den 
største stauden i Europa. Den danner en 
rosett av store, finnete blad. Bladfinnene 
har langt utdratte tenner i kanten. 
Rosetten visner om høsten, men planten 
overvintrer med knopper øverst på rotsys-
temet, like i jordoverflaten. Etter et par år 
vokser det opp en kraftig stengel (opptil 
10 cm i diameter), og på den dannes 
flere stengelblad og et grenet system av 
skjermer: en svær hovedskjerm omgitt
av noe mindre sideskjermer. Stengelen 
kan også ha sidegrener med skjermer. Ved 
gode vekstforhold kan planten bli 5 m høy 
og like bred, målt fra bladspiss til bladspiss 
i rosetten.

I Norge blir planten noe mindre. Ett enkelt 
blad kan bli 2-3 m langt. Nedre del av 
stengel og bladskaft er ofte rødflekket. 
Plantesaften i stengelen til kjempe-
bjørnekjeks inneholder en gift som virker 
irriterende på huden og kan sammen med 
sollys forårsake brannskader i huden både 
på mennesker og dyr. Dette fungerer som 
en beskyttelse for planten og bidrar til at 
den ikke så lett blir beitet eller skadet. 

Tromsøpalme  
Tromsøpalme er en storvokst, flerårig 
art i skjermplantefamilien Apiaceae. Den 
danner rosetter av finnete og grovtannete 
blad. Bladene kan bli opptil 2 m lange, 
særlig på skyggefulle steder. Etter et par 
sesonger vokser det opp kraftige stengler 
med stengelblader og skjermer i en grenet 
blomsterstand. Hovedskjermen i toppen 
av skuddet er 20-50 cm bred og litt større 

enn de øvrige skjermene. Stengelen er 
hul, opptil 5 cm i diameter (men oftest 
mindre);	den	kan	være	grenet	og	ha	flere	
samlinger med skjermer. Planten kan bli 
3-4 m høy,
av og til høyere, mer er også ofte lavere 
(1-2 m), spesielt der den er forholdsvis 
nyetablert. Nedre del av stengelen og 
bladstilkene kan være grønne, ha grove 
purpurfargede flekker eller være jevnt 
farget i purpurrødt. Som hos kjempeb-
jørnekjeks kan tromsøpalmens plantesaft 
føre til hudskader når plantsaft på hud 
utsettes for sollys. 

Plantenes biologi og økologi

Både kjempebjørnekjeks og tromsøpal-
men er storvokste og kraftige planter. 
Etablerer de seg i et område vil de raskt 
fortrenge annen fauna. Plantene har store 
blad og stjeler derfor lyset fra den andre 
faunaen. I de områder bjørnekjeksen har 
etablert seg er ofte all annen fauna borte. 
Bjørnekjeksartene lever i flere år, men først 
etter første frøslipp. Den gjennomgår en 
vegetativ vekstfaste og blomstrer normalt 
i det tredje til femte året. Hvis vekstbet-
ingelsene er dårlige, f.eks på grunn av 
næringsfattig jord, skygge, tørke eller 
regelmessig nedgressing eller slått, vil 
blomstringen blir utsatt inntil planten har 
bygd seg opp tilstrekkelige næringsreserv-
er. Kjempebjørnekjeks og tromsøpalmen 
formerer seg utelukkende ved frøspred-
ning. Den har ingen vegetativ spredning. 
Allerede ved første frøslipp etableres det 
en frøbank på titusenvis av frø ved roten 
på planten. Disse frøene kan ligge i mange 
år i påvente på gode vekstbetingelser. 

Bekjempelse av bjørnekjeksen

Bjørnekjeksartene har vist seg å spre seg 
lett i norsk fauna. Det er derfor viktig at 
man kjenner til plantenes biologi 
vedrørende blomstring og frøspredning 
for å oppnå vellykket bekjempelse. I Trom-
sø har det i åresvis vært normalt at folk 
dumpet rester av tromsøpalmen, gjerne 
ferdigblomstret, på lokale små deponi for 
hage avfall i nabolaget. Resultatet har vært 
at man har spredd planten ytterligere. 
Flytting av jordmasser i forbindelse med 
vei- og boligutbygginger har også bidratt 
til at tromsøpalmen har spredd seg over et 
langt større område enn det som har vært 
ønsket. 

Både kjempebjørnekjeksen og tromsø-
palmen har en plantesaft som kan være 
skadelig for huden om man får den på 
seg. Det er derfor svært viktig at man tar 
hensyn til dette før man setter i gang 
bekjempelse av plantene.  Skal man starte 
bekjempelse av bjørnekjeksartene er det 
viktig at man setter i gang å hogge ned 
plantene før blomstringen skjer. Da forhin-
drer man at planten fortsetter å produsere 
frø. Bjørnekjeksartene har vist seg å ha en 
enorm evne til spredning. Strategien for 
å bekjempe bjørnekjeksartene må derfor 
være å forsøke forhindre frødannelse hos 
plantene og spredning av disse.

Har du mistanke om at du har kjempeb-
jørnekjeks, tromsøpalme eller polarpalme 
i ditt nærmiljø, ta kontakt med Miljøvern-
forbundet så kan vi være behjelpelig med 
å starte kartlegging og bekjempelse av 
plantene.

Foto: NMF
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Viste du at:

Villsvinet levde tidligere naturlig i 

norsk fauna før det ble utryddet. 

Miljøvernforbundet krever at arten 

fjernes fra Artdatabankens svarteliste 

over fremmede arter og får mulighet-

en til å reetablere seg i vår fauna

Villsvinet må sies å være et urnorsk dyr. 
Villsvinet levde naturlig i Norge fram til det 
sannsynligvis ble utryddet ved jakt for om 
lag 2500 år siden. 

Villsvinet (Sus scrofa) finnes i dag naturlig 
i alle nordeuropeiske land foruten Norge. 
Streifdyr har imidlertid vært observert 
på grensen mot Sverige flere ganger, 
der også flere dyr er skutt på norsk side. 
Tiltross for villsvinets forhistorie i Norge har 
myndighetene valgt å betrakte villsvinet 
som en fremmed og dermed uønsket art 
i Norge. Miljøvernforbundet mener im-
idlertid at dette er feil og at villsvinet har 
livets rett i Norge. Villsvinet, som potensiell 
skadegjører overfor landbruket og smit-
tekilde for en rekke dyresykdommer har 
vært noen av argumentene mot reetabler-
ing. Arten har tidligere levd naturlig i norsk 
fauna og bør derfor gies en mulighet til 
å reetablere seg. Villsvinet må fjernes fra 
Artsdatabankens svarteliste over frem-
mede arter.

Villsvinet er en alteter med en fantastisk 
luktesans. Ved å rote i jorda med det kraft-
fulle trynet finner de mat der andre ikke 
kommer til.  Sopp, korn, frukt, rotfrukter, 
grønnsaker, nøtter, plantevekster, egg, fugl 
og smådyr er noe av dietten. Villsvinets 

adferd med å rote i jorden kan være 
gunstig for jordsmonnet, men også 
ødeleggende for en rekke plantearter.  

Arten kan leve i flokker på opptil 100 dyr, 
men en normal størrelse på flokken ligger 
på rundt 20 dyr. Purka kan få opptil 12 
unger (normal kullstørrelse er 4-8 unger) 
annen hvert år avhengig av næringstil-

gangen i leveområdet.  Voksne villsvin i 
Skandinavia har ingen andre naturlige 
fiender enn ulven, mens villsvinungene 
kan bli tatt av andre rovdyr. Villsvinet er 
ikke aggressive, men kan som andre dyr 
angripe om de føler seg truet eller vil 
beskytte unger. Villsvinet er svært 
tilpasningsdyktig, men trives best i om-
råder med en gjennomsnitts-temperatur 
på over 10 grader og lite snø. 

Miljøvernforbundet mener at 

gjenninføring av villsvinet i vår fauna 

vil berike det biologiske mangfoldet.

VILLsVIneT 
– urnorsk, men svartelistet

Foto: Wikipedia -Dave Pape

Foto: Wikipedia -Richard Bartz

I følge Artsdatabankens svarteliste pr. mai 
2007 fantes 2483 fremmede arter i Norge. 
Antallet har steget etter den tid.

Det pr. 2010 finnes 4599 rødlistede arter 
her i landet med havområder. 2398 av 
disse er klassifisert som truet og 1284 
som nær truet. Av de 270 artene som er 
vurdert for Svalbard er 47 klassifisert som 
truet og 24 som nær truet.

Kanadagås (Branta canadensis), en innført 
parkfugl fra Nord-Amerika, kan utkonkur-
rere og fortrenge stedbundne arter som 
grågås (Anser anser) og sædgås (Anser 

fabalis).

Svarthalespoven (Limosa limosa) har fått 
status som prioritert art av myndighetene. 

Dette har ført til at 17 bønder i Rogaland 
har fått båndlagt 2500 mål jord, derav 
1853 mål dyrka jord, som mulige hek-
keområder for svarthalespoven. 

Tiltross for at fjellreven (Alopex lagopus) 
har vært fredet siden 1930 fantes det 
kun rundt 100 voksne dyr i landet i 
2010. Dette er allikevel rekord i forhold 
til tidligere år. Utsetting av valper i 
fjellheimen og lemenår kan ha bidratt 
til dette. Fjellreven er fortsatt vårt mest 
utrydningstruede pattedyr.

Sitkagran (Picea sitchensis), opprinnelig 
fra vestkysten av Amerika, tåler kystkli-
maet og saltvannstoleransen bedre enn 
stedegne bartre. Sitkagrana har også store 
og barrike greiner, noe som gjør at grana 

utkonkurrerer stedegne arter. 
Pinnsvinet (Erinaceus europaeus) tilhører 
norsk fauna, men kan gjøre stor skade 
overfor bakkehekkende fugl om de blir 
flyttet utenfor sitt naturlige utbredelse-
sområde.

I Skårsvatn i Kvam kommune på Vest-
landet finnes den en innsjø full av gullfisk, 
(gullvederbuk). Gullvederbuken (Leuciscus 

idus) kommer opprinnelig fra Kongo.
Norske huskatter anslagsvis tar 300 000 
småfugler i året.

Fremtidige klimaendringer vil føre til store 
problemer for isbjørnen (Ursus maritimus).
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Det var 04.12.2011, nærmiljøgruppen 

i Nordhordland fikk en bekymring-

smelding om en mulig skadet ørn 

på Mongstad-området. Ørnen skulle 

angivelig være skadet, eventuelt full 

av oljesøl. 

Da vi kom til stedet leitet vi en stund, 
men ingen ørn var å se langs sjølinjen 
på stedet. Det blåste voldsomt ennå, 
etterdønninger etter stormen Berit.. Vi slo 
oss til ro med at den sikkert hadde klart å 
komme seg videre, da ansatte på området 
innenfor gjerdet prøvde å vise med 
kroppsspråk at ørnen var bragt i trygghet  
innenfor porten.  

Porten ble åpnet og vi fikk komme inn i 
en lagerbygning. To kai-arbeidere hadde 
sett  havørnen gå langs sjøkanten i ett par 
dager. På ett vis hadde de klart å få henne 
innendørs, der satt hun nå i ett slags bur. 
Oppfinnsomme hadde de vært disse 
karene. Fisk hadde de også fisket slik at 
hun skulle få litt mat.

Hva som nå skulle skje med ørnen, visste 
de ikke. Telefoner til Mattilsynet, Viltnemda 
og fylkesmannen hadde ikke resultert i 
noen form for hjelp. En ørneekspert hadde 
vært i kontakt og skulle angivelig komme 
og se til henne senere på dagen. Dette 
ble vi ikke opplyst om da vi kom, noe som 
senere resulterte i anklager om at vi hadde 
kidnappet ørnen. Ørnen hadde gått i 
noen dager og hatt det vondt, rart da at 
en ekspert som visste om dyret ventet så 
lenge med å handle. 

 Synet som møtte oss var en pjuskete 
havørn, uten tegn til oljesøl, men med en 
skadet vinge. Ett nydelig dyr, fast i blikket 
som en majestet. Èn telefon til Kurt Odd-
ekalv og hovedkontoret til NMF, og ett par 
timer senere var hun på vei til Bergen og 
Oddekalv`s residens. 

Havørnen med  stål i blikket ble raskt døpt 
Berit, etter stormen som angivelig hadde 
ført til at hun strandet på Mongstad. 

Tertnes dyreklinikk tok imot henne dagen 

etter for sjekk av helsen. Dyrlegen fant 
ingen brudd, men brist i ben i den ene 
vingen. Ellers var hun noe utsultet, noe 
som endret seg raskt da hun fikk høns og 
villaks på menyen.. I starten ville hun ikke 
spise noe særlig og tre-fire dager gikk 
med til å få henne til å føle seg trygg. Kurt 
slaktet den siste høna på tunet og la den 
på Berits matfat. Fersk fisk ble sponset fra 
Enghav Naustvik. Aller best likte hun 
innmaten, da spesielt leveren. 

Ruben fikk ved en matøkt ett skikkelig 
ørnetak rundt håndleddet noe han var 
tydelig stolt av en stund. Hun ble ganske 
raskt en maskot i familien Oddekalv.

Etter 14 dagers kost og losji, mente Kurt 
at Berit var klar til å slippes fri. Reisen gikk 
til en liten høyde sør for Mongstad hvor 
hun ble funnet. Dagen kom med snø og 
kulde. Berit lå godt i kassen sin. Kassen ble 
åpnet, men Berit viste ikke tegn til å ville 
ut. Hun hadde nok hatt det for godt hos 
miljøvernerne. Havørnen kikket  omsider 
ut, hoppet og flakset noen tak, for så å 
leke gjemsel med hele pressekorpset i 
skogen.

 Ett forsøk fikk hun til å vise at hun kunne 
fly, men dessverre mislyktes det denne 
gangen. En kråke bøllet seg  i toppen 
av en gran. Følte seg ganske trygg for 
en skadet dronning. Ruben løpte ned 
skråningen for å hente Berit og blikket hun 
sendte ham da hun ble brakt i trygghet av 
varme sterke armer, er uforglemmelig. Så 
nær, blikk mot blikk..fantastisk. 

Selv om sleppet var mislykket ble det 
likevel en flott opplevelse. Noen uker til på 
Oddekalvs hospits måtte nok til, så ferden 
gikk tilbake til Kalandseidet i en kasse.

Like etter nyttår, forsøk nr to. Turen gikk til 
samme sted. Denne gangen kunne Berit 
knapt vente til kassen ble åpnet før hun 
flakset og spradet. Noen spede forsøk på 
vingeslag, opp på en liten høyde for å få 
overblikk. Virket litt fortumlet og måtte ori-
entere seg. Kråken var ikke like tøff denne 
dagen og forsvant ganske så fort 

da den oppdaget at havørnen var tilbake 
i storform. 

Etter noen blikk rundt seg tok Berit noen 
vingetak, kunne se ut som hun mistet 
høyde, for så å stige til vèrs, seilte ut over 
sjøen, svingte tilbake og landet i strand-
kanten på en bergknapp. Hele følget 
fulgte etter for å se at hun faktisk hadde 
det bra. Hun satt så stolt og samlet krefter 
til nye luftige svev. Gud hvor vanskelig det 
var å forlate henne der, alene, i kulden. Det 
var som å forlate barnet sitt i barnehagen 
for første gang. Kommer hun til å klare 
seg? 

De neste dagene fulgte vi med for å se om 
hun kom seg videre. Ingen tegn til Berit, 
det lover bra. Vi håper hun strekker sine 
vakre, sterke vinger over Masfjordfjellene, 
kanskje dukker det opp noen små Berit`er 
også med tiden?!  Spennende var i alle fall 
turen med Berit, og historien om redning-
saksjonen vil leve videre i NMF for alltid.  

Ørnen er ett symbol i merket til NMF, 
denne redningsaksjonen er en klar paral-
lell. I praksis å vise kjærlighet for naturen, 
pleie den, for så å la den forbli selvstendig..

Tekst: Marita Bru, NMF Foto: NMF
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"Vi lever på en ufattelig nydelig liten 

planet. Men vår eksistens som men-

nesker er truet. Hvis vi skal overleve 

må vi lære oss å tenke annerledes. 

Fremtidens tanker må være naturlo-

jale. De må omfatte alle mennesker. 

Alle levende vesener. For alt levende 

liv har en egenverdi. Dypøkologi er 

en tenkemåte for fremtiden. Den 

kan hjelpe oss å finne alternativer 

til det som i dag synes å være livs-

farlig og uforpliktende tankeløshet. 

Dypøkologi er en form for moralsk 

alvor, basert på analyse og vitenskap. 

I bunn og grunn tar dypøkologien 

sikte på å avklare hva livskvalitet er 

og hvilke varige gleder vi kan ha som 

mennesker. Derfor er dypøkologi 

også fantasi og lek. Men i kjernen er 

dypøkologi en holdning. En forplik-

tende holdning." (1)

 
Slik oppsummerte Arne Næss, da 95 år 
gammel, sin filosofi på slutten av et langt 
liv i tenkningens tjeneste. Gjennom sitt 
fokus på økologi, satte han et gryende 
miljøengasjement i verden på dagsor-
denen. Da det organisatoriske utløpet 
for økologisk tenkning, Framtiden i våre 
hender, ble grunnlagt av Erik Dammann i 
1974, var Arne Næss en selvskreven men-
tor og støttespiller. Da det politiske utløpet 
for økologisk tenkning, Miljøpartiet De 
Grønne, ble opprettet i 1988, var Arne 
Næss en inspirasjonskilde og støttespiller. 
I bunnen for alle initiativene for miljøet lå 
erkjennelsen av at "fremtidens tanker må 
være naturlojale".
 
Miljøbevegelsen ble lenge sett på som en 
kuriositet. Man brukte merkelapper som 
"gamle hippier" og "romantikere" om dem 
som forfektet en verdensanskuelse bygget 
på erkjennelsen av mennesket som en in-
tegrert del av økosystemet og at alle deler 
av økosystemet har verdi i kraft av seg selv.
Arne Næss publiserte i 1973 en tekst hvor 
han påpeker et skille mellom det han 
kaller grunn økologi og dyp økologi. Dette 
ble inngangen til videreutviklingen av 
retningen DYPøkologi, og sammen med 
George Sessions formulerte og publiserte 
han i 1984 åtte punkter (2) for å beskrive 
og begrense begrepet dypøkologi.
 
 1. Utfoldelsen av og velferden til alt 
menneskelig og ikke-menneskelig liv på 
jorden har verdi i seg selv. Disse verdiene 
er uavhengige av den nytteverdi den ikke-
menneskelige delen av naturen kan ha for 
menneskelige formål.  
2. De ulike livsformenes rikdom og mang-
fold bidrar til å virkeliggjøre disse verdiene, 
og har også verdi i seg selv.  
3. Mennesker har ingen rett til å redusere 

dette rike mangfoldet med mindre det 
gjøres for å tilfredsstille livsviktige behov.   
4. Utfoldelsen av menneskelige liv og kul-
turer er forenlig med en betydelig mindre 
menneskelig befolkning. Utfoldelsen av 
ikke-menneskelige liv krever på lang sikt 
(i et tidsperspektiv på flere hundre år) en 
betydelig mindre menneskelig befolkning 
i fremtiden.  
5. Nåværende inngrep i den ikke-men-
neskelige delen av naturen er av altfor 
stort omfang, og situasjonen forverres 
hurtig.   
6. Politikken må derfor legges om. Aktuelle 
politikkområder berører grunnleggende 
økonomiske, teknologiske og ideologiske 
strukturer. Den resulterende tilstanden vil 
være dypt forskjellig fra den nåværende.  
7. Den ideologiske endringen vil hoved-
saklig bestå i en verdsetting av livskvalitet 
(å dvele ved situasjoner av iboende verdi) 
snarere enn å holde fast ved en stadig 
økende materiell levestandard. Folk vil få 
en dypsindig forståelse av forskjellen på 
storvoksthet og storhet.  
8. De som slutter seg til de foregående 
punktene har en forpliktelse til å prøve å 
virkeliggjøre de nødvendige forandrin-
gene. 
 
Det er mange måter å oppfatte verden på. 
Det ser vi av historiebøkene, og det ser vi 
i samtidsdebatten. Å finne sannheten om 
verdens beskaffenhet har vært filosofenes 
mål helt siden antikkens grekere vandret 
på jorda - og kanskje også før det. Det 
ligger i menneskets natur å undres på 
tilværelsens hva, hvorfor og hvordan. Mye 
er tenkt, og i takt med tida har verden 
endret seg. På jorda i mars 2012 erfarer vi 
at regnskog hogges ned og at dyrearter 
derigjennom forsvinner. Vi ser at klimaet 
har blitt mer ekstremt med flere store 
flommer, flere harde tørkeperioder og 
endringer i de lokale nedarvede værer-
faringene. Røster rundt om i verden tar til 
orde for ansvarliggjøring av mennesket 
for at verden er i ubalanse. Andre røster 

rundt om i verden tar til orde for at det vi 
er vitne til i flora, fauna og klima kun er 
naturens egen variasjon over et spenn på 
millioner av år.
 
Med dypøkologiens gryende ansvarlig-
gjøring av mennesket i en verden der 
klimaforandringer og regnskogsproblema-
tikk ennå ikke var på dagsorden eller i folks 
bevissthet, fikk vi et redskap for hvordan 
harmonien og livskvaliteten kan råde. Er vi 
villige til å gripe dette redskapet og omfa-
vne de dypøkologiske verdiene?
 
Menneskets fornuft er ikke en enhet
lig valør. Fornuften kan være egoistisk 
basert gjennom at mennesket ser seg 
som verdensaltets forvalter med rett til å 
bestemme hvilke deler av verden som skal 
ha verdi og derigjennom hvilke deler som 
per definisjon er uten verdi - for mennes-
ket. Fornuften kan også være altruistisk 
gjennom å anerkjenne det samfunnsmes-
sige ansvaret som ligger i å styre og lede 
verden - ansvaret for å anerkjenne at alt 
har en verdi, om enn ikke for mennesket 
her og nå.
 
Dypøkologiens far Arne Næss (1912-2009) 
var i forkant av den moderne tidsånd da 
han formulerte viktigheten av å ivareta 
det biologiske mangfoldet. Gjennom de 
tiårene som har gått siden lanseringen av 
de åtte økologiske punktene på begyn-
nelsen av 1970-tallet, har en begynnende 
modningsprosess funnet sted. Mennesket 
hadde gjennom århundrer vokst seg 
inn i tanken om sin egen storhet. Det tar 
således tid å se seg selv som en del av 
et hele. Det krever en evne til å se ting 
utenfra. For å la dypøkologien forklares 
gjennom en parafrase over Henrik Ibsen: 
Mennesket bør se alle sine handlinger 
som en del av en helhet, ikke stykkevis og 
delt som isolerte hendelser uten inn-
virkninger på helheten.
 
Denne helheten var det Norges Miljøvern-
forbund ønsket å fokusere på da organ-
isasjonen ble stiftet i 1993. Gjennom 
sitt urbefolkningsinspirerte emblem 
signaliserte man en ambisjon om å 
videreføre verdens urbefolkningers syn på 
naturen som en levende organisme, der 
alle deler er viktige for at helheten skal 
kunne opprettholdes. Miljøverforbundet 
lar i sitt emblem ørnen, treet og padda 
symbolisere alt liv i lufta, på land og i van-
net, og sola representerer energien som er 
livgivende for både menneskene og andre 
livsformer. Alt dette er samlet i en totem 
som står for den livsnerven vi mennesker 
er forutbestemt til å verne om og ta vare 
på.

 

Menneskene og mangfoldet 
Arne Næss og dypøkologien: 
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Løsning:

KAN DU HJELPE BRUMLE 
MED Å FINNE VEIEN TIL 
LAKSELVEN?

 Barnas VIL DU HA TEGNINGEN
DIN PÅ TRYKK I 
MILJØMAGASINET?!?

Tegn et hus, en bjørn, en hund, 
en fisk, deg selv, en robot, et
romskip, havet...

Du kan tegne det du vil.
Bare fantasien kan stoppe deg...

Av bidragene som kommer inn
velger vi ut noen som kommer 
på trykk i neste utgave.

SEND TEGNINGEN DIN TIL:

Norges Miljøvernforbund
Postboks 593
N-5806 Bergen

ELLER

barn@nmf.no

HUSK å merke brevet/email 
med BARNESIDE

egen side
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Norges Miljøvernforbund lanserer:

Miljødronningens Venner

Miljødronningens Venner  er etablert for at miljøengasjerte firma/givere skal kunne
 hjelpe M/S Miljødronningen med driftskapital slik at skipet fortsatt kan seile som et

uavhengig miljøskip å avdekke ulovligheter langs norskekysten.

Som firma  kan man kjøpe X-antall ”Miljøaksjer” i Miljødronningens Venner.
Miljøaksje A koster 10.000,- pr stk.

Som privatperson/giver kan man kjøpe XX ”Miljøaksjer” i Miljødronningens Venner.
Miljøaksje B koster 1.000,- pr. stk

En gang årlig vil det bli holdt samling om bord i M/S Miljødronningen med framlegg av hvilke 
miljøresultater vi har oppnådd, samt framtidige seilingsplaner.

Dette er ikke en eieraksje i M/S Miljødronningen

Foto: Pål Bentdal

Bergen den 07.12.2011

_____________________

Kurt Willy Oddekalv
Eco Admiral M/S Miljødronningen
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Siden restaureringsarbeidet av Miljøhuset i 
Tromsø startet i 2009 har det skjedd mye.

Huset har i dag 3 ferdige boenheter, 2 
hybelleiligheter i tilbygget og 1 større 
leilighet i hovedhuset.
Disse er nå utleid. 

Miljøhuset har 2 ferdigstilte kontor som 
gjør at regionskontoret er kommet i drift 

noe som er svært gledelig. Dette gjør 
at vi allerede nå kan arbeide miljøvern 
fra huset. Både kontor og leiligheter har 
internett.

Utvendig har Miljøhuset fått skifer på taket 
og alle vegger foruten 2 er ferdigstilte 
mht. maling og vinduslister. Restaurering 
av de eldre vinduene på hovedhuset gjen-
står men dette vil bli gjort til våren. 

Arbeidet er utført av Ruben Oddekalv, 
med god hjelp av Ørjan Holm som er 
fornøyd med fremdriften på arbeidet 
med Miljøhuset. Nå skal huset myldre av 
miljøvern.

miljøhuset i Tromsø
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Ha et flott arrangement i 

flotte omgivelser og støtt en 

god sak samtidig

Medlemsfordel: 25% rabatt på leie av 
lokalet for medlemmer av NMF!

Luden Selskapslokale åpnet i Mars 2011 
og har vært en braksuksess. Luden er 
et fullt utstyrt selskapslokale med både 
skjenkebevillning, bar & restaurant. 
Lokalene ligger sentralt i Indre Sandviken 
i Bergen. Rustikke og historisk riktige 
lokaler, ligger i Norges største ombruks-
bygg, Ludeboden. Stedet har blant annet 
parkeringsmuligheter, sitteplasser opptil 
120 personer på full middag og intims-
cene.

På Luden kan man ha:

- Kurs, møter & konferanser
- Bedriftsarrangementer
- Bryllup
- Konfirmasjoner
- Bursdager, jubileer og andre   
 festivas
- Julebord
- Middager

Matgal

På Luden tilbyr vi det du vil ha. På alle 
våre tre serveringsteder, Seletun, Luden 
& MS Miljødronningen samarbeider vi på 
matsiden med noen utmerkede kokker fra 
det lokale firmaet Matgal. Hos får du vel-
ger du selv menyen til selskapet, som kan 
inneholde alt ifra hvitløk & chili marinerte 
blåskjell eller krabbe til saftig hjortekjøtt 
rett fra grillen. 
Andre fasiliteter:

MS Miljødronningen rett uten-
for dørstokken, med konferanse-
rom til 50 personer og overnattingsplasser 
22. Leies også ut, gjerne sammen med 
Luden.
- Stor brygge
- Lydanlegg, projektorer   
 og annet konferanseutstyr

Hold møtet ditt, middagen eller 50 års 
dagen på en av våre flotte steder. Vi er bil-
lig på pris, har god service og ikke minst. 
Alt overskudd går til Norges Miljøvernfor-
bund.
- Bergens mest miljøvennlige og  
 resirkulerte lokaler!

Kontaktinfo og besøksadresse:

Odin Oddekalv
+47 456 99 016
Odin@nmf.no
Ludeboden
Skuteviksboder 24, 5806 Bergen

nyåpnede Luden selskapslokale
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MS Miljødronningen – et fantastisk 

verktøy & et fantastisk skip. Nå til 

utleie!

Støtt Miljødronningen så hun kan rydde 
problemer og fortsette å vokte langs 
kysten

Medlemsfordel: 15% rabatt på leie av 
konferanserommet!

MS Miljødronningen er en 36m lang kata-
maran	av	typen	Flying	Cat.	«Dronningen»	
som den populært er kalt, ble bygget 
av Miljøvernforbundet for å overvåke 
kysten og dokumentere miljøskader og 
ødeleggelser på havbunnen. Blant annet 
oppdrettsnæringens forferdelige griseri. 

Fasiliteter:

- Helikopterdekk for helt opp til  
 store ambulanse helikoptre
- Konferanserom til 50 personer  
 med alt teknsik utstyr i høyeste  
 kvalitet
- Miniubåt (ROV), går til 1500m   

 under havoverflaten   
 og filmer i HD kvalitet   
 og sender live til konferanse  
 rommet eller på Tv. (Midlertidig  
 tatt ut)
- Matservering
- Bar og skjenkebevillning for øl &  
 vin
- Overnatting til 22 personer   
 (2-manns lugarer)
- Laboratorium
- Flere dykkersett og fyllestasjon  
 for pusteluft

Muligheter:

Miljødronningen kan leies til bla:
- Kurs, konferanser & møter
- Blåturer til ønsket destinasjon
- Dykketurer med dykkerutstyr
- Kunde arrangementer
- Sightseeing
- Tur til f.eks Miljøhotellet Seletun  
 for middag, aktiviteter og over - 
 natting
- Firmaturer
- Undervisningslokale

- Transport

Vi har rimelige priser, gode fasiliteter og 
mange opplevelser å tilby.
Skip det vanlige lokalet og prøv noe nytt 
og spennende. Miljødronningen må op-
pleves.

Du er som medlem og medeier i Skipet er 
selvsagt hjertlig velkommen til å komme 
og se det fantastiske skipet. Kontakt oss, 
55 30 67 00.

Kontaktinfo: 

Odin Oddekalv
+47 456 99 016 eller 55 30 67 00
Odin@nmf.no
Besøksadresse: 
Ludeboden, Skuteviksboder 24, 5806 
Bergen

ms miljødronningen
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Villmark, lokal mat og moderne 

fasiliteter i autentiske bygg helt til-

bake til 1614 e.kr

-Tips dine venner om Seletun, en bort-
gjemt perle øverst i Osvassdraget
Medlemsfordel: 25% på leie av stedet!

Miljøhotellet Seletun er bygget, eid og 
driftet av Miljøvernforbundet og er en av 
grunnsteinene i organisasjonen. Dette 
er Europas mest miljøvennlige hotell, fra 
kloakksystem til servietter og byggene. 
Seletun ligger på en sjarmerende halvøy 
øverst i Osvassdraget. Bygget for å ta imot 
grupper, leier man Seletun har man hele 
stedet for seg selv.

Fasiliteter & aktiviteter:
- Utendørs Konsertamfi til   
 200personer
- Utendørs grillhus
- Kurs & Konferanse lokaler
- Overnatting til 37 personer.
- Øl stue
- Bueskyte bane med utstyr
- Kanopadling
- Fiskemuligheter
- Også gode aktivitetfasiliteter for  
  barn som skattejakt,  
 hesteskokast osv.

Overskuddet går i sin helhet til Norges 
Miljøvernforbund.

Ta kontakt for mer informasjon, 
booking eller forespørsler.

Vi har gode priser!

Kontaktinfo og besøksadresse:

Camilla	Kvasnes	
+47 468 15 100 eller 55 30 67 00
seletun@seletun.no

Engevikveien 130
5229 Kalandseidet
Postadresse: Pb 593

miljøhotellet seletun 
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Bli Medlem/Miljøfadder 

Velg den eller de miljøsakene du vil støtte.
Når du vil melde deg inn, 
send inn slippen under, eller besøk vår
hjemmeside: nmf.no/medlem

o Jeg ønsker medlemskap

Mine interesseområder:

o Levende  Hav
o Klima/Energi
o Truede Arter
o Samferdsel
o Trygg Mat
o Miljøgifter/Avfall

Annet:...............................

Norges Miljøvernforbund
Svarsending 7876

0097 Oslo

o Pensj./stud. kr 150,- pr år o Vanlig medlem kr 300,- pr år    
o Miljøfadder fra kr 500,- år  Støtte over kr 500,- gir rett til skattefradrag

Navn:
 
Adresse:

Postnr. og sted:

Epost:

Telefon:

- vi gjenvinner batterier

Veien

videre

er et

felles

ansvar

www.batteriretur.no
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B
RETURADRESSE:

Norges Miljøvernforbund
Boks 593
5806 Bergen

Elbilen i-MiEV 2011 har bl.a. innebygget navigasjon med informasjon 
om ladestasjoner, stabilitetskontroll og antispinn, 6 kollisjonsputer, 
aluminiumsfelger, klimaanlegg, tåkelys, elektriske vinduer, sentrallås, 
radio/CD/MP3, USB-inngang og rekkeviddeindikator. 
Rekkevidde i henhold til EU-norm er 150 km. Rekkevidde avhenger 
av kjørestil, temperatur og veiforhold.

Tilleggsvarme fra Eberspächer 
Start kjøreturen med varm og isfri bil. Spar strøm og forleng rekkevidden. 
En komfortabel parkerings- og kjørevarmer er nå tilgjengelig for rask levering. 
Kontakt din forhandler for tilbud.

  FOR NÆRMESTE FORHANDLER RING 23 37 61 00  

* Veil pris pr. 19.01.2012 levert Drammen bilhavn. Frakt og lev. omk. til lokal forhandler tilkommer. 
 Enkelte utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. Med forbehold om evt. trykkfeil.

i-MiEV 2011 
Nå kun kr. 192.500,-*

Gjelder et begrenset antall biler.


