
 

Statsråd, politikere og ordstyrer ! 

Rovviltforliket fastslo bl.a at i beiteprioriterte områder skal en ikke 

ha rovdyr som utgjør ett skadepotensiale. 

I Oppland og Akershus opplever beitebrukerne i disse dager stadige 

og voldsomme angrep av ulv på beitedyra. Angrep skjer også andre 

steder i landet av kongeørn, jerv, bjørn og gaupe.  

Til deg som er politiker, hva betyr skadepotensiale ??   

Vi beitebruker har i vår enfoldighet trodd at politikerne mente noe 

med rovviltforliket, men i dag innser vi at regjeringa ikke har til 

hensikt å følge opp forliket. 

Mange erfarte sist vinter at rovdyrproblematikken ikke lenger bare 

angår beitebrukere.  Det angår i stor grad bosetning, trivsel og 

livskvalitet på landsbygda. Det ble mye oppstyr i media og hos 

politikere, selv i Høyre ble det kraftige protester.  

Helgesen tolket loven og forvaltningen av ulven stoppet der og da. 

Konsekvensen er at det er mer ulv i Norge enn på 100- 150 år.  Den 

manglende forvaltning av ulven, kommer til å gi oss blodige svar i 

ukene fremover. Mange uttrykker nå engstelse for å slippe dyra 

sine. 

Av og til kan det for en sauebonde virke som om de som styrer visse 

departementer og direktorater, er i nær familie med Ulv Ulvesen.  

Dale foreslo i sitt innspill til jordbruksoppgjøret å fjerne 

innmarksbeite tilskuddet. Hvordan er det mulig ??, han vet jo at en 

rekke beitedyr presses inn på innmark pga av rovdyr. Totalt har ca  

360.000 sau ikke adgang til utmarka ? Hvor er logikken hr Statsråd ?   



Er det drømmende politikere, som utgjør den største trussel for 

beitebrukerne og livet på landsbygda? 

Uansett, sauebønder blir ikke tatt på alvor, og blir ett lett bytte for  

livsfjerne politikere.   

Alle trenger mat, også stortingspolitikere, byråkrater, og 

rovdyrromantikere. De gastronomiske nytelser av lammekjøtt og 

ett flott kulturlandskap, er ikke ett resultat av ulvepolitikken. Det 

skyldes faktisk sauebønder, som ennå ikke har kastet inn 

håndkledet. Dette til tross for angrep fra både to og firbeinte 

rovdyr, og en inntekt pr årsverk på under 200.000 kr.   

Jeg undrer meg på hva som foregår oppi hodet på folk når en 

opplever underskriftsaksjoner med tema « Nei til sau på 

utmarksbeite.»  

Mandag sto NOAH fram på NRK TV og sa at jakt med plotthund ville 

påføre ulven betydelige lidelser ???.  

Jeg må si meg enig med beitelagsrepresentanten som mente at det 

måtte aksepteres for å unngå ytterligere lidelser for sauen.  

Sitat fra redaktøren I Aura Avis 11.6.17 

Til slutt koker saken ned til ett enkelt spørsmål: Vil vi ha mat, 

kulturlandskap og befolkede bygder, eller skal rovdyra og jungelen 

overta.  

Takk for meg !!! 

 

Frank Røym 


