
Når møter igjen Kari og Ola Nordmann rovdyret og drepes? 
 
 
Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.10.07 
 
Den begrunnede frykten for at også nordmenn skal bli rovdyr-mat sprer om seg. Enkelte 
steder i vårt land er det i dag bl.a. rovdyrforhold som påvirker:  
- foreldre og skolebarn - slik at barn ikke sleppes alene på skolevei 
- barnehagebarn – de skal befinne seg nær barnehagebygningen og ikke i skogen like ved 
- at folk unngår bærturer eller begrenser disse  
- at friluftslivet hemmes  
- at næringsdrivende får sine buskaper redusert med store dyrelidelser og omkostninger for   
   sau og lam kan dette dreie seg om omkring 70 000 dyr i 2007 
- Grunnloven – dens paragrafer 2, 101, 105 og 110 brytes på flere områder 
 
Det figurerer ulike tall for størrelsen på bjørnestammen i Skandinavia, men den skal ligge 
omkring 2-3 000 dyr og omkring 70 av disse er i Norge. 
 
Norge var i en tilsvarende situasjon rundt 1850 og i en ”Oppgave over de fældede rovdyr for 
hvis ødelæggelser der af amtscommunerne er utbetalt præmier i året 1850” meddelt av can. 
Juris M.B. Tvethe, kan vi lese følgende om Norge: 
Bjørne 246 - Ulve 191 - Gauper 118 - Jerv 39 - Ørne 2.426 - Bjergugle  268 -  Hønsehøge  
410. (For årene 1846 - 1850 er tallene slik: Bjørne  1.324 - Ulve  2.123 -  Gauper  592. (Under 
oppgaven står det oppgitt, for interesserte: Nord-Odal 1995, Tormod Bekken.)) 
 
Statlige skuddpremier i Norge ble innført i 1733 og opphevet i 1930 – altså over en periode på 
197 år! Lokale skuddpremier virket frem til fredningen i 1973. 
 
Det er positive signaler fra Direktoratet for naturforvaltning nå om dagen når det gjelder 
utvidet jakt på bjørn – men vi må tilbake dit at næringsinteresser i utmark selvsagt kan skyte 
det som trengs av rovdyr og det skal heller ikke være noe rovdyrfare for folk som ferdes 
normalt i skog og mark. Det var et stort uttak av rovdyr her i Norge fra omkring 1850 og 
fremover og grunnen var bl.a. store skader på bufe. 
 
Under ser en fotos av ekskrementer fra bjørn og ulv (og kan kjenne disse igjen) registrert i 
Kongsvingertraktene oktober 2007. Mobilen på bildet er 11 cm lang. 
 
 
 

Ulveekskrementer. (Foto: LA Høgetveit) Bjørneekskrementer. (Foto: LA Høgetveit) 

 
Relatert sak: 
http://kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2007/Rovdyrelskerne_og_deres_religion-15.10.2007.htm  


