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av hjelpere, som alle noterte flittig under møtet.)
BFR var nylig i møte med Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, og her følger en liten
rapport fra møtet på Miljøverndepartemenet. Dette møtet ble da holdt på det grunnlag
av at Miljøvernministeren også ville snakke med "vernerorganisasjonene", for å høres
dere synspunkter på bl.a. rovviltforliket og oppfølgingen av det.
De organisasjonene som var invitert møtet, foruten BFR, var ARR, Norges
Naturvernforbund, WWF, Foreningen Våre Rovdyr, Norges Miljøvernforbund, Natur og
Ungdom.
På vegne av BFR stilte leder Lars-Erik Lie samt Thorolf Lie.
Møtet åpnet med en introduksjon av Miljøvernministeren, men han ville komme i gang
med å høre hva de forskjellige organisasjonene hadde å si, så han ga raskt ordet til dem.
Når det ble BFR sin tur så tok vi opp litt forskjellige typer tema, vi snakket om dette med

den vårjakten på bjørn som har foregått nå i år, og Thorolf Lie tok for seg detaljene der.
Lars-Erik Lie snakket videre om hiuttak av jerv og hvilken skamplett det er for
"Miljønasjonen Norge" å drive med dette. Vi kom også inn på rovviltnemndene og satte
spørsmålstegn ved medlemmene der. Bl.a. rovviltnemnda i Hedmark består stort sett
bare av kjente rovdyrmotstandere, noe vi synes er meget betenkelig.
Videre tok vi opp dette med driftsformen som sauebøndene har, nemlig utmarksbeite.
Og satte spørsmålstegn ved sauer og dyrevern, da det kan virke som sauer ikke skal ha
noe dyrevern. Over 100 000 sauer dør hvert år på utmarksbeite av ANDRE årsaker enn
rovdyr, og vi spurte Miljøvernministeren om dette er helt greit? Skal ikke disse dyrene ha
noe som helst vern? Det er helt klart at denne driftsformen er meget uheldig og meget
kostbar, og noe må gjøres.
Vi forsøkte å holde et engasjert og tidvis humoristisk innlegg og jeg tror det nådde frem
bra, da Miljøvernministeren så ut til å "våkne opp" og lo flere ganger. Humor er alltid en
god ting å bruke, og det kan gjøre "tørre temaer" mer engasjerende. Nå er jo
rovviltpolitikken i seg selv alvorlig nok som det er, og det ble også sagt, både fra
Miljøvernministeren og andre, at den "tause majoritet" blant folk på bygdene, dvs. de
som er FOR rovdyr, men som ikke tørr si det høyt, de MÅ VÅKNE og begynne å si sin
mening. Vi presiserte at den "tause majoritet" nå faktisk er i ferd med å våkne og vi har
over 3600 medlemmer på Facebook. Vi representerer de bygdefolkene som kanskje
ellers ikke har turt å si sin mening, men gjennom BFR så kan de komme til ordet.
Etter at BFR hadde sagt sitt, så fortsatte de andre tilstedeværende organisasjonene med
sine innlegg, og en del av de samme temaene gikk igjen, spesielt dette med hiuttak av
jerv, vårjakten på bjørn, rovviltnemndene, men den det ble også tatt opp dette med
ulvebestanden samt at ARR sine repesentanter fikk snakket en del om dette med tjuvjakt
og utlegging av giftåte for ulv, samt noen andre temaer.
Til slutt sammenfattet Miljøvernministeren de inntrykkene han hadde fått. Han forsøkte
også og forklare hva han mente var positivt med rovdyrforliket, men han skjønte også at
vi protesterte sterkt på dette med hiuttak av jerv og vårjakt på bjørn, og var enig i at det
var et problem og et dilemma som nok vakte en del bekymringer for myndigheten. Det
er ingen ideéll løsning for dem dette, så vi håper at det er noe man kan få gjort noe med
i tida fremover. Det er ikke verdig for Norge å ta ibruk slike tiltak. Og når det gjelder
unge hannbjørner, hvorfor ikke bare omlokalisere dem til sauefrie områder istedet for å
skyte dem? DET har jo vist seg å fungere veldig bra i andre land, USA og Canada f.eks.
Til slutt fikk jeg overrakt Miljøvernministeren mine forhåndsskrevne notater for møtet,
slik at han kunne lese detaljene i det vi hadde skrevet.
Vi får bare håpe at han og resten av Miljøverndepartementet tar til seg noe av det som
ble sagt på møtet, og at vi vernerorganisasjoner kan få være med og bidra med tips og

råd i tida fremover også. Det skal ikke være slik at det kun er jegere, bønder og
grunneiere som skal ha enerett på å uttale seg til politikerne. Det finnes en annen side i
debatten også, som har MANGE fornuftige ting å komme med, så det føltes godt at vi
også nå endelig blir hørt. Det er DET vi har jobbet for hele tida, så godt å se vi når fram.
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