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ENGASJERTE DELTAKERE: Utvalgets leder Reidar Åsgård flankert av Berit Hundåla fra Norges Bondelag og Nils Solberg fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Ulvesoneutvalgets
FOTO: KJELL AASUM
leder syntes det var svært nyttig å få mange innspill i løpet av mandagens seminar på Gardermoen som samlet 60 deltakere i hovedsak fra Østlandet.

Ulvesoner til debatt
Skal ulvesonen øst for Glomma i tre fylker fortsatt
gjelde? Eller bør ordningen utvides eller avvikles? I
oktober må utvalget som evaluerer avgi innstilling.
Kjell Aasum
kjaa@rb.no

63 97 96 13

■ GARDERMOEN
Som et ledd i oppfølgingen av
rovviltforliket fra i fjor, har Miljøverndepartementet oppnevnt
et utvalg som skal evaluere ulvesonen.
Utvalgets mandat er å vurdere
om det er hensiktsmessig å ha
en egen ulvesone og eventuelle
justeringer basert på erfaringer
fra 2005.
– Vi skal finne ut hva som ut
fra et naturfaglig synspunkt er
et hensiktsmessig forvaltningsområde for ulv, forteller Reidar
Åsgård, engerdølen som leder
utvalget med ni medlemmer.
Åsgård uttaler at generelt sett
virker det som om mange innen-

for sonen gjerne ville ha stått
utenfor, mens de som fortsatt
står utenfor synes ordningen
virker fornuftig. Folk er seg selv
nærmest.
– Stortingets flertall har vedtatt at vi fortsatt skal ha ulv i
Norge. Det er en kjensgjerning
vi bare er nødt til å forholde oss
til, uansett hva den enkelte av
oss måtte mene om det, sier Åsgård.
Mandag ble det holdt et erfarings- og fagseminar for å innhente relevant informasjon. En
rekke organisasjoner og kommuner var invitert og det deltok
rundt 60 personer.

Vern om beitenæringene
Romerikes Blad lette denne
gang forgjeves etter engasjerte
deltakere fra vårt distrikt.

Berit Hundåla, 1. nestleder i
Norges Bondelag, hadde tatt turen fra Vefsn på Helgeland.
– Beitedyr og ulv går ikke i
hop, og vi er opptatt av å opprettholde livskraftige beitenæringer. Det er viktig å begrense
rovdyrenes herjinger mest mulig. Vi støtter derfor ordningen
med ulvesoner også i fortsettelsen, muligens med noen mindre justeringer.

Overgrep
Nils Solberg fra Halden er talsmann for Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
– Dagens ordning gir mange
en følelse av å leve i et reservat.
Ulv som ferdes i prioriterte beiteområder må tas ut før de gjør
skade.
Solberg reagerer på at utvalget som miljøverndepartementet har satt ned har et klart flertall av representanter som bor
utenfor elvesonen.
– Dette er nok et overgrep mot

Arbeid på brua i hele sommer
Lars Petter Hallingstorp
lpha@rb.no

63 80 48 86

■ LEIRSUND: Mesta foretar for ti-

den reparasjoner av Leirsund
bru.
Byggeleder Hilde Balke i Statens vegvesen opplyser at arbeidet vil vare ut august.
– I forbindelse med utskiftningen av rekkverket oppdaget
vi at det var større skader på føringskantene, der rekkverket er
montert, enn vi først antok, forklarer Balke.
Dette har ført til at arbeidet
med brua vil strekke ut i tid. I

forbindelse med utbedringen av
føringskantene må en større del
av veibanen bli brukt til arbeidet.
– Utfordringen er å gjennomføre dette samtidig som trafikken skal gå, sier Balke.
Måten å løse dette på gjøres
ved å holde kun en fil av kjørebanen åpen og å lysregulere trafikken.
– Nå flytter vi snart over på
den andre siden for å skifte ut
rekkverket der, opplyser Balke.
Utskiftingen sier hun skyldes
normalt vedlikehold.
– Det er ganske normalt å måt-

te skifte ut rekkverket på eldre
bruer for å få de opp til dagens
standard, forklarer Balke.
De gamle føringskantene blir
nå fjernet inn til armeringen og
støpt på ny.
– Betong forvitrer, som følge
av blant annet salting, opplyser
Balke.
Utbedringene opplyser hun
koster i underkant av to millioner kroner.
EN FIL: Bruarbeidet på Leirsund
vil vare ut august, opplyser
Statens vegvesen.
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MØTES IGJEN I AUGUST: Noen av utvalgsmedlemmene: Thomas Olstad, Norvald Illevold, Kristine Schneede, Reidar Åsgård og Kjersti
Gram Andersen.
mindretallet som hittil har fått
hele belastningen med norsk ulveforvaltning.
Ordfører i Åsnes kommune i
Solør, Ørjan Bue, uttalte at dagens ordning går ut over folks
trivsel og livskvalitet.
– Ulvesonen bør oppheves slik
at regulær forvaltning og beskatning av ulv kan utøves også
i dette området. I motsatt fall må
grunneiere og jeger- og fiskeforeningene få kompensasjon for

byrdene.
Espen Fjeldstad tok ordet på
vegne av departementet.
– Utvalget skal komme med
sin innstilling i oktober. Det har
en komplisert oppgave, og det sier seg selv at ikke alle vil bli fornøyde med tilrådingene. Vi må
nok dessuten også i framtida leve med sterke konflikter på dette
området. Rovviltpolitikk er en
vanskelig balansegang.

