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Hei. Håper dere kan ta dere tid til å lese dette. Sterk ettertanke. 

"Ser dere tallene nå?" 

 En gaupeunge ble skutt 4. februar, oppe i nord, på åte. Hvis det hadde vært hunngaupa, 

måtte de ha avslutta jakta men siden det var en unge, kunne de heldige jegerne få drepe et 

dyr til. 

 Søvnige bjørner tusler ut av hiet og er sjanseløse der jegeren sitter og venter. 

 Jerver blir røska ut av hi – ungene også – og drept med skudd i hodet – mora også. I 

nasjonalparker, hvor Norges befolkning tror at dyr i Norge er trygge fra menneskelig 

inngripen. 

 Ingen dyr i Norge er trygge i noen nasjonalparker så lenge sauene får gå der. Og nå står vi 

foran en høring om utvidet lisensfellingsperiode for ulv. Fordi: Sau. Stort sett sau. Det er 

fremdeles hovedargumentet for de som vil ha vekk rovdyrene og hater ulven mest. 

Så langt har ikke media ofret mange ordene på realiteten når det gjelder sau i Norge. Nå legger 

jeg vekk rovdyr for en liten stund og tar for meg sauen. For en rovdyrverner er også dyreverner 

og det gjør bortimot fysisk vondt å se bilder av sauer fra utmarksbeite i Norge, der de har dødd av 

ryggvelt, fastsitting i busk og myr, sultet i hjel etter beinbrudd, dødd i lidelser etter jurbetennelser 

eller utmattelse etter flåttbitt – lista over lidelsene er lang. Og ikke trenger vi å ta en Sp heller – 

det finnes nok av bilder fra norske forhold… Det sies at rundt 120 000 sauer og lam dør hvert år i 

utmarka. Det er ikke et skuldertrekk. Jeg er klar over at det kan være vanskelig å se for seg 

tallene, jeg sliter selv så jeg har fått hjelp av Sigvard Petersen til å framstille dette på en lettere 

måte. Den som er ukjent med størrelsen på et slakta lam kan google, og finne bilde av et slakta 

lam der det henger på slakteriet. Der ser man at slaktet er en god meter langt, så vi kan ta 

utgangspunkt i denne meteren, et veldig greit tall å forholde seg til. Samtidig tar vi utgangspunkt 

i tall fra Miljødirektoratet (MD), Statens naturoppsyn (SNO) og Nortura, slik at vi har 

ryggdekning for tallmaterialet vi bruker. MD sier at 1343 sau og lam er bekreftet tatt av rovdyr i 

2016, og knapt 18.000 sau ble erstattet som tapt til de 5 store rovdyra, inklusive kongeørn. I disse 

18.000 innbefattes masse synsing om tap, og også konfliktdempende erstatninger. Da står vi igjen 

med 102.000 sauer som verken er bekreftet eller antatt tapt til rovdyr, de er altså tapt av helt 

andre grunner. Hvis du la alle sauene og lammene som dør av seg selv i utmarka uten rovdyrenes 

hjelp i ei linje, vil den linja strekke seg 102 kilometer som er fra Oslo og opp til Tangen, eller for 

Elverum og omegn sin del; fra Elverum til midt mellom Tiur’n Kro og Atna. Linja er hvit uten å 

ta hensyn til sorte får og kartene er lånt fra Norgeskart. 

http://www.norgeskart.no/#5/378604/7226208


 

Ser det trivelig ut? Jeg kunne fått Sigvard til å framstille dette i hvor langt fårikålgrytene satt etter 

hverandre ville ha rukket, men det får være måte på framstilling. 

Sau som blir tatt av rovdyr, hvilket er 1343 sau bekreftet fra SNO for de fire store rovdyra, kan vi 

også legge i ei linje og da ville lammene strekke seg fra Aker brygge til Akershus Slott. 



 

For Elverum sin del ville vi fremdeles vært i Elverum. Ser du forskjellen? 

Utmarka er ikke det største svinnet i Norge, selv om 120 000 dyr er – unnskyld fransken – 

helvetes mye. Ikke er det den største trusselen for sauene, heller. Nei – det er ikke ulv eller andre 

rovdyr. Det er fryselagere. Og subsidier. Og bønder som ikke vil rette seg etter Norturas råd. 

Bransjens egen anbefaling. Det ble tydeligvis ikke hørt – verken av bønder, politikere eller media 

– at Nortura selv gikk ut og anbefalte at det IKKE ble utvidet saueflokker og IKKE ble bygget 

flere sauefjøs. Dette ble ikke tatt til følge, så på et år økte det forventede overskuddet på 

fryselagrene fra 3000 tonn til 5000 tonn med unyttig slakta dyr, som jeg anser som lefling av liv 

og verdifull mat for den som spiser slikt. Men slike tall er veldig vanskelige å ta inn over seg, så 

vi tar en tur på linja igjen. 

Med utgangspunkt i lam, så ville 5000 tonn (5 millioner kilo) lam bli 250.000 lam. Det er mange, 

det. Linja viser her hvor mange det er. Man ville kunne dekke veien sammenhengende fra Oslo til 

nesten Arendal… 



 

eller Fra Elverum til Innset nord i Østerdalen, dvs. omtrent hele Østerdalen fylt med skrotter! 



 

Vi kan ta disse opplysningene og gjøre om i kjøretid, og bruke en snittfart på 75km/t uten røde 

lys og nedbremsing for elg: 

 For å kjøre strekningen med sau/lam bekreftet tatt av hver rovdyrart ville det ta ca. 15 

sekunder å kjøre 

 For å kjøre strekningen med sau/lam tatt av andre grunner: 1 time og 21 minutter 

 For å kjøre strekningen med overskuddslager av lam på fryselager: 3 timer og 23 minutter 

I mangel av «franske» uttrykk, så er tallene mildt sagt sjokkerende! 

Mens linjene av sauer og lam som er sjøldauvva i utmarka eller unyttig slakta og ligger på 

fryselagere og blir gamle og grønne fordi kjøttforbruket til nordmenn har forandra seg, drepes 

våre sjeldne rovdyr fullstendig uten grunn under dekke av “forvaltning” utført av skytekåte som 

syns det er gøy å ta liv. Fakta: Om det ikke fantes et eneste rovdyr i Norge, verken stort eller 

smått, må etter hvert en og annen sauebonde omstille drifta si før vi må bygge flere fryselagere 



for de stadig økende tonnene med overskuddskjøtt. Løsningen er IKKE å tvinge forbrukerne til å 

spise mer sau. Løsningen er å tilpasse markedet uten å drepe flere rovdyr. 

Hvis du syns lammesteken, fårikåla og pinnekjøttet smaker like godt etter å ha sett disse 

oversiktene, må du enten starte sauefjøs eller gå inn i politikken, for det er faktisk der slike blinde 

mennesker for tiden befinner seg. 

Berit Helberg, med god hjelp av Sigvard Petersen 
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