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Et spennende år 
«Det er mange saker å ta tak 
i, og PDK har en plattform, en 
ideologi og et program som vil 
gjøre det. Les vårt program,  
og bli med på laget for et bedre 
Norge.» Erik Selle, side 3-4
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Et spennende år
Partiet De Kristne ble ikke stiftet 
med den hensikt å få andre partier 
i regjering. Vi kan nok likevel slå 
fast at det har vært en medvirkende 
konsekvens, og det er vi glade for. 
Det finnes direkte innflytelse og 
det finnes indirekte innflytelse. 
Vår tilstedeværelse gjør seg høyst 
gjeldende, ikke minst i kommunene 
hvor vi har folkevalgte på vår 
plattform. Med økende medlemstall, 
flere overganger fra sittende 
folkevalgte og en god organisasjon 
er vi å regne med i politikken. 
 

Den nye regjeringen har 
flere gode tiltak. Saken om 
tvillingaborter var et gledelig 

gjennomslag for livet. At dette 
overhodet er kontroversielt sier litt om 
det ideologiske klimaet i Norge. Ingen 
av våre naboland har tillat tvillingabort, 
og det er et ganske brutalt og kynisk 
tiltak. Godt at denne loven ble endret. 
Videre har den borgerlige regjeringen 
levert på antisemittisme, tiltak mot 
terror og støtte til demokratiet Israel. 
Det er vi også svært fornøyd med. Når 
de konservative kreftene på borgerlig 
side samarbeider, kan vi enda få 
gjennomslag for bedre politikk og en 
lysere fremtid. 

Borgerlig side trenger PDK på alle 
nivå. I kommunestyrer, fylkesting og 
på Stortinget. Det er en rekke sektorer 
hvor den nye plattformen bare er en 
begynnelse i riktig retning i noen saker,  
og trenger et tydelig verdikonservativ 

tyngre trykk i bredden fremover. Selv om 
vi er et tydelig og avklart borgerlig parti 
er det klart at der er en annen skillelinje 
i politikken som er avgjørende i vår 
tid. Det er grenseoppgangen mellom 
globalisering og fortsatt nasjonalstat. 
Det er en skillelinje som er avgjørende 
for PDK. Vi vil ha en fortsatt sterk, fri og 
uavhengig nasjonalstat. For at det skal 
skje må det norske Storting beholde all 
makt i denne sal, og ha verktøykassen 
full til politisk handlingsrom.  Der er 
Regjeringen Solberg på feil kurs. 

Jeg skal bare nevne noen saker som 
dagens stortingspolitikere ikke synes 
å bry seg synderlig om, men som 
er kritisk for Norge. Nå bygges 5G 
nettet ut i Norge av kinesiske Huawei. 
Australia har akkurat terminert sin avtale 
om utbygging av 5G med kinesiske 
selskaper grunnet sikkerhetspolitikk. 

Det burde være innlysende. Vi kan 
ikke la kinesiske selskaper bygge ut 
kommunikasjonsinfrastruktur i Norge. 
Vi er for handel med Kina, men ikke på 
sikkerhetskritiske områder. 

ACER er kanskje den dårligste 
avgjørelsen dette Stortinget har fattet. 
Norsk vannkraft ble først privatisert, 
deretter legges utenlandskabler som vil 
gi Norge høy kraftpris. Norge er et kaldt 
land. Dette reduserer konkurranseevnen 
til norsk kraftkrevende industri, øker 
energikostnadene for husholdningen 
og er en sikkerhetsrisiko. Nå kjøper 
utenlandske eiere norske fosser. Det er et 
nasjonalt ansvar å sikre energiforsyning 
til nasjonen. Dette er så dårlig politikk 
at det må spekuleres i motivasjonen. 
Globalistene tror det er bra for Norge å 
avgi suverenitet, og gjennom å fjerne 
selvrådeevnen fjernes selvråderetten.  

Et spennende år
Hvis dagens energipolitikk hadde vært 
gjeldende da vi fant olje, ville aldri oljen 
kommet folket til gode slik den nå har 
gjort. Norsk vannkraft må tilbake til 
norsk eierskap, og staten må ha kontroll 
på norsk energiforsyning. Staten må 
også ha kontroll på og eierskap på 
norsk forsvarsevne. PDK vil ha en så 
liten stat som mulig, og så stor stat som 
nødvendig. Dette er nødvendig. 

Granavolden-plattformen svikter 
igjen norsk nasjonal forsvarsevne. 
Landforsvaret og Sjøforsvaret går 
for lut og kaldt vann. Den dagen 
alarmen går, er det for sent. Høyres 
mantra om styrking av forsvaret er å 
kaste blår i øynene på folket. PDK har 
en gjennomtenkt og godt forankret 
forsvarspolitikk som vi vil holde høyt. 
Forsvarssjefen holdt sitt årlige foredrag 
i Oslo Militære Samfunn nylig hvor 
han slo fast det alle vi andre enn 
Stortinget synes å forstå, at den norske 
forsvarsevnene er for svak. PDK vil gjøre 
noe med det. 

Nærpolitireformens konsekvenser 
stiger nå frem. Gapet mellom politiets 
øverste ledelse som lojalt har påstått 
at reformen er god, blir motsagt av 
politiet som utøver tjenesten. Navnet i 
seg selv er orwelliansk, og nok et forsøk 
på å forføre folket. Man får ikke politi 
nært folket ved å fjerne politi fra der du 
bor. Og resultatet er redusert trygghet 
i en tid der vi har behov for mer av det. 
Den nye regjeringen vil stolt og sta 
ikke erkjenne dette. Da trenger vi PDK. 
Nærpolitireformen må reformeres før 
den er fullført. 

Matvareberedskapen og såkorn-
beredskapen er også beredskap. Vil du ha 
dette på plass, må du stemme PDK. 

KrF har også gjort det tydelig at 
ekteskapsloven ikke er noe de vil kjempe 
for. Barns rett til mor og far, er det PDK 
som må adressere.  Barnevernsreform 

som tar på alvor alle de som har 
opplevd overgrep og feilvurderinger 
fra barnevernets side, fedre som står 
rettsløse i det norske systemet og 
kvalitetssikring av etaten, er det PDK 
som vil fremme. Det gjorde vi i Bergen, 
det vil vi gjøre nasjonalt. 

Før jul var jeg tilstede på Stortinget da 
Høyres Utenriksminister redegjorde 
for FNs Migrasjonsplan som Norge 
underskrev i Marrakech i desember. 
Seansen var underlig. En internasjonal 
avtale som er drakonisk i effekt og 
omfang avviste et samlet Storting med 
unntak av FrP å debattere. SV raljerte 
mot motstandere av avtalen, og mente 
det var bortkastet tid å orientere om 
den. KrF var like fornøyd, og avviste også 
en debatt. Dette er intet mindre enn 
en skandale. De store sakene avvises 
som ubetydelige og konsekvensløse. 
Akkurat som politikerne avviste at 
ACER vil gi høyere strømpriser i Norge. 
Politikere som dette trenger utskifting. 
PDK sier NEI til globalismen , og ja til 
nasjonalstater i internasjonalt samarbeid. 
Denne distinksjonen ser ikke dagens 
regjeringspartier. Derfor er PDK en ren 
nødvendighet som en sterk røst på 
borgerlig side. Bare velgerne kan gi 
oss det mandatet, og første korsveg er 
valget i 2019. 

Det er mange saker å ta tak i, og PDK har 
en plattform, en ideologi og et program 
som vil gjøre det. Les vårt program, og 
bli med på laget for et bedre Norge. En 
borgerlig flertallsregjering er et skritt 
i riktig retning. PDK i norsk politikk i 
mange kommuner, fylker og til slutt på 
Stortinget vil gjøre det enda bedre. 

Valget er ditt. 

Erik Selle  
partileder

Norge har fått ny regjering.  Med KrF inn i 
regjeringskontorene har vi fått en ny parlamentarisk 
situasjon med en flertallsregjering. Dette betyr mindre 
handlingsrom på Stortinget for opposisjonen, og mer 
flyt i gjennomføringen av regjeringsplattformen for 
regjeringen. Noen spør seg, hva nå med PDK?

Takk til 
Beatrice Katla 

 
eg vil på vegne av PDK få takke 
deg hjertelig Beatrice for arbeidet 
du har lagt ned i seks viktige år i 

partiet vårt. I disse årene har du vært 
vårt administrative ansikt utad, som 
kontorsekretær har du betjent pc og 
telefon, svært ofte til ubekvemme 
tider av døgnet, alltid blid, vennlig og 
imøtekommende, men saklig, tydelig 
og ofte med konstruktive råd og tips 
om hjelp videre.

Jeg kan samstemme med tidligere 
partisekretærer; uten deg hadde vi ikke 
på noen måte klart dette. Du har vært 
vårt levende leksikon, alltid tilgjengelig.

Om du nå slutter i denne jobben, så 
gleder det oss at du vil tre inn i det store 
frivillige korps av medarbeidere som 
legger ned mye dugnad for partiet! 

Håvar Fjære  
partisekretær

JJ
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Når jeg hver morgen, tidlig, er inne og 
ser beløpene som er kommet inn dagen i 
forveien, av og til er det navn som kommer 
opp i tilknytning til beløpet, andre ganger 
sørger det tekniske for at bare beløpet står 
aleine, da tenker jeg med takknemlighet 
på deg, giver. Du har fått noen livsverdier 
kjær, disse livsverdiene ville du gjerne 
synliggjøre i samfunnet rundt deg. Du vet 
at de er til det beste for enkeltmennesket 
og for fellesskapet. Ja kanskje du til og 
med bærer på en overbevisning om at vår 
Skapers vilje var at disse verdiene skulle 
omslutte mennesket fra fødsel til død, da 
ville det bli godt for mennesket å leve. 
Derfor gir du. Med et villig hjerte. 

Tusen takk for at du på denne måten 
følger Guds stemme i ditt indre og møter 
partiets behov for midler i det reint 
konkrete.

Vi er gått inn i et valgår. Partiet vil ha 
annonsering og profilering i media. 
Det koster. Samtidig er det behov for at 
gode talskvinner og talsmenn kommer 
rundt til fylkeslag og temamøter. 
Verdiene våre, særlig de som Bibelen 
beskriver for oss som livs- og 
samfunnsbyggende, må tydeliggjøres. 
Det er det gavene dine blir brukt til. 
Igjen, hjertelig takk!

Og vi håper du vil fortsette med 
pengeoverføringer gjennom hele 
valgåret. Små og store beløp, alt 
kommer til nytte. Jo mer økonomisk 
støtte, jo mer tydelig kan vi markere 
våre verdier i månedene og ukene som 
ligger foran. Hvert et gavebeløp blir til 
oppmuntring og glede for de som er 
villige til å bekle seg med partinavnet 
vårt i sin kommune. Jeg og du som nok 
ofte er tause i denne verdiformidling, 
vi kan på denne måten gi ny styrke til 
de som kjenner på glede og behov 
for kristent samfunnsengasjement i 
hverdagen. 

Takk også til dere som betaler 
partikontingenten nå på begynnelsen 
av året. Det er til stor verdi for partiet at 
vi får disse pengene nå.

 
Håvar Fjære partisekretær

Mobil 901 95 618  
E-post havar@dekristne.no

Takk for gaver

om parti ynskjer PDK å få fotfeste 
i det politiske Norge, så då er det 
berre til å stå på og brette opp 

armane. Vi veit kor viktig det er for dei 
komande generasjonar å få tilbake 
dei trygge normene som vi sjølve er 
vokst opp på. Familien, med mor, far 
og biologiske born er byggesteinen 
i samfunnet. Dette er ikkje lenger 
verdsatt slik som før.

Som følge av abortlova og oppfordring 
til kvinner om sjølvrealisering i 
arbeidslivet, opplever vi også no at det 
blir født for få nordmenn til å holde 
oppe pensjonsordningane våre. Det blir 
difor frå regjeringshald mobilisert for 
å forlenge arbeidslivet til 70 og gjerne 
72 år. Det blir prisen å betale for våre 
etterkomerar. Ein høg pris for mange.

PDK vil difor oppmode alle våre 
medlemmar til å stå på for å få til 
kommune- og fylkestingslister. Det 
er på kommuneplan vi må byrje for 
på få innverknad i samfunnet. Då blir 
vegen kortare til ein stortingsplass. Som 
medlem i Førde bystyre frå 2011-2015 
såg er kor lett det var å ha innverknad 
på ei sak som ein engasjerte seg i. Det 
var veldig spennande å få vere med og 
sjå korleis ein kommune blir styrt og å få 
vere med å bestemme.

Det er alt sendt ut informasjon om at 
ein treng minst 7 personar på ei liste 

for å få godkjent ei kommunevalliste. 
Det er ikkje mykje. Ein kan også ta 
kontakt med Terje Sørensen for å få 
vite kor mange stemmer ein treng for 
å kome inn i kommunestyret der du 
bur. Det er heller ikkje så mange. Lista 
må vere innlevert med underskrift av 
to frå lokallagsstyret innan 31.03.19 kl. 
12.00. Sidan det er ein søndag 
så vil det i praksis seie innan 
29.03.19. Ein kan sende på 
mail, men den må også 
sendast i posten. Gå inn 
på valgloven.no

Vi håper flest mogeleg 
av medlemmane våre 
vil reise seg, og ta i eit 
tak for å kjempe for 
verdiane som vi trur 
på. Ingen ting skjer 
om vi blir sitjande i 
sofakroken.

Bjørg Sølvi Refvik

Partiet De Kristne står på ny framfor eit spennande år med kommune- og 
fylkestingsval. Som politikarar kan det verke mykje å mobilisere til valkamp 
kvart andre år, men i demokatiet Norge skal vi vere glade for at det blir arrangert 
demokratiske val til dei viktigaste politiske verva i landet så ofte. Det gjev 
innbyggarane høve til å påverke lovgjevinga gjennom å engasjere seg i politikken.

2. NESTLEIAR: Bjørg Sølvi Refvik

Redaktør og sekretær
Første februar overtok jeg som ny sekretær for partiet etter Beatrice Katla som 
har gjort en fantastisk god jobb gjennom seks år. Hun har stått på både sent og 
tidlig og hatt oversikt over det meste. De fleste kjenner uttrykket «å hoppe etter 
Wirkola». Jeg føler det nok litt sånn, men skal definitivt gjøre mitt beste fordi jeg har 
tro på PDK, at partiet er et viktig redskap for å få Norge på rett kurs. Vi er et fantastisk 
godt lag med masse dyktige og helhjerta mennesker.

Fast kontortid vil fortsatt være mandager fra kl. 12 til 17, men skulle du ikke få svar så 
ring på nytt eller send en mail. Jeg vil også forsøke å ringe tilbake dersom jeg ser at 
det er tapte anrop.

Jeg fortsetter også som redaktør for medlemsbladet vårt PDK-magasinet. Vi har som 
mål å komme ut med seks nummer i 2019. Har du saker du tror det kan være inter-
essant å bringe videre i bladet, så ta kontakt.

Kommune- og 
fylkestingsvalet 2019

Mobil: 952 98 848 eller e-post til: 
redaksjonen@dekristne.no

Lisbeth Hoskuldsen   
redaktør og sekretær

Jeg vil på vegne av Partiet De Kristne få takke for alle gavene partiet 
får. Gjennom hele 2018 har beløpene strømmet inn og de har bare 
økt i antall og størrelse i januar 2019.

MELD DEG INN PÅ 
TELEFON 459 08 400
ELLER PÅ E-POST: 

INNMELDING@DEKRISTNE.NO.

GAVER TIL PARTIET 
KONTO: 9791 11 44445

SS

83246

/dekristne
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Våre folkevalgteErfaren politiker  
blir med oss på laget

et er en mann med massevis av 
erfaring som nå er blitt med oss på 
laget. I tre år var Erlend Krumsvik 

rådmann i Herøy kommune.

– Det gjør at jeg forstår hvordan 
administrasjonen fungerer og hvilke 
utfordringer som ligger på den 
administrative siden og vet hvilke 
mekanismer en kan jobbe etter for 
å få ting frem politisk, for å få en 
god samhandling mellom politikk 
og administrasjon, sier han. - Jeg 
har erfart at det er mange politikere 
som ikke forstår helt hvordan en 
kommune fungerer, og da kan man få 

litt motsetninger mellom ønsker og 
administrativ mulighet. Så jeg ser dette 
som en veldig verdi i forhold til å være 
politiker. Jeg tror jeg forholder meg til 
administrasjonen på en annen måte 
enn det mange politikere gjør. 

Meldte seg ut  
Interessen for politikk ble vekket 
allerede i ungdomstiden da han en kort 
periode var innom Høyre. Siden har han 
vært KrFer, og den mest fremtredende 
kommunestyrerepresentanten for KrF i 
Volda, en tydelig politiker som har fått til 
mange saker.

– I forrige kommunestyreperiode var 
det greit å sitte for KrF, men hele 

denne perioden har jeg merket at 
KrF har beveget seg i sosialistisk 

retning og jeg har kjent på 
mer og mer uro i forhold 
til det som har skjedd i KrF, 
sier han. - Og da jeg kom 
til fylkesårsmøtet i Møre og 
Romsdal etter alt bråket i 

sommer, og skulle stemme 
over veivalget i forhold til 
partiet, så oppdaget jeg at 
hele partigruppa i Møre og 
Romsdal hadde flyttet seg 
langt mot sosialistisk side. Det 
overrasket meg stort. Jeg 
kjente ikke igjen partiet mitt, 

så da tok jeg steget og meldte 
meg ut.

Kristenpolitiker med stor «K» 
Krumsvik understreker at han er 
kristenpolitiker med stor vekt på kristen.

– Der er jeg veldig tydelig og det 
verdigrunnlaget som ligger der det styrer 
den politikken jeg står for, sier han. – 
Etter å ha meldt meg ut av KrF leste jeg 
meg opp på partiprogrammet til PDK, og 
etter å ha lest det sa jeg: «Der er partiet 
mitt!» PDK på Sunnmøre representerer 
den overbevisning og verdigrunnlaget 
som bygde hele industrien på Sunnmøre 
fra tidligere av. Så det har vært veldig 
tette bånd mellom kristen tro og 
verdiskapning, og jeg passer veldig 
godt inn i en slik type beskrivelse. En av 
de tingene jeg har fokusert på i Volda-
samfunnet er at kommunestyret har 
veldig lavt fokus på næringsutvikling og 
etablering av nye arbeidsplasser.

48-åringen fra Volda er gift og har 
tre barn, og jobber nå i Sunnmøre 
kulturnæringshage hvor han er 
forretningsutvikler for bedrifter som vil 
etablere seg og utvikle seg. Han har også 
en lidenskap for naturfotografering og 
har et eget firma på si. Politisk jobber han 
nå sammen med en gruppe PDK-ere for å 
få på plass ei liste til nye Volda kommune.

– Vi har fått nok listekandidater og det 
blir ei bra og solid liste med mye flinke 
folk, sier han. – Det blir spennende å se 
om en kommer i posisjon.

Lisbeth Hoskuldsen

Han har vært samfunnsforsker, rådmann, jobbet i Sunnmøre regionråd med 
interkommunal politikk og vært veldig sentral i kommunereformarbeidet på 
Sunnmøre. Erlend Krumsvik sitter i sin andre periode i Volda kommunestyre for 
KrF, men meldte seg ut til nyttår og inn i PDK, og står som uavhengig ut denne 
valgperioden. Han er vår mann i Volda.

VOLDA: 
Erlend Krumsvik, uavhengig 

kommunestyrerepresentant og 
PDK-medlem.

Våre folkevalgte

Varaer:
8. Hans Sigurd Egeland, Lindesnes 
Verv: Vara til kommunestyret.  
9. Edward Dawes, Eidsvoll 
Verv: Vara til kommunestyret.  
10. Grethe Gundersen, Vennesla 
Verv: Vara til kommunestyret, 2. vara i levekårsutvalget, politisk representant for 
kommunen i Øvrebø barnehage (Blå Kors), fast i 17. mai komiteen, forliksrådet.  
11. Heidi Grindheim Nimoson, Bømlo 
Verv: 1. vara i kommunestyret og 1. vara i utvalg for oppvekst og kultur. 

Faste representanter:
1. Lars-Kåre Katla, Bømlo 
Verv: Kommunestyret og formannskapet.  
2. Jøran Ødegaard, Gjøvik 
Verv: Kommunestyret og formannskapet. Vara til 
utvalg for samfunnsutvikling. Medlem av politisk 
strukturgruppe (planlegger politisk struktur 
neste valgperiode).  
3. Magne Kristensen, Vennesla 
Verv: Kommunestyret. 
4. Frank Rørheim, Froland
Verv: Kommunestyret og medlem i 
kulturkomiteen. 
5. Marita Moltu, Bergen
Verv: Varaordfører, nestleder i komite for helse 
og sosial og medlem i forretningsutvalget.  
6. Erlend Krumsvik, Volda 
Verv: Kommunestyret, valgnemnda og 
tjenesteutvalg for helse og omsorg.  
7. Elisabeth Leirgul, Bergen 
Verv: Fast medlem i Bergen bystyre og medlem i 
komite for barnehage, skole og idrett.

DD
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– En bjørn drepte flere hundre 
sau, forteller Kristoffer 
Moan som er sauebonde på 
Fosen i Trøndelag. – Dette 
kunne vært unngått dersom 
miljøforvaltningen hadde gitt 
fellingstillatelse. Stortingets 
rovdyrforlik følges ikke opp.  
Det er fortvilende!

Kristoffer Moan er en av mange 
hundre bønder som fortvilet 
kjemper mot miljømyndighetene 

som ikke følger opp rovdyrforliket. I 
sommer gikk det riktig ille for sauebonden 
som gikk ut av politiskolen i 2010, 
jobbet som skismører for det norske 
langrennslandslaget etter dette, men som 
så bestemte seg for å ta over hjemgården 
som var under avvikling.

– Jeg og kona ville satse så vi kjøpte oss 
en sauebesetning på 50 dyr og fikk leie 
mye mer jord så dette skulle være nok 
til ei årslønn for meg, forteller han. – I 
2015 satset vi 3,5 millioner kroner i et nytt 
sauefjøs. Jeg ville være bonde, men så 
kom våren og sommeren 2018.

Fikk ikke fellingstillatelse

Ifølge myndighetene er Fosen et område 
som skal være fritt for rovdyr.

– Men sannheten er at vi har slitt med 
rovdyr i mange år, forteller Moan. – Det 
er gaupe og ørn som tar dyra. Men det 
har gått litt under radaren. Jeg har fulgt 

med på rovdyrpolitikken fra jeg var en 
guttunge, og har skjønt at det som var 
i ferd med å skje med bjørnebestanden 
ville by på problemer for oss før eller 
senere.

I mai i fjor ble det 
oppdaget en bjørn 
på viltkamera et 
godt stykke nord 
på Fosen. Da var 
det like før mange 
tusen sau skulle 
slippes ut på beite. 
De to kommunene 
Namdalseid og Osen 
jobbet med å få tatt 
ut bjørnen, men de 
fikk avslag på felling 
med begrunnelse at 
den kanskje kunne 
gå tilbake der den 
kom fra.

– De som var etter den hadde den på 
skuddhold flere ganger, forteller Moan.

Snart gikk bjørnen sørover på Fosen og 
inn i beiteområdene.

– Dermed gikk sommeren gikk med 
til å plukket kadaver og skyter egne 
dyr, forteller Moan. – Bjørnen tar i de 
fleste tilfeller bare bryststykket og juret. 
Mange sauer overlever angrepet, men får 
fluelarveangrep og dør av det.

Følger ikke opp rovdyrforliket

Moan hadde 300 sau og av disse 15 
ammekyr som ble sluppet ut på beite. 
Etter bjørnens herjinger er 31 søyer og 
40 lam borte. Bare noen voksne dyr er 

dokumentert tatt av bjørn eller andre 
rovdyr.

– Sauene beiter i et veldig vanskelig 
terreng, og det er få dyr vi rekker å finne 

tidsnok, sier Moan. 
– Det ble gitt 
fellingstillatelse 
på bjørnen i 
sommer, men det 
er veldig vanskelig 
å felle bjørn 
på sommeren. 
Lukten i sporene 
forsvinner, så 
da klarer ikke 
hundene å spore 
opp bjørnen.

Miljøforvaltningen 
vet dette. Bjørnen 
ble ikke tatt, og da 
høsten kom holdt 

de igjen på fellingstillatelsen 
med det som argument at de fleste dyra 
var hentet hjem.

Argumentene de bruker stemmer ikke 
med Rovdyrforliket 2.2.19 der det heter 
at: «Det er et felles mål at tapstallene for 
beitenæringen må ned. Soneinndelingen 
må forvaltes tydelig. I prioriterte 
beiteområder skal uttak av dyr som gjør 
skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike 
områder skal miljøforvaltningen i større 
grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt 
uttak, uavhengig av om bestandsmålet 
er nådd. I prioriterte rovviltområder skal 
saueproduksjon og andre produksjoner 
basert på utmarksbeite tilpasses gjennom 
forebyggende tiltak og omstilling, med 
utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i 
beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr 

som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for 
husdyr og kalvingsområde for tamrein.»

– De forholder seg ikke til rovdyrforliket, sier Moan. – Og mener at 
vi trekker ut bare det som passer.

Forvaltningen er problemet

Moan forteller at sauebøndene på Fosen kranglet med 
miljømyndighetene i lang tid i fjor høst. Først da bjørnen 
tok seg inn i innhegningen til sauen på en gård ble det gitt 
fellingstillatelse og bjørnen ble tatt.

Den største skadegjøreren er dermed borte, men kampen er 
på ingen måte vunnet for Moan og sauebøndene på Fosen og 
andre steder i landet. Men Moan med flere har klarte å skape 
et trøkk. Ordføreropprøret. De har klarte å få en kanal rett inn til 
Statsministeren. Det er dialog.

– Problemet er at de som sitter i forvaltningen ikke forstår, eller 
ikke vil forstå, problemet, sier Moan. 

– Regjeringen trikser dessuten med tall. De sier at antallet 
rovdyrskader har gått ned. Det er fordi de også tar med ikke 
beiteprioriterte områder når de presenterer tallene. Flere av de 
som har drevet i disse områdene har lagt ned, fordi de ikke orker 
mere. Politikken fungere ikke, så folk har gitt opp.

Kjemper videre

Men Moan har ingen planer om å gi seg til tross for et stort 
økonomisk tap og psykisk press.

– Jeg måtte sette bort alt av arbeid, våronn og slåttonn, forteller 
han. – Det er en anstrengt økonomi på sauen. Jeg skulle ha fylt 
fjøset som jeg bygde. Det at gode mordyr er tatt ut og mange 
lam har mistet mora si og ikke får den rette næringen, får store 
ringvirkninger.

Han har måttet droppe all fritid med barna. Det er ingen tid til 
overs.

– Barna er urolige og er redde for at bjørnen skal ta alt vi har av 
sau, og lurer på når pappa kommer hjem, forteller Moan. – Det 
tar vanvittig mye tid, søknader og krangling. Det går ut over alt. 
I går var jeg i møte med fylkesmannen og da kranglet vi om 
normaltapet. Det er snakk om dyr som hadde dødd uansett. 
Fylkesmannen har satt tallet til 2 prosent for søyer og 5 prosent 
for lam. Vi mener det er for høyt.

– Jeg vil være bonde ikke jurist og måtte være spissfindig for å 
få min rett. Myndighetene oppfordret oss til å satse på sau, og vi 
fikk støtte av Innovasjon Norge til å bygge fjøs. I neste omgang 
blir vi motarbeidet av de samme myndighetene. Det er en 
dobbeltmoral! Slik kan det ikke fortsette!

Lisbeth Hoskuldsen

TRØNDELAG: Kristoffer Moan, sauebonde på Fosen. Foto: Privat.

Livsgrunnlaget  
ødelagt av rovdyr

Sommeren 2018 var en stor unntakstilstandfor sauebonden Kristoffer Moan i 
Trøndelag. En bjørn drepte flere hundre sau, noe som kunne ha vært unngått 
dersom miljøforvaltningen hadde gitt fellingstillatelse. Fra PDKs program:  «Norge har et rikt 

dyreliv, der også rovdyr hører hjemme. Dette 
kan føre til konflikter mellom dyr og mennesker. 
Det må være et mål å gi plass til et størst mulig 
artsmangfold, men landbruk og dyrehold må 
gis prioritet. Der rovdyr blir en trussel mot folk 
eller næring, skal fellingstillatelse gis uten 
unødig opphold. Partiet De Kristne ønsker en 
rovdyrforvaltning ut fra regionale rovviltnemder 
som gis reell beslutningsmyndighet.» 

LES HELE VÅRT PROGRAM PÅ
WWW.DEKRISTNE.NO
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Norsk vannkraft  
på norske hender

Legge til rette for at Norge 
også i fremtiden blir en viktig 
energiprodusent og en ledende 
nasjon på miljøvennlig kraftteknologi

Bygge ut nye energikilder, herunder 
tidevannkraft

Gjøre det enklere å modernisere 
eksisterende kraftverk

Overføre konsesjonsbehandling av 
småkraft til kommunene

Satse tyngre på forskning på nye 
energikilder, også utnyttelse av 
grunnstoffet Thorium

Gjøre det lettere å bygge ut 
småkraftverk til eget forbruk

Sikre statlig overoppsyn med 
nasjonal kraftproduksjon

Bygge opp systemer som hindrer at 
energisamarbeid med utlandet fører 
til høyere priser på energi innenlands

Forby salg av kraftressurser til 
utenlandske eiere

DK står opp for Norge og det nasjonale eierskapet og 
bevaring av våre verdier, understreker Henriksen. – Vi 
er glad i og stolte av landet vårt og vil det beste for 

fremtidige generasjoner. Og vi tror at fremtiden blir best 
dersom vi ikke gir fra oss våre ressurser, men heller forvalter de 
til beste for Norge og resten av verden. Men det er Norge først. 

Selger billig – kjøper dyrt

Norske vannkraftprodusenter selger sin kraft til kraftbørsen, 
og kraftbørsen handler til enhver tid som en aksjebørs 
med tanke på å få mest mulig igjen for den kraften som er 
produsert. Vannkraften blir produsert også litt etter hvilken 
pris man kan få til enhver tid i, og ved at man selger kraften 
både innenlands og utenlands.

– Så kan vi lese i avisene at man har underproduksjon av 
kraft i Norge, sier Henriksen. –Det stemmer ikke helt, for 
hvis man går inn på statnett.no så kan man følge med 
på kraftproduksjonen til enhver tid og den viser ofte at vi 
produserer nok. Enkelte dager produserer vi litt for lite, men 
da er det også kraftverk som ikke produserer for fullt. Det vi 
ser er at vi eksporterer ca. 15 % og importerer ca. 5%. Netto 
eksport ligger på ca. 10-11% i tillegg til at vi produserer 
akkurat nok til vårt eget forbruk. Og når man gjør det, så vil 
prisen på kraften som selges på kraftbørsen gå opp, fordi 
vi må kjøpe kraft tilbake fra utlandet som er kullbasert eller 
atombasert. Og fordi dette er en business, så blir strømmen 
mye dyrere for sluttforbrukerne. I strømprisen ligger også 
CO2 avgiften, som Norge har forpliktet seg til, gjemt. Når 
CO2 avgiften er 19 euro utgjør den ca. 10 øre/kWh. Så har vi 
avgifter til staten og moms som også spiller inn på sluttprisen 
til oss forbrukere. Se faktaboks.

Hvorfor sender vi så mye kraft ut av landet når vi knapt 
produserer nok til eget forbruk?

– Det må sees i sammenheng med Paris-avtalen, for der 
forplikter Norge seg til et samarbeid for å få ned bruken av 
«skitten» energi, sier Henriksen. – Og land som Norge, som 
produserer verdens reneste energi, vi må da så klart gjøre 

vårt! På samme måte er det med Acer-avtalen. Her har vi 
forpliktet oss til å selge enda mer kraft ut av landet. Acer er et 
overordnet byråkratisk byrå som skal forvalte all kraft i Europa, 
EU og EØS. Det vil si at Norge må gå til Acers apparat og 
snakke med dem om hva vi skal produsere og hvor det skal 
leveres, og derav den nye kabelen til Tyskland.

Vi må ta tilbake eierskapet

Det kan være vanskelig å finne alle sammenhenger som fører 
frem til prisen til sluttforbruker.

– Vi har de som produserer, og de som selger kraften, sier 
Henriksen. – De som selger er på kraftbørsen og ser på 
hvordan det ligger an og hvem som selger hva, og så kjøper 

I dag er en del av de norske småkraftverkene eid av utenlandske selskaper.  
– Vi må kjøpe dem tilbake, sier Tom-Andre Henriksen, fylkesleder i Viken.  
– Vi må ta vare på de verdiene som har skapt det samfunnet vi lever i, og da må vi 
ha eierskap til våre egne naturressurser.

FYLKESLEDER: Tom-Andre Henriksen, leder PDK Viken.

Fra PDKs program:   
 
«Selv om Partiet De Kristne er stor tilhenger av privat eierskap og fritt marked, 
mener vi det er en offentlig oppgave å forvalte nasjonale ressurser på vegne 
av hele befolkningen. Vi er derfor mot alle former for salg av nasjonale 
kraftressurser ut av Norge.» 
 
«Dagens frie kraftmarked har skapt en ubalanse i prisen på kraft innenlands. Vi 
ser at kraftprodusentene ikke tar tilstrekkelig hensyn til fremtidig behov i eget 
land, men satser på kortsiktig gevinst. Dette medfører dyr kraft på vinteren 
når behovet er størst i Norge. Dette kan forhindres ved strengere regulering av 
magasinene før vintersesongen. Vi vil blant annet legge sterke begrensinger på 
salg av elektrisk kraft over landegrensene, også gjennom kabler i eller over sjø. 
Vi vil sikre nasjonal kontroll over kraftpriser til norske borgere.» 

Strøm i Norge 
 
Produksjon 2017 149,3 TWh
 
Hvorav:
95,8% fra vannkraft 
2,3% fra varmekraftverk  
1,9% fra vindkraft
Totalforbruk 134,1 TWh
Eksport 21,3 TWh 
Import 6,1 TWh
Netto eksport 15,2 TWh
 
Strømprisen består av tre hoveddeler:
1/3 nettleie 1/3 strøm 1/3 avgifter
Nettleie: 35 øre/kWh
Nasjonalt snitt (varierer)
Strømprisen: 63,5 øre/kWh
 
Desember 2018
Forbrukeravgiften: 16,58 øre/kWh
Energifondet (Enova): 1,00 øre/kWh 
 
Pluss mva på alt.

de og legger på sine avgifter. Og så er 
det vi som sluttforbrukere som sitter 
med regningen som blir høy, fordi tre-
fire ledd og avtaler har sugd ut verdien 
av kraften vår. Og det er i denne 
sammenhengen jeg er opptatt av at vi 
må ta tilbake eierskapet, og sørge for 
at pengene brukes til å oppgradere slik 
at norsk vannkraft blir enda bedre enn 
den er i dag. Vi må oppgradere utstyret 
og kraftverkene, ivareta naturen, 
linjenett og rør, og sørge for at vi får 
et enda bedre produkt til oss samtidig 
som det vil senke prisene. Vi må stille 
spørsmål ved om dagens eierskap 
er basert på det beste for det norske 
folk. Det skal ikke handle om hvilken 
pris jeg får og hvor mange penger jeg 
sitter igjen med neste år. Det er der jeg 
mener at vi må ta tilbake eierskapet 
vårt i alle kraftverk.

– Vi må kjøpe tilbake de små 
kraftselskapene, men vi kommer til å 
måtte betale dyrt for det, sier Henriksen. 
– Eller man kan ta dem tilbake gjennom 
lovgivning. Vannkraften skal være eid 
av den norske stat, fylke eller hver 
enkelt kommune. Det ville bedre 
kommuneøkonomien og skape bedre 
omsorgstilbud i Norge. Inntektene fra 
norsk vannkraft bør komme alle til gode.

Lisbeth Hoskuldsen

Partiet De Kristne vil:

PP

/dekristne
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Idar Simonsen

Faste steg
Tekstene i Faste steg er en 
vandring gjennom fasteti-
den, sammen med Jesus 
og disiplene, på vei fra 
Galilea til Jerusalem, og en 
vandring med israelsfolket 
fra utferden fra Egypt mot 
det lovede land. 

Kr 249,-  
INNBUNDET • BILDER I FARGER

AKTUELL ANDAKTSBOK FOR FASTE- 
OG PÅSKETIDEN

N Y H E T E R  F R A  V E N T U R A  F O R L A G

www.venturaforlag.no
Gratis porto for kjøp av bøker over kr. 300,-

E-post: post@venturaforlag.no  •  Tlf. 78 89 29 98 
Adresse: Hvervagutua 166, 2312 Ottestad

ET VEKKERROP OG EN BRANNFAKKEL
«Tveter har gjort et imponerende arbeid, som 
både er et vekkerrop og en brann fakkel. Jeg 
håper forkynnere, kristenledere og kristne 
ungdommer studerer denne boken.»
 – Johannes Kleppa, forkynner og 

tidligere redaktør i Dagen

«Wow! Gud fi nnes! Ferdig snakka!» 
– Lill May Vestly, foredragsholder 

og samfunnsdebattant

«Kjell Tveters nye bok er fascinerende lesning 
om de ulike livssyn i vår tid. Dette er en 
svært viktig bok!»
 – Hanne Nabintu Herland, 

religionshistoriker, forfatter og 
grunnlegger av The Herland Report

«Denne imponerande boka er lettlest og vel-
dig bra for både ungdom og vaksne. Tveter 
gir ein skarpskodd analyse av mange viktige 
sider ved utviklinga av vår sivilisasjon.»
 – Asbjørn Simonnes PhD, 

dosent ved HVO og dagleg leiar av Oase

Dr. med. Kjell J. Tveter

Tro for en tid som denne

Kr 349,–  •  INNBUNDET

Leiv O. Holstad

Tenk om 
det fi nnes en lys 
og evig framtid?
– forstå 
romerbrevet
Tenk om det fi nnes en 
medisin som kan helbrede 
fra selvforakt og lav selvfø-
lelse? Tenk om det fi nnes 
et middel som kan fjerne 
skyld følelse? Tenk om det 
er mulig å få fred i sjelen! 
Det hadde vært gode nyhe-
ter, det! Dersom du har noen av de ovenstående ønskene, så 
har jeg gode nyheter til deg, skriver Leiv Holstad. Det er mulig 
å få oppfylt alt dette og enda mer! Dette er bare noe av innhol-
det i brevet som Paulus skrev til menigheten i Roma.

Kr 299,– • INNBUNDET 

NYTT OPPLAG

har jeg gode nyheter til deg, skriver Leiv Holstad. Det er mulig 
å få oppfylt alt dette og enda mer! Dette er bare noe av innhol-
det i brevet som Paulus skrev til menigheten i Roma.

Tangen 11, 4608 Kristiansand • norway@od.org • tlf. 38 11 14 00

 245 millioner kristne forfølges for sin tro! 
Bak tallene finner du en datter, en bror, en mor, en far, en pastor...

Send SMS «BØNN» til 2160 
og motta gratis bønnekalender

VIPPS:  50699
Kontonr. 3060 07 70000 
for å støtte dem økonomisk

Dette er vår familie 
VIL DU BE FOR DEM?
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Tlf. 33 30 86 60 - www.freberg.no - post@freberg.no 

ALT av pumper, ventiler og koblinger! 

Dryppvanning og vanningsmaskiner. 

Sees på stand nr. E02-04 ! 

– Vi er mange i Republicans Abroad Norway, 
men de fleste er «undercover», fordi Donald 
Trump er så upopulær, sier Vincent Baugh. 
- Jeg er veldig glad for at Partiet De Kristne 
står på samme linje som oss og at vi har 
dialog.

Han er nestleder i Republicans Abroad Norway og har 
vært deres talsperson i Norge i mange 
år. Som nestleder må Vincent Baugh 

si at han støtter Trump.
–  Men det er mange hos oss som ikke vil si 

at de støtter Trump, og at han er vår mann, 
selv om de støtter ham og stemmer på ham, 
sier Vincent.

Vincent Baugh representerer den 
kristenkonservative delen i det 
republikanske partiet, og er forbauset over 
at kristenkonservative verdier så å si ikke ble 
nevnt av andre partier ved forrige valg.

–  Jeg er sjokkert over dette, sier han. 
–  KrF var ikke tilstede og hadde ingenting 
å si om dette. Republikanerne er for 
kristenkonservative verdier, og vi vil ha det her 
i Norge, for vi bor her også. Så jeg har sagt til 
partileder Erik Selle at vi gjøre noe med dette 
ved neste valg.

Vincent understreker at noe av det viktigste 
Republikanerne med Donald Trump i spissen 
har oppnådd den siste tiden er å få Brett 
Kavanaugh godkjent som ny dommer i 
amerikansk Høyesterett.

– Nå har vi to konservative dommere i Høyesterett, 
understreker han. –  Det er viktig. Dette kan også bety at vi får 
gjort noe med friabortlovgivningen, i alle fall kan det bli kutt i 
rettighetene til fri abort.

Han trekker også frem hvor betydningsfullt det er at USA har 
flyttet ambassaden til Jerusalem, og at Trump har bidratt til at 
USA har fått tilbake to kjønn i det føderale lovverket.

– Som i Norge, så har vi også i USA problemer med 
sekularisering og globalisering, og en alt for stor og mektig 
stat, sier Vincent. –  Det ble alt for mye under Obama, og vi 
ønsker å beholde Donald Trump i fire år til for å få gjort mere 
med dette. Vi er ikke så glade i alt Trump sier og gjør, men 
når han fører vår politikk og fremmer våre synspunkter på en 
seriøs måte, så liker vi det. Han er vår mann. Make America 
great again! 

Lisbeth Hoskuldsen

Glad for støtte i  
anti-Trumpland

Like før jul bestemte Sentralstyret seg for å 
sette i gang produksjon av en ny skriftserie. 
Tanken var å supplere allerede gode 
valgkampbrosjyrer med en serie med god 
informasjon om og begrunnelser for de gode 
postene vi har på partiets handlingsprogram. 
Forfatterne skulle være gode PDKere, eller 
fagfolk med sympati med vår sak.

Du har mottatt den 
første utgaven på 
e-postadressen 

din allerede. Det var 
en syv siders artikkel 
skrevet av professor 
em Bernt T. Oftestad fra 
Menighetsfakultetet som 
hadde skrevet den: Kristnes 
politiske ansvar for stat og 
samfunn. 

Etter responsen å dømme 
ble dette første heftet, 
altså nr 1 for 2019, godt 
mottatt. Alle medlemmer 
av Partiet De Kristne fikk et 
eksemplar i mailboksen sin. 
Mange printet den ut, og 
leste den sånn litt mer «ved 
anledning».

Men i følgebrevet til 
mailen oppfordret vi dere til å 

videresende den til venner og bekjente, og gjerne familie, til 
folk som ikke nødvendigvis er medlemmer hos oss, men som 
sympatiserer med vår sak. Det var det nok mange som gjorde, 
for vi har allerede fått forespørsel om det er mulig å abonnere 
på skriftserien uten å være medlem! 

Vi er allerede i gang med neste utgave. Den vil komme til 
hver og enkelt kanskje allerede før påske. Det vil være nok en 
artikkel som synliggjør og tydeliggjør partiets program og 
ideologi. 

Vi regner med mulighet for å lage rundt tre utgaver av 
skriftserien i året.

Liv Hegna 
prosjektleder/skriftserien

Dyptpløyende  
skriftserie

DYPTPLØYENDE: PDKs nye skriftserie

/dekristne
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Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 50, 5445 Bremnes

Distribuert av

1.-2. juni 2019  Høyres hus, Oslo

BLI MED PÅ 
PDK CONVENTION 

I SOMMER

PDK Convention samler et bredt spekter av verdikonservative profiler som på en utfordrende og inspirerende måte setter
frihet, trygghet, forsvar, beredskap, verdiplattform, familie, demokrati, folkestyre, lokaldemokrati og grasrotengasjement på dagsorden innfor valget i 2019. 

Velkommen til vårens vakreste eventyr! 
Det er valgår, og da er det Convention-år. 
Årets konferanse går av stabelen i ærverdige 
Høyres Hus i Oslo. Sett allerede nå av helgen 
1.-2. juni. Det blir som tidligere tatt opp 
temaer presentert av foredragsholdere som 
har kompetanse på sitt tema. Noen talere er 
fra egne rekker, andre er gjester. De vil alle gi 
deg verdifull kompetansepåfyll, informasjon, 
energi og begeistring for å gå ut og ta ansvar 
i samfunnet – og vinne valget.  
Velkommen til PDK Convention!

For frihet og selvstendighet! 

HER ER NOEN AV  
TALERNE DU FÅR HØRE 
MARITA MOLTU • LILL MAY VESTLY

ERIK SELLE • TOMAS MOLTU
SIGBJØRN GJELSVIK  • MARIA ZAHLER 

SAVIOUR CHISIMBA  
 
Komplett program, flere talere og tema  

presenters etter hvert som det er klart. 

ERIK SELLE
PARTILEDER
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