TANKER OVER EN KAFFEKOPP.....
Her er en liten oppdatering og tankevekker for dere mens dere nyter morgenkaffen.
Jeg vil advare mot å holde i kaffekoppen, eller drikke, eller ha kaffe i munnen mens
dere leser. Jeg tar ingen ansvar for kaffe i vranga eller kaffesprut over hele bordet..
Så hold koppen på skålen til dere er igjennom. Dere vil legge merke til en viss ironisk
undertone i dette innlegget, og er dette støtende for deg, IKKE les innlegget.
Så til saken: jeg blir over middels oppgitt når en bjørns rett til liv blir avgjort på en 6
minutters samtale pga. en saus liv. Det tok seks minutter fra ”sau og geiteklubben” i
Ringsaker ringte, til fellingstillatelse på en bjørn var gitt muntlig over telefonen. En
sau til kr 800,- på slakteriet er altså nok til å få en rødlistet bjørn jaktet på. Hva skal
man egentlig si?
Jeg spør meg dette spørsmålet oppi det hele; Hva gjør denne fremavlede
fettklumpen, dette hvite fremmedlegemet fritt ute i vår fauna? Dette dyret som er
avlet frem i en slik grad at det har mistet evnen til å føde lammene uten hjelp, dette
dyret som ikke tar vare på egne lam, som ikke har normal fluktinstinkt, som dør i
hopetall av andre årsaker enn fredet rovvilt. Hva gjør disse dyrene i milliontall fritt ute
i skogen vår?
De kan ikke reise seg om de velter over på ryggen, og dør! De eter giftige planter, og
dør! De får fluemark i ulla som skaper sår og infeksjoner, og dør! De ramler i myra og
utfor skrenter, og dør!. Disse dyrene dør i langt større grad av andre ting enn fredet
rovvilt, men kun død av rovvilt blir det satt lys på. Hva da med ansvaret bøndene har
for alle disse andre dyrene som dør? Hvorfor blir ikke bønder tiltalt for
dyremishandling? Hadde jeg etterlatt hunden min i skogen og gitt blanke i den, kan
du banne på at jeg hadde fått en reaksjon. Men neida, med sau er dette ok.
”Hvit Norsk rase” som dette kjøttvidunderet heter, dør i et antall av ca 130 000 dyr ute
i skogen hvert år. 130 000 DYR!!!
Det settes ut ca. 2 millioner av dem i begynnelsen av juni hvert år. Og jeg gjentar;
130 000 dyr dør. Av disse er ca. 3000, gjentar: 3000 dyr bekreftet tatt av fredet
rovvilt. Så blir det gitt erstatning for ca. 30 000 stk. Altså mellom 25 000 og 30 000
dyr antatt døde som ofre for fredet rovvilt. Det er et tall beregnet på skjønn.
På toppen av dette kommer det noen fargerike, sinte, små menn i nord og hevder at
disse dyrene, fredet rovvilt altså, spiser og dreper noe slikt som 47 000 rein hvert år.
Her bekreftes ca. 2500 rovdyrdrepte reinsdyr. Hegnar fikk kaffen i strupen når han så
disse tallene og tok det opp i en fortreffelig artikkel i bladet ”Kapital”. Om han sprutet
kaffe på sin kone ved frokostbordet skal jeg ikke si noe om, for det er ikke bevist,
men jeg har en liten mistanke. Artikkelen hans var ganske ironisk den i alle fall, og en
fulltreffer.

Vi oppsummerer litt her. 3- 400 gauper, altså ca 0.7 gaupe per kommune, 100 bjørn
–her er jeg litt raus, 50 ulv med grenseulvene våre, og 300 jerv- de som har overlevd
SNO’s hibesøk, spiser altså i følge sau og geiteklubben og små hissige menn 60 000
sau, de hevder nemlig det, og 47 000 rein i året.
(I våres kom det opp en merkelig sak. Sau og geiteklubben hevdet at sau var tatt på
innmark. Så SNO tok en stikkprøve. VOILA!! Og ups, for det var visst ikke gaupa som
var synderen. Det var reven. Jeg kan legge til at vi har en revebestand i landet som
er ca 200 000+. Jeg sier ikke mer enn det jeg.)
Ikke nok med alt dette, for nå det kommer menn med rifle på ryggen og hevder at
elgen, rådyrene og annet av spiselig jaktbart vilt er borte i ulveland. Som omfatter
deler av Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Det er visstnok ikke en elg igjen
omtrent.
Disse rovdyrene vi har, eier en appetitt og en drapslyst som hadde fått en
tyrannosaurus rex til å gå og gjemme seg i skam. Ikke nok med at ulv, bjørn, jerv og
gaupe er storspiste, de får litt hjelp av kongeørn og havørn også. Havørn som
normalt fisker har fått appetitt på reinsdyr og sau. De flyr vekk med reinen i klørne, og
jeg sier til dere som bor der disse fuglene finns; dere trenger ikke være redde om
sola blir borte noen minutt på dagen når det er skyfri himmel. Det er nemlig bare en
havørn som passerer dere, etter en festbankett på noen reinsdyr.
Jeg ville jo trodd da at voksne mennesker tok dette for eventyr, men alle tall er hentet
fra troverdige kilder, og beskyldningene jeg har fremsatt står bøndene for.
Troverdigheten i dette skal jeg la stå uten kommentar fra min side. Det er dette og
rødhettesyndromet, eller Petter og ulven- psykosen, som forårsaker jakten på
rovdyrene. Som vi alle vet, kan ulven alle busstabeller, og gjemmer seg bak bussskurene i det ganske ulveland for å snappe de voksnes små håpefulle for å gjøre seg
en god appertif før de sluker noen elg og tar en sau til dessert. Tre retters er på
moten har jeg sett på tv, der kjendiser fjåser over hverandres fortreffelige
gastronomiske, hjemmelagede middager. Lurer litt på om ulven har «lusket» litt for
mye rundt hushjørnene og fått med seg disse programmene. Om busssjåførene står i
ledertråd med ulvene her gjenstår å lese i Tøveruds neste bok.
Nå skal jeg atter la dere få ta et grepa tak i kaffemugga og kose dere, for nå har jeg
ikke mer på hjertet for denne gangen. Se opp for ulven der ute, dere vet aldri når den
øker middagen til 4-retters og dermed finner jegergryte tiltalende som en mellomrett.
Skrevet av Sven T. Røine

