ULVEN – SNART HISTORIE?
Jeg tror ikke den norske befolkning er klar over hva som kan skje med det kanskje
mest karismatiske ville dyr i norsk natur, den 21.nov. En samlet naturvernside i Norge
er bekymret. Da skal statssekretæren fra det svenske senterpartiet (C) møte sin
norske kollega fra SV. Sammen med et dekret fra SP, er det store sjanser for at det
vedtas at den norske ulven skal utryddes.
Sveriges Miljøminister, Lena Ek, også hun fra Centern har hatt tunge samtaler med
sitt norske søsterparti. Ideén er at man skal få godkjent grenseulvene, som er delvis
på norsk og delvis på svensk side, som helnorske ulver. Videre er det en reéll fare for
at dette betyr at SP klarer å få fjernet de 3 helnorske revirene som befinner seg
lengre inn i landet, slik at det ender opp med 3 grenserevirer.
Slike ulver har i praksis dårlige levekår på grensen mellom to land. For eksempel
mellom Polen og Slovakia hvor de vandret over til Slovakia uvitende om at det var
jakt der, og hele flokker ble utryddet. Men det blir vel slik i Skandinavia også, at
ulvene går fra en jakt i Sverige til en ny jakt i Norge.
Jeg har vært med og sett på sammensetningen av rovviltnemndene, og det er utrolig
å se hvor styrt disse er av rovdyrmotstandere, senterpartister og andre sympatisører.
Vi har 25 ulv igjen i Norge og nå har motstanderne, eller rettere sagt rovvilthaterne,
klart det kunststykket å vedta at 13 ulv, over halvparten av Norges delbestand skal
skytes. Dette er mer enn det totale antall vandrende ulv (streifulv) som er beregnet til
11-12. Resten får bare lov til å oppholde seg på et lite frimerke av ei ulvesone som
utgjør kun 1 % av Norges landareal.
Når vi vet at forskerne sjelden anbefaler og ”ta ut” (=drepe) mer enn 10 % av
bestanden for at den ikke skal gå tilbake, sier det seg sjøl at dette er
utrydningspolitikk av mest primitive sort. Og det for at over 2 millioner sau skal kunne
spre seg fritt over hele landet, på høyfjellet hvor de gnager i stykker
næringsgrunnlaget for andre arter, i rovviltsoner som skulle være forbeholdt rovvilt og
ikke sau, på tungt trafikkerte veier hvor de ligger henslengt midt i veibanen rundt
neste sving, eller til og med i mørklagte tuneller, noe som medfører hjerteflimmer og i
beste fall slitte dekk hvis man er heldig og ikke kjører på de stakkars mistilpassete
dyra.
Men verst av alt er at sauen i alt for stor grad fortrenger naturlig flora og fauna, og
ikke minst de store rovdyra som har en selvskreven plass i vill, ekte, norsk natur.
Disse rovdyra og ikke minst ulven befinner seg på toppen av næringspyramiden med
”top-down” virkning på hele resten av økosystemet.
80% av Norges befolkning ønsker ulv i norsk natur. Våkn opp og si rungende ifra at
dette finner vi oss ikke lenger i. Stopp den pågående snikutryddelsen av den kritisk
truete arten ulv!
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