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Emne: Høring om utvidelse til å skyte ulv. 
 
Til Klima og miljødepartement, ved minister Vidar Helgesen. 
Brev til høring om endring i naturmangfolds loven. 
 
 Ulven i Norge lever i dag på kanten av å ære en truet art. 
Det vedtatte bestandsmål om tre familiegrupper er ingen bestand som på lang tid vil være sunn, men 
utsatt for sterke innavls problemer. 
Norge hadde ca.68 ulv, 15 av disse er vedtatt kan skytes.43 gjenlevende  ulv er en latterlig lav bestand i 
et land, verdens rikeste, like stort i utstrekning som Tyskland der en befolknings tetthet er det 
mangedoblede av Norge. Der, som de fleste andre land i Europa er ulvebestandene økende, og ønsket! 
Tyskland har 45 familiegrupper, 15  ulvepar og ukjent antall løse streifere. Tyskland , som de fleste andre 
land, har husdyr på beite som NB: vernes! 
Norge går motsatt vei. 2, 4 millioner sau slippes på beite i Norge UTEN vern!  
En marginal del av befolkningen har greid å få til en vendetta mot våre få ulv, og mener at bestanden av 
ulv må ytterligere krympes. 
Hittil har begrunnelsen for å skyte ulv at den ville innebære en trussel for beitende husdyr. Samtidig har 
illsinte jegere beklaget sterkt at ulven ødelegger for deres rett til å jakte med løs hund. Velbeslåtte 
skogeiere mener deres skogeiendommer  forringes ved at inntekter for å leie ut skogen  for jakt mister  
sin attraksjon ved ulven s tilstedeværelse, og store penger går tapt. 
  
Da rovviltnemndenes anbefaling  at 32 ulv skulle skytes ved siden av de nevnte 15 dyr, og dette ble 
nedstemt av ministeren, har det blitt et rabalder på Stortinget og et verbalt angrep på han, som som har 
gjallet utover det ganske land..  Måten og ordelaget fra en del av stortings representantene , slik dette 
har vært gjengitt i media, vært så frastøtende og illojale at det har vekket en forakt i « folk flest» for hva 
som foregår i landets  øverste besluttende organ.  
På bakgrunn av disse verbale gjentatte angrep, ved siden av svært få, men desto mer høylytte protester, 
hvor gjentatt beklagelser om ødelagt  livskvalitet, frykt for ulvens tilstedeværelse , har medført at klima 
minster Vidar Helgesen ser seg tvunget til å se på våre internasjonale forpliktelser med nye øyne. 
For å si det folkelig..for å få fred, vil han nu forandre  lovens ordlyd slik at det nu ikke bare handler om 
ulvens eventuelle skade potensale, men også artens tilstedværelse som utgjør redusert trivsel for noen 
få mennesker som bor  der også ulven har fått lov å leve. De mange som gleder seg over ulvens nærvær 
blir tiet vekk. 
 
At en slik manøver, for å komme en svært liten del av befolkningen i møte, og dette på grunnlag av 
irrasjonelle holdninger  fra gamle myter og eventyr, at noen får ikke liker ulv, at noen få ikke får jakte slik 
de ønsker , skal  være grunn for at våre stusselige  antall ulv ytterligere skal reduseres, ja da her SP og 
andre som sier NEI til ulv i Norge vunnet.  Dette vil i praksis medføre at de få som klager, og forteller om 
sine plager grunnet ulv, gies  grønt lys for så mye skyting av ulv, at Norge  igjen kan bli et land hvor ulven 
blir utryddet. 
 
Jeg ser med bekymring at alle vi…ca. 80 % av befolkningen som ØNSKER ulv..der 30 % av disse ønsker 
FLERE  ulv, ikke blir hørt. 
 
 Høringen går ut nu den 27nde februar. 



Går forslaget til endring i naturmangfolds loven  gjennom, har Vidar Helgesen og hans departement gjort 
knefall for de høylytte  som vil bekjempe  ulvens rett til å leve i Norge. 
 Slik vil norsk forvaltning vise sin forakt alle oss som ønsker ulvens rett, og vår faunas behov for en 
sunnere balanse enn hva vi ser i dag. Økende klovdyrbestand gir grunn til bekymring! (Hver kollisjon med 
elg koster omlag kr.150 000.-)  Norge vi vise for all verden at vårt lille, rike land ikke bryr seg om de de 
nye strømninger som ellers sprer seg om i verden, at rovdyrene har en viktigere  plass i naturen enn hittil 
annerkjent. 
Og…merk: ytterligere  rabalder vil oppstå i kjølvannet av en slik irrasjonell fortolkning av vedtatt lovverk. 
 Ulven i Norge fortjener økende vern , bestander må økes, ikke bli ytterligere redusert. 
 
 Med vennlig hilsen 
 Helga Riekeles, 1560 Larkollen. 
tlf.: 99607209. 
(aktivt medlem av FVR. (Foreningen Våre Rovdyr.)) 
 
NB kopi sendes statsminister Erna Solberg. 
 
 
 


