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Vi har loven for å beskytte truede dyrearter. Det finnes ikke noe som helst god grunn til å endre 

på denne loven, og det finnes ikke noen som helst grunn for å drepe flere rovdyr i Norge. 

De aller fleste i Norge vil ha rovdyr i norske skoger. En liten gruppe vil leve i middelalderen og 

la frykt og overtro styre og utrydde ulven. Fakta er For en sau levert til slakteriet får bonden 800 

kroner. For en sau tatt av ulven får han det dobbelte.Er det en liten sjangse for at noen kanskje har 

lyst å lyve litt? Fakta er at det ikke har blitt drept noen mennesker i Norden av rovdyr i vill 

tilstand på over 150 år. Ulven får et pittelite område den "har lov" å være, og siden de har blitt så 

få er det ofte streifdyr som ikke kan få leve i flokk, som egentlig er mest naturlig for dem. Den 

sulter fordi den sliter med å nedlegge sitt mest naturlige bytte, elgen,alene. Og den står for kun 

4% at all tapt sau pr år, likevel er det DEN folk liksom skal hate og mene er farlig ? Hva med de 

resterende 97 % tapt sau som dør av andre årsaker enn rovdyr? Dette er blitt en heksejakt ledet av 

en liten gruppe som lever i middelalderen.  
  
Vi har ikke lov å tillate utryddelse av ulven, og dette er resultatet ved utvidet jakt. Innavl blir et 

stort problem hvis de blir færre nå.  
Vi har ikke lov å utrydde en art i naturen vår, det er en miljøforbrytelse!  
  
Vi må ha et økosystem i ballanse, og ulven hører til der! Ja til ulv, nei til jakt! NEI til å endre 

loven! 
  
Justine Maria Aase 

  


