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Gjelder endring av naturmangfoldloven 

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre naturmangfoldloven slik at den gir 

utvidet adgang til lisensfelling av ulv. Av hensyn til vitenskap, kultur, økonomi, 

rekreasjon og naturmangfold, skal ulv kunne felles. 

 

Noe er helt galt når et miljødepartement går inn for at freda og truede arter skal 

skytes ned til et kritisk lavt nivå. Og at de i tillegg bryter yngletidsfredningen for 

ulv er totalt uforståelig. Hittil har yngletidsfredning vært et sentralt prinsipp i 

viltforvaltningen.  

 

Det er helt utrolig at ulven ikke engang skal få være i fred yngletidsperioden. Og 

at det i hele tatt blir vurdert å skyte drektige tipser er så uetisk som det går 

an. Dette er dårlig dyrevelferd og dyreetisk helt forkastelig. Det er grusomt at 

ulvene ikke engang i yngletidsperioden skal få være i fred inne i ulvesonen. Dette 

bryter med viktige prinsipper i blant annet Bernkonvensjonen. 

Det går i helt feil retning hvis forslaget om endring av naturmangfoldloven går 

gjennom. Med dette sier regjeringen rett ut at ulv kan nedslaktes av hvilken som 

helst grunn! Dette blir mer og mer avskyelig! Det foregår et skittent politisk spill 

på ulvens bekostning om dagen.  

 

Hatet mot ulven er styrt av grådighet. Det er skremmende at en bitteliten mafia i 

Hedmark klarer å overdøve alle med sine såkalte "problemer med ulven" i en slik 

grad at flertallet på Stortinget lar seg presse av dem. At et klart mindretall skal få 

viljen sin bare for å verne om sine egne interesser, er et alvorlig tankekors. Det blir 

helt feil nå elgjegere, skogeiere og sauebønder skal styre rovdyrforvaltningen i 

Norge. 

 

Husk, det er en grunn til at rovdyrene er her. Skal vi ha en balanse i naturen må vi 

ha rovdyr. Det er farlig å forrykke denne balansen ved å fjerne enkelte dyrearter. 

Rovdyrmotstanderne prøver å få oss til tro at mennesker kan erstatte ulven, og at 

elgjakta gjør den samme jobben som ulven.  

Vi trenger ulven i vår fauna, derfor ønsker jeg ingen endring av 

Naturmangfoldloven. 

 



Hilsen 

Margareth Konst,  

Lillehammer 


