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Emne: Ang høring på nye lovforslag av regjeringen at det skal være mulig å skyte 

ulv uten at ulven har noe "skadepotensiale" for beitedyr, men rett og slett 
av hensyn til bl.a. "kultur, økonomi, rekreasjon 

 
 
<Når skogbaroner og jegere og sauebønder vil ha, vil ha, vil ha - og det dumme, dumme lovverket 
tilfeldigvis og ubeleilig står i veien, ja da kan vi jo bare forandre disse irriterende lovene litt. Så blir ikke 
skogbaronene og jegerne og sauebøndene så innmari lei seg, og så får de ha både utmark og elg og sau 
og løse jakthunder og altsammen helt i fred for seg selv. 
Snipp snapp snute og lett som en plett.  
Hva betyr det - at Norges lover er til salgs til høystbydende??  
Lenge leve demokratiet.>  
 
-For det første, å sette en så kort frist, så folk ikke skal rekke å få sagt hva de mener/gjøre noe med det, 
er en stor vits!  
 
-Dere bør kanskje høre på de som virkelig har peiling på dette, og ikke bare gå etter hva bønder sier..  
 
Vi trenger ulv i våre skoger. Natursystemet trenger ulven!  
 
-Er man bonde, å velger å ha sau, så bør dem vel også passe på sine dyr? Man kan gjøre mye for at sau og 
ulv kan leve side om side! Uansett, di feste sau som dør på utmark, har ikke noe med ulven å gjøre! Vi 
har ikke sau nå som klarer seg i utmark. Mange detter ned og dør pga det. Mange setter seg fast i 
ulovlige gjerder o.l! Gauper tar mer sau enn ulv, men alt dette hører man lite om! Er kun ulv, ulv, ulv!  
 
Blir det nå lov å skyte all ulv man ser, så blir det en katastrofe! Lytt på dem som har greie på dette, eller 
ha folkeavstemning!  
 
Mvh  
Veronica Arnesen  


