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Innspill i høringen om bestandsmål for ulv og ulvesoner.
Ulv er ikke forenlig å leve side om side med husdyr og mennsker. Dette da ulven
blir for nærgående, den kommer tett på bebyggelse, angriper ved hjemmene i
tillegg er ulven en kannibal som spiser hunder.
Å ha ulv side om side med husdyr og kjæledyr fører til en dårligere dyrevelferd,
da husdyr ikke kan få oppleve å nyte frihet og være ute i frisk luft. Pga ulvens
herjinger på disse.
Målet må være at alle husdyr skal få være ute mer enn de er i dag. Dette for å
øke velferden og livskvaliteten til husdyrene. Man bør vri husdyrhold over til
frittgående dyrehold. Med ulv i nærområdet vil dette føre til at husdyr blir
stående enda mer inne enn i dag! Som da svekker dyrenes livskvalitet.
Det er viktig å ha fokus på å kunne bruke utmakrka både som beite og som friluft
for mennsker. Man må ikke glemme at dagens samfunn er mennsker for inaktive, og
ved å føre en politikk der folket av frykt for sitt eget liv, sine barns liv og
sine hunders liv vil vegre seg for å bruke naturen. Som igjen fører til enda mere
inaktivitet og forringer livskvaliteten ytterligere.
Ulv har vist seg å angripe hunder både når vi er i skiløypa, på joggeturer,
hjemme på egen eiendom og hund som gikk i bånd!
På bakgrunn av dette, må antall ulv reduseres fra dagens totale antall.
Den må heller ikke utvides til å belaste enda større deler av landet, men heller
redusere de i de områder de allerede er.
Jeg mener det også er viktig å ha fokus på verdens matmangel. Ved å ha ulv i
naturen blandt oss, ser vi at flere og flere bønder legger ned matproduksjonen.
Dette er en uheldig utvikling, der vi heller burde legge til rette for økt
matproduksjon ( jeg henviser her til kjøttproduksjon).
Man må ha fokus på en stadig større befolkningsvekst og dermed vil behovet for
mat øke og ikke minske. Med tanke på dette, vil det ikke være logisk å øke antall
ulv som igjen fører til mindre kjøttproduksjon.
Historien har vist at ulv har drept mennsker. Hvem vil signere på en avtale, og
den dagen ett barn er drept Av ulv, sitte med visshet om at man sitter ansvarlig
for dette?
Bør man ikke heller forebygge slike tragedier før de skjer?
Det kan kun gjøres ved å ha en politikk der ulv ikke kommer i konflikt med
mennsker. Da kan man ikke ha ulv vandrende fritt bandt oss!
Vi er vitne til at stadig flere Jakthunder blir drept under jakt, i takt med
økende antall ulver. Å bli angrepet av ulv for en hund er i mine øyene like
grusomt, smertefult, fryktinngytende som hundekamper! Forskjellen er, i
ulveangrep har hunden ingen sjangse! Den lider en grufull død! Og kaller man

hundekamper dyreplageri, så er ulvens kamp mot hunden om mulig enda verre
dyreplageri!
Dette vil også kunne ramme redningshunder og andre brukshunder som trener og
jobber i naturen.
Sender med ett lite knippe linker som underbygger mine påstander.
Hund drept hjemme:
http://ipad.dagbladet.no/2012/12/04/nyheter/dyr/dyrenes_nyheter/innenriks/ulv/246
66006/

Ulv angrep ved husvegg:
http://www.indre.no/lokale_nyheter/article6159713.ece
Gikk tur med hunden i bånd og ulven gikk til angrep:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ulvejakten/ulv-angrep-hund-i-baand/a/4256989/

Mitt forslag er:
1) Det pnes for lisensjakt i hele artens utbredelsesomr de ogs innenfor det som
i dag er definert som ulvesone. Dette for
holde bestanden p det til enhver tid
ønskede bestandsm l.
Bestandsm let økes ikke utover tre ynglinger. Hver yngling i grenseflokkene
telles som en halv yngling i Norges bestandsm lsetting. Individene i
grenseflokkene telles med i den Norske bestanden med 50 %.
Alle ynglinger skal telles med i bestandsm let slik at tekniske gr soner ikke
hindrer vedtak om bestandsregulerende jakt.
2) Yngling utenfor ulvesonen skal ikke forekomme.
3) I prioriterte beiteomr der m par-etablering forbys. Det gis lisenskvote eller
innvilges skadefelling p enkeltindivider som vandrer inn i prioriterte
beiteomr der som potensielle skadevoldere.
4) Ansvaret for

fatte forvaltningsmessige vedtak bør fattes av rovviltnemdene.

5) Forbud mot å jakte med hund i områder der det er ulv.
Hilsen
Bente Rognstad

Privatperson som ikke er bonde og ikke jakter, men liker å nyte naturen i fred og
ro med mine hunder. I tillegg er jeg opptatt av dyrevelfred og har fokus på å øke
livskvaliteten til alle dyr.
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