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Natur+kultur= sant
Hver dag hører jeg om disse urbane miljøvernere som vil slippe ulven løs i
landskapet. Og noen vil til og med avvikle husdyrholdet i landete vårt.

 ARNE LIE CHRISTENSEN
69 plass 4 innlegg   36 kommentarer

De ønsker tydeligvis at det norske landskapet skal bli villest mulig, med
minst mulig spor av mennesker. De er sikkert velmenende, men de er
helt på bærtur. Ja, de er virkelig urbane, med minimal forståelse for
bøndenes situasjon, og for landets historie mer generelt. Det er selvsagt
viktig å bevare de forskjellige artene i naturen. Ulven bør ikke utryddes,
men vi må for all del holde bestanden i sjakk.

Husdyrholdet i Norge kan føres tilbake til yngre steinalder, det vil si
rundt seks tusen år tilbake i tid. I alle disse årene har ulven vært en
trussel mot husdyra, og når det ble varslet om ulv og andre skadedyr,
gikk folk i manngard for å bli kvitt dem. «Det er ugler i mosen» er et
dansk uttrykk som vi har misforstått i Norge. Det betyr egentlig at «det
er ulver i marka». Med andre ord at en fare truer. Barn helt ned i 7-
årsalderen ble tidligere sendt ut som gjetere for å vokte husdyra mot
disse skadedyra. Først mot slutten av 1800-tallet, var tallet på ulver
blitt sterkt redusert. Det førte til at det ble mer elg, og at elgjakta ble en
viktig del av landets kultur.

Gjennom jordbruket har menneskene i �ere tusen år formet sine
omgivelser, i møtet og i samspillet mellom natur og kultur. Slik �kk vi
det kulturlandskapet som er så karakteristisk for vårt land, med åker og
eng og store, åpne beitestrekninger, både langs kysten, innover i landet
og opp mot fjellet. Som en selvfølgelig del av dette systemet ble møkka
fra dyra strødd på åkeren, hvor det ble dyrket korn, poteter og
grønnsaker. Slik har husdyrholdet tradisjonelt dannet grunnlaget for
åkerbruket. Men noe er i ferd med å skje. I løpet av de siste femti–seksti
årene har stadig større deler av jordbrukslandskapet grodd til. Og
dersom de urbane miljøvernerne får det som de vil, blir det enda verre.
Norge blir ikke til å kjenne igjen.

Det vi trenger, er ikke mest mulig natur, men en best mulig balanse
mellom natur og kultur. I dag er denne balansen i ferd med å tippe over.
Fortsetter det slik, vil bosetningen i distriktet gå enda mer tilbake,
landskapet vil gro enda mer til og selvbergingen vil ytterligere
reduseres. Er det dette som mange av dagens miljøvernere ønsker seg?
Jeg håper ikke det. Det er ikke �ere ulver og mer vill natur vi trenger. Vi
trenger kunnskaper for å få et best mulig samspill mellom natur og
kultur. Og da kan vi også lære av historien, uten at vi behøver å kopiere
den. For natur + kultur = sant.
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Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og
engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre
til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre
her!
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Berit Helberg
Siden du skriver så grundig om hvordan det var i steinalderen og fram til den norske
seterdrifta da unger heller ikke ble spist av ulven mens de gjeta dyra sine, regner jeg også
med at du selv skjønner at det nødvendigvis måtte utvikles og forandres fra den tiden og
fram til i dag også. La det synke inn litt før du går videre i tankegangen og synsingen din,
du Arne, for du kommer ikke lenger i debatten ved å tillegge dyrevernere og naturvernere
tanker og meninger de aldri har gitt uttrykk for. Når du har kommet fram til fakta og ikke
synsingen din, da kan vi alltids diskutere. Men dette innlegget kan vi ikke diskutere. Jeg
beklager, men jeg lo høyt - jeg trengte det sikkert etter å ha jobba hardt med diverse
klargjøringer før ulvens markering 12. januar.
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Harald Kristian Jære
Den latteren skulle jeg gjerne hørt! Ellers var det ikke noe spesielt.
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Paul O. Myhrås
Gode innlegg med sannhet svir for sånne virkelighetsfjerne vernere som deg Berit.
Ser det på måten du skriver at blodtrykket er høyt.
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Jon Vidar Krogseth
Når jeg sitter her midt i Valdres 675 m.oh omgitt av slekt og naboer som driver gårder med
de fleste dyr som har vært innom norsk gårdsdrift,,,,,, jeg støtter rovviltets
røst.bygdefolk.foreningen våre rovdyr,dyrevernaliansen.NOAH og WWF.. jeg ser DAGLIG
gjennom hele året hvordan landbruket,naturen og rovdyr virker....har truffet på alle våre
rovdyr og har gaupe som fast gjest mye av vinteren og omgitt av sauer,kuer og hester
resten av året........... så leser "DISSE URBANE MILJØVERNERE" og forstår allerede HER
at resten av innlegget er uten noen som helst form for relevanse..... Det ENESTE
so… Se mer

Liker · Svar · 23 · 2 d

Marit Hemmeling
Ærlig talt skammer du deg ikke ?Verden har faktisk gått framover. Bare ikke hos
bondestanden. Hvem skal spise alle de kilo kjøtt som ligger på lager ? Foreslår å bruke det
til rovdyrene eller skal forbrukerne spise år gammelt kjøtt ? Nei du , vi må være med å
betale for elendigheten entn vi vil eller ikke. Det eneste som har gåt fram i rekordfart er
erstatninger og subsidier , joda ljåen er bytter ut likadan hesten. Men det andre å nei der
står dere på stedet hvil. Stopp å fortell omverdnen at sau skaper landskap for det har de
ikke tyggeredskaper for slik som geit. De rydder. Kua er nå så stor at den kan ikke ferdes i
utmarka. Dere bør skamme dere som legger noen få ulver for hat ! Hat mot et dyr ! Ikke så
rart at Mattilsynet tidvis kommer over forferdelige saker i fjøsene , med døde dyr på bås. (
Og fortsatt glad i dyrene ? ) Hatet virker å være arvelig betinget når jeg ser små barn
kommer med uttalelser som jeg ikke ville ha hørt av min sønn uten at jeg hadde irettesatt
han.
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Jan Luneborg
Rovdyra utrydder ikke arter, og heller ikke på 1800-tallet, men det er veldig typisk
mennesket å tenke at naturen ikke klarer seg uten at vi regulerer den med hard hånd..  
 
Etter geværet ble utbredt i Norge og Europa tok det rundt 200 år å utrydde nesten alt av
rovdyr, nesten alt av hjortedyr og annet vi kunne unytte på en eller annen måte. Så dro
europeeren til Nord-Amerika og fortsatte der. Der tok det rundt 100 år å utrydde 50
millioner bison, 400 000 ulv og alt annet vi kunne utnytte, eller som ikke hadde bruk for. 
 
Ifølge FN er vi på god vei inn i den sjette masseutryddelsen, og dyrelivet… Se mer
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Jan Luneborg
De aller fleste gårdbrukere og sauebruk i Norge har ikke noe som helst med ulv og andre
rovdyr å gjøre. Rovdyra er ikke en nevneverdig årsak til nedleggelse av noe som helst.
Dette finnes det forskning på: 
 
- Fra 1989 til 2015 ble antall sauebruk i Norge halvert fra 28 887 til 14 391. Nedgangen var
størst blant de minste brukene. Dette kan bli et problem for bygdene og kulturlandskapet. 
 
- Forsker og sauebonde Ola Flaten har sett nærmere på hva som får kollegaene i
landbruket til velge å fortsette eller slutte med sau. 
 
Og denne forskeren og sauebonden nevner ikke rovdyr en eneste gang. Grunnen til det er
selvfølgelig at blant disse nesten 15 000 nedlagte sauebrukene de siste 25 år, er det et
ubetydelig antall som er lagt ned på grunn av rovdyr. 
 
https://forskning.no/.../hvorfor-mister-vi-sa.../313907
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«KrF later som de står
alene i abortsaken. Men de
har hele folket med seg»

 HEGE ULSTEIN
for 14 timer siden |  15

Den dagen KrF skjønner at abortkampen ikke er en
kamp for eller mot abort, men en kamp for eller mot
selvbestemmelse, vil vi få diskusjonen inn på et
bedre spor, skriver Hege Ulstein.

«Det skal snakkes ut.
Åpnes opp. Som et grep.
Som den ultimate
historien»

 LARS WEST JOHNSEN
for 14 timer siden |  0

Jaget etter døden har blitt hysterisk.

«Han kan ta kritikken med
stor ro»

 ARNE STRAND
for 14 timer siden |  0

Knut Arild Hareide må kunne stå helt fritt til å
snakke med folk på både rød og blå side, skriver
Arne Strand.
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