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De som har påstått at norsk ulv ble satt ut har blitt
idiotforklart – nå kan de kanskje få rett
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Kanskje hadde det vært lurt å høre på bygdefolket.
På bygdene langs svenskegrensa er det gammelt nytt. Mange har lenge tenkt og trodd at
ulve okkene som plutselig dukket opp langs svenskegrensa på 80-tallet, ikke kom dit av seg
selv.
På kort tid ble det tradisjonelle bygdelivet endret. Det ble vanskelig å ha sau på beite og la
hunden gå fritt. Etter hvert begynte noen av ulvene å bli nærgående og spasere forbi stoppet
til skolebussen i enkelte områder av sjumilsskogen mellom Trysil og Elverum.
annonse

Les også: Flere sauer drept av ulv på Østlandet den siste tiden
Ulven var jo lenge for alle praktiske formål utryddet. Ikke bare i Norge, men på hele den
skandinaviske halvøya. Det kk folk til å lure, hvorfor skjedde dette egentlig?
Ifølge Rovdata var det gjennom hele 80-tallet bare en familiegruppe og aldri mer enn totalt 10
ulver i Skandinavia. Men fra 90-tallet var det i ere år en prosentvis vekst på mellom 20 og 30
prosent.
Den o

sielle forklaringen har vært at en hannulv vandret fra en nsk-russisk ulvestamme,

Bygdefolk har ment at dette ikke stemmer. De har fortalt historier om ulv som ble satt ut fra
svenske dyreparker.
En som har fått merke det er Lars Inge Toverud, som i mange år har hevdet at ulven ble satt ut.
Hans engasjement ble for alvor vekket da hunden hans ble drept av en ulv i 1998. Som han selv
har fått erfare, er det ikke lenger mulig å drive tradisjonelt friluftsliv i de mest utsatte
områdene.
annonse

Les også: Nesten 100 ulver registrert her i landet
Han har hevdet at den første ulven ble satt ut i Trysil allerede i 1976. – Myndighetene har
løyet og bedratt oss – og befolkningen på bygdene er blitt holdt for narr, mener Toverud.
Men slike som ham har blitt idiotforklart, eller ignorert.
En artikkel i Forskning.no i 2017 avfeier for eksempel slike teorier med at bygdefolk opplever
avmakt i møte med samfunnsutviklingen. Morgenbladet har kalt det en konspirasjonsteori.
Men nå kan det vise seg at konspirasjonsteoretikerne kan ha fått rett, likevel.
Regina Brajkovic har på oppdrag fra Norsk bonde- og småbrukarlag gravd fram nye data om
norsk ulv.
Brajkovic har fått gravd fram blod som viser at av sju skutte ulver i Norge var ingen i slekt med
nske ulvetisper. Derimot er det slektskap med hunndyr både i Latvia og en dyrepark i
Frankrike.

Som Hans Brådsgård skriver i Nationen: Det holder å vise et Europa-kart, og spørre: Hvor
troverdig er det at ulv trekker fra Frankrike via Tyskland, Baltikum, Russland og Finland?
Det gis ingen premie for å gjette hvor mange kommentatorer i de store hovedsadsmediene
som har kastet seg over tastaturet for å skrive harmdirrende kommentarer.
Men kanskje det hadde vært lurt å lytte til bygdefolket. For engangs skyld.
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Resett trenger din hjelp
Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.
NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til
abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.
annonse
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Ikke gi bort ytringsfriheten • for 18 timer siden

Det er vist like viktig å ødelegge tryggheten for oss på bygda med ulv, som det er å
ødelegge tryggheten for byfolket med Berikere som politi og domstoler har fredet.
57 △ ▽ 2 • Svar • Del ›
tore Hansen > Ikke gi bort ytringsfriheten • for 8 timer siden

Slitsomt og farlig å ha en stat som motarbeider folket
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Helga Riekeles > tore Hansen • for 36 minutter siden

Herr Hansen, 70 % ønsker at ulv skal få leve i fred i dette landet UTEN at
de blir forfulgt og skutt..men den hellige sauenæringen , fyllt opp med sau
og lam som slaktes og ender på lager er visst viktigere enn at vi skal ha en
levende fauna slik alle andre land i Europa nu bygger opp..MEN de tar dette
bryet og PASSER på sine husdyr..ja det er slitsomt at vi har politikere som
lar seg presse av en agressiv lobby som sauenæringen , sutrende bønder
som lever langt bedre enn noen industri arbeider..og de styrtrike skogeiere
som pukker på å ha skogen som lekeplass for seg selv og sine gevær
kompiser..Det er slitsomt overkjørt hele tiden av denne ulvehatende bitte lile
del av befolkningen!
△ ▽ • Svar • Del ›
Albert Pogman > Ikke gi bort ytringsfriheten • for 7 timer siden

Det er over 200 år siden noen ble "tatt" av ulv i Norge og den historien er ikke en
gang bekreftet. RO NED.
6 △ ▽ 3 • Svar • Del ›
LON1 > Albert Pogman • for 7 timer siden

Når en ulv klarer å ta livet av 100 sauer, så kommer du og sier vi skal roe
ned. Jeg sier:,STIKK FINGEREN I JORDA.
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Helga Riekeles > LON1 • for 32 minutter siden

Norge, rikest i verden men fattigst på å ta vare på sine husdyr.120
000 sau med lan omkommer HVERT år der ute av sykdommer og
ulykker UTEN at rovdyr er de skyldig men eiere som ikke har tid til å
ta vare å sine dyr, slik de er PÅLAGT etter lov om dyrevern. FØLG
MED I TIMEN !
△ ▽ • Svar • Del ›
Sigoynermollen > LON1 • for 3 timer siden

Du husker Hadelandsmassakren fra i fjor skjønner jeg. Ingen regna
nok med den så ingen så vel heller etter sauene mer enn innimellom
der ned på flatbygdene.
Tror noen skjerpa rutinene sine etter det og det tar nok litt tid før
100sau-rekorden blir slått.
Samtidig kan det være et tankekors at det er lenge siden det ble
rovdyrtatt så få
husdyr som siste år....
△ ▽ • Svar • Del ›
Jens Petter Strandvahl > LON1 • for 4 timer siden

Ulv klarer i så fall det fordi eiere av de sauene ikke var ansvarlig nok
til å passe på dyrene sine. Forøvrig, sau har drept mennesker i løpet
av de siste 100 årene, i motsetning til ulv som ikke har drept noe
menneske på flere hundre år, og som påpekt, noe som ikke er
bekreftet.
△ ▽ 1 • Svar • Del ›
Rolf Rekli > Jens Petter Strandvahl • for en time siden

Ikke greit å være Hvermansen for 200 år siden. Mistro,
underdanighet, sult og høy dødelighet rådet. Hvermansen var ikke
videre opptatt av å sikre bekreftelser av noe som helst i de dage, må
vite.
△ ▽ • Svar • Del ›
mrzerog > Albert Pogman • for 6 timer siden

Ikke greit å ha ulven traskende på trappa di om du tror det.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Helga Riekeles > mrzerog • for 30 minutter siden

Tenk om jeg var så heldig..men de ville bare se an hvordan et to
beint vesen virker...og tusle tilbake ..for dyr er ikke farlig men VI er
farlige med våre geværer og fordommer og nevroser !
△ ▽ • Svar • Del ›
Per-Ove Vebenstad > mrzerog • for 4 timer siden

Pass på butikken din du. Det må alle andre i bygd og by gjøre
uansett hva en driver med.
Det er stort sett bare sauebønder som klager og skylder på alt og
alle. Erstatninger får de også så det monner.
△ ▽ 1 • Svar • Del ›
Rolf Rekli > Per-Ove Vebenstad • for 43 minutter siden

Ja,men slett ikke så det monner.
△ ▽ • Svar • Del ›
jan johannesen > Ikke gi bort ytringsfriheten • for 17 timer siden

muslimer heter det
3 △ ▽ 1 • Svar • Del ›
Ikke gi bort ytringsfriheten > jan johannesen • for 16 timer siden • edited

Halv-guden Jens kaller dem Be**kere.
Å tvile på utsagnene til Jens og "Landsmoderen" er veldig nærmest en
majestetsfornærmelse i Norge.
8 △ ▽ • Svar • Del ›
humansareamazing > Ikke gi bort ytringsfriheten • for 11 timer siden

Helt fantastisk at det er mulig å blande inn i muslimer i en ulvedebatt:-) da er det
på tide å ta en pause :-)
3 △ ▽ 3 • Svar • Del ›
mrzerog > humansareamazing • for 6 timer siden • edited

Han blander ikke inn muslimer, han bruker noe som heter en analogi. Som
man plager byfolk med migranter plager man bygdefolk med ulv. Men de
har ingenting med hverandre å gjøre annet enn at det gjør livet mer utrygt.
Foreløpig er ulven best, den stikker ikke tilfeldig folk i ryggen med kniv. Men
det er og likheter, Ulven er aldri tøff alene.
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Helga Riekeles > mrzerog • for 28 minutter siden

Ulven er IKKE interessert i oss som byttedyr..men å la husdyr gå som
levende åte et risiko sport som straffes for de ulykkelige husdyrene
..hvor EIERE svikter dem gang på gang
△ ▽ • Svar • Del ›
island40 > mrzerog • for en time siden

Herregud dette må være en av internetts mest søkte kommentarer
noensinne. Ulv satt ut for å plage bygdefolk... og å få det til å henge
sammen med migranter er bortimot utrolig.
△ ▽ • Svar • Del ›
Arvid Rønning > Ikke gi bort ytringsfriheten • for 15 timer siden • edited

Har du lest for mye om rødhette??
7 △ ▽ 14 • Svar • Del ›
Odd Karlsen > Arvid Rønning • for 14 timer siden

Har du aldri hørt om ordtaket: "Splitt og hersk"?
7 △ ▽ • Svar • Del ›
humansareamazing > Odd Karlsen • for 11 timer siden

Du mener altså at dette er gjort bevisst? Innfører Ulv for å
tilrettelegge for en muslimsk invasjon:-) Ser frem til en utdypning
rundt denne teorien:-)
△ ▽ • Svar • Del ›
mrzerog > humansareamazing • for 6 timer siden • edited

Ingen berikere vil bo på bygda, det passer ikke klanskulturen og er
for upraktisk, da er det jo fint med ulv istedet.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Jens Petter Strandvahl > Ikke gi bort ytringsfriheten • for 4 timer siden

Ingen trygghet er ødelagt for noen på bygda, enten med ulv eller uten ulv. Ingen
ulv har drept noe menneske i Norge på flere hundre år, sau derimot har drept
mennesker i Norge, biltrafikk dreper mennesker årlig....
1 △ ▽ 1 • Svar • Del ›
Sigoynermollen > Ikke gi bort ytringsfriheten • for 3 timer siden

Stakkars deg som bor på "bygda". Dere er et utmagret produkt av bysamfunnet,
byråkratene - og selve "Oslo-bobla" - som Abid Raja nå om dagen banker i bordet
for livredning av Venstre.
△ ▽ • Svar • Del ›
Rolf Rekli > Sigoynermollen • for 34 minutter siden • edited

Du rakker ned på en livsstil du åpenbart ikke har den fjerneste anelse om,
langt mindre har praktisert.
Forresten, maten du spiser - hvor kommer den fra? Da mener jeg ikke
butikken, men heller helt fra start av.
Svaret kan også konkluderes på følgende måte: Uten landsbygda, ingen by!
△ ▽ • Svar • Del ›
Jean de Valette • for 18 timer siden

Sannheten kommer alltid for en dag. Alltid.
Husk det politikere, journalister og andre bedragere. Alltid for en dag!!
32 △ ▽ 1 • Svar • Del ›
Scott Johansen • for 16 timer siden

Kan utsettingen av Ulv ha noe å gjøre med FN`s Agenda 2030? Et ønske å avbefolke
distriktene til fordel for en omfattende sentralisering hvor folk mer eller mindre skal tvinges
til byene?
12 △ ▽ • Svar • Del ›
Jan Hårstad > Scott Johansen • for 5 timer siden

Det er jo lett å se at de som sitter med pengene og makten i World Wildlife
organisasjonen er akkurat det samme,identiske miljøet som driver fram One World
Government.
den "norske" regjeringen er ikke annet enn et vaktermesterlaug for disse
maktstrukturene.
Hele poenget med WW er REWILDING. Ville dyr skal få større rom og plass.
Og poenget for globalistene: folk bør bo i store byer. (Derav totalødeleggelsen av
oslo)
Det er derfor høyst sannsynlig at Ulver har blitt satt ut i Norge. det sentrale trekk
ved den norske Bilderberg/EU regjering er at den står på hue for å gjennomføre
etthvert ønskemål som kommer fra verdens globaliserings sentra. Ulv ikke unntatt.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Helga Riekeles > Jan Hårstad • for 22 minutter siden

VI utrydder dyr på løpende bånd, og stejeler deres leveområder i ett sett. 50
% av verdens ville dyr er blitt borte for alltid gjennom de siste 30 år grunnet
våre okkupasjoner og draps kultur..så du verne å bo på en planethvor det
bare er oss og husdyr som er igjen...borte er elefanter, løver . tigre. vill
geiter, bjørner gauper pumaer vill hester ulv og herv og det meste av vile
fugler...og så kommer det en amøbe og beklager seg over at noe bruker av
sin tid og sine penger for å ta vare på det som er igjen..Jan Hårstad..FØLG
MED I TIMEN!!!!!!!!!!!!
△ ▽ • Svar • Del ›
Jeb Jensen > Scott Johansen • for 11 timer siden • edited

Eiendommer og tilhørende ressurser blir billigere å få tak i hvis de innfødte drives
ut fra landsbygda .
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Albert Pogman > Scott Johansen • for 7 timer siden

Ja, og chemtrails og illuminati eksisterer.
1 △ ▽ 1 • Svar • Del ›
Bjarne Betjent • for 15 timer siden

Diskusjonen nå er ikke om ulven er farlig eller ikke, men om den har blitt satt ut av folk
som har hatt stilltiende godkjenning av myndighetspersoner. Tenk om denne saken holder
vann og dokumentasjonen på gedigen juks bevises da har vi enda en NAV skandale.
Da vil troverdigheten til maktapparatet storting og regjering slite noe helt jævlig.
Hva skal folk tro på da. De vil slite med å få aksept i andre viktige saker.
Jeg leste om denne saken før helgen og kan ikke se at noen av de store MSM har nevnt
dette så det kan være en mulighet til fortielse som er på gang. Så kommer andre forskere
som betviler hele saken, latterliggjøring er også en måte. Det er bar å følge med hva som
skjer.
10 △ ▽ • Svar • Del ›
gjest > Bjarne Betjent • for 12 timer siden

Det kokes suppe på denne spikeren med jevne mellomrom. Hvor interessant er det
egentlig? I det store bildet? 102 døde av drukning i 2018. 10 200 hjortedyr ble kjørt
ihjel i 2018. 120 000 sau forsvant på beite. Mer enn 100 000 døde av andre ting en
rovdyr. Da er problemet alt annet enn ulv? Da snakker vi om dyremishandling. Er
det eierne eller samfunnets skyld at noen ikke bryr seg om dyrene sine? ( Se hva
som skjer med de som holder Mink!)Det er klart at fokus må bort i en sånn
situasjon. Da er jo Rødhette og ulven helt perfekt?
7 △ ▽ 1 • Svar • Del ›
P54 > gjest • for 6 timer siden

⛺
△ ▽ • Svar • Del ›
Per Ardua • for 15 timer siden

Dette er ikke nynytt. Det har vært kjent blant folk i mange år at ulven langs
svenskegrensa er i all hovedsak oppdrettsulv som settes ut for å gi "naturforskerne" et
ekspanderende levebrød. Nå har de i samarbeid med Nortura som representerer
storfebøndene greid å få ødelagt store deler av levebrødet til norske sauebønder som
representerer norsk sjølberging, og myndighetene og mediene spiller med. Dette er en
del av tilpasningen til EUs indre marked og er med de politikerne som velges til en
makelig millionlønn på Stortinget, antakelig irreversibel.
7 △ ▽ • Svar • Del ›
island40 > Per Ardua • for en time siden

Konspirasjonsfjas. "oppdrettsulv som settes ut for å gi "naturforskerne" et
ekspanderende levebrød" Bare at det er mulig å tenke tanken sier jo sitt
△ ▽ • Svar • Del ›
Erik Nikolai Halsteinrud • for 16 timer siden

Nesten enhver ulvedebatt og ulvemotstander er oppfostra på FRYKT. Hadde Lars
Monsen vært så veik at han skulle sett villmarken gjennom fryktens briller, så hadde ikke
vi lært en dritt om hvordan man overlever i guds "frie natur." Men la nå for all del denne
fobikulturen forsette med skremselspropaganda og skremselssvada. MSM setter stor pris
på det.
14 △ ▽ 2 • Svar • Del ›
Fulcanelli > Erik Nikolai Halsteinrud • for 10 timer siden

Tror ikke du skjønner demografien og kulturen her til lands. Vi er ikke i Alaska,
Canada eller Sibir, vi har mye tettere befolkning. Frykt-kortet er et billig argument..
Ulv er ikke farlig for mennesker så lenge den er frisk og har det den trenger. Hvis
elgbestanden nå blir ulvemat vil vi få eksplosiv vekst av ulv, hva skjer når den ikke
lenger har mat? Hva skjer når den blandes med hund og mister sin naturlige
skyhet ovenfor mennesker? Da vil det faktisk bli konfrontasjoner. Du vil vel kanskje
ha masse bjørn og? Dra ut i bushen i Alaska uten pepperspray eller våpen.. Da er
du ikke tøff, da er du litt dum.
5 △ ▽ 2 • Svar • Del ›
Albert Pogman > Fulcanelli • for 7 timer siden

Det er over 200 år siden noen ble "tatt" av ulv i Norge og den historien er
ikke en gang bekreftet. Det har er mye mer ulv nå enn den gang og ingen
har blitt spist enda. Ulven er livredd mennesker. Slapp helt av.
1 △ ▽ 2 • Svar • Del ›
Jaeger > Erik Nikolai Halsteinrud • for 11 timer siden

Ulv er ikke farlig for en voksen mann. Men begynner den å farte rundt der barn
leker er det fare på ferde.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Kåre Hansen > Jaeger • for 10 timer siden

Se prg til Monsen fra Alaska hvor han møter en ulv jeger som bor med
familien langt ute i villmarka. Monsen spør han om han ikke er redd for
ungene. Og han svarer: De farligste her er mennesker.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
A Lerasjonalist > Jaeger • for 4 timer siden

Jeg har på mine gåturer med min hund, ca 40 kg stor, møtt ulv flere ganger,
de var på det meste 3 stykker, de avviker oss. Men den ene i flokken jeg så
hadde schaeferhund hale og bakpart, det er ikke normalt!
-Axel
△ ▽ • Svar • Del ›
Tommy > A Lerasjonalist • for en time siden

Folk jeg kjenner på Finnskogen har i alle disse årene sagt at flere av
"ulvene" er hybrider. Hybridene kan være mindre redd for mennesker,
og dermed oppføre seg annerledes.
△ ▽ • Svar • Del ›
Vesper • for 17 timer siden

Denne ulvesvindelen går jo langt inn i det dype statsapparatet. Vil bli spennende å se
hvor langt de er villige til å gå for å skjule forbrytelsen.
10 △ ▽ 2 • Svar • Del ›
Frida Buschmann • for 17 timer siden

Hahahah... Der fikk jeg rett igjen. Har alltid hevdet at ulven kommer fra oppdrett. Den bør
derfor fjernes fra vår fauna fortere enn swint!
13 △ ▽ 4 • Svar • Del ›
TitoSchipa • for 11 timer siden

Greit å stole på sunt bondevett fremfor å stole på forklaringer fra offisielt hold (som
vanlig).
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Rolf Olsen • for 15 timer siden

Men dette er jo en enorm skandale uten sidestykke!
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Jaeger > Rolf Olsen • for 11 timer siden

"uten sidestykke "? Virkelig?
△ ▽ • Svar • Del ›
Sir Wilkins • for 17 timer siden

Kanskje det å fange noen ulver levende og sette dem ut i selveste Oslo eller i marka
rundt Oslo ville fått myndighetene til å gi fellingstillatelse.
8 △ ▽ 2 • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer
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Protester mot islamofobi splitter Frankrike

Document-redaktør: Har Sverige blitt en
failed state?

73 kommentarer • for 10 timer siden

98 kommentarer • for 7 timer siden

John Magne Trane —

AvatarDemonstrerte de i disse byene?
Paris, Magnanville, Nice, Normandie, Paris, Marseille,
Carcassonne og Trebes, Paris, Strasbourg og Paris
igjen. Dette er angrepene med dødelig utfall siden
Paris-terroren i bl.a. Bataclan, der handikappede fikk
___ skåret av og stappet ned i halsen. Antall døde
henholdsvis 131, 2, 86, 1, 1, 2, 4, 1, 5 og 4.Var alle
de drepte "islamofobe"?Led alle de drepte av en fobi,
en "irrasjonell frykt"?Eller er det alle de ikke-islamskfobe som har et problem, som vi snart bør stoppe?

Avvikling av oljeindustrien

16 kommentarer • for en time siden

bitten —

AvatarAvvikling av gass og oljenasjonen blir
fullstendig rasering av velferdsstaten som der
statsbudsjettet sprekker med glans ,MDG eier ikke en
snev av økonomisk sunn fornuft .
Men denne dessertgenerasjonen som er unge i dag ,
tror at vi kan leve av å klippe håret
til hverandre , frisk luft , derfor er MDG så i skuddet
hos de unge i dag også .
Abonner

AvatarCarl I Hagen hadde helt rett. Sosialistene bør
beklage sin oppførsel siste 30 år.

Nye kulderekorder ventes over store deler
av USA

48 kommentarer • for 3 timer siden

✉

Profet1 —

d Legg Disqus til på din nettside

Resett er:

🔒

jakoline33 —

AvatarBare tull.
Jeg har konvertert til klimakrise-tilhenger ,og det vil bli
varmegrader og vannet vil stige . Helt sant..
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