
DE WOLF ……  een groen verhaal ? 

 

Of je het nu groene energie, duur-

zame energie of herbruikbare ener-

gie noemt …….. Voor IJsland is 100% 

haalbaar door geothermische 

warmtebronnen en voor Noorwegen 

is tevens 100% haalbaar door water-

krachtcentrales.  Dat oogt zeer 

groen.  Minder groen oogt dat beide  

landen nog steeds walvissen vangen. 

Noorwegen heeft het internationaal moratorium van 1986 for-

meel afgewezen. Noorwegen en IJsland verkopen  walvissenvlees, 

ook Japan doodt walvissen voor ‘wetenschappelijke’ doeleinden 

….. om ook het vlees te verkopen. Op 7 maart 2018 heeft Noorwe-

gen zijn walvisquota verhoogd met 28%, wat betekent dat er in 

2018 1278 walvissen officieel kunnen gedood worden! 

  Citaat uit Kempisch Leefmilieu van VALK (v.zw. actiegroep leef-

milieu kempen) 

“ Als er ergens in Europa wolven zouden kunnen zitten, dan is 

het Noorwegen. Een groot  land met een lage bevolkingsdicht-

heid en vol met uitgestrekte natuurgebieden. Maar in Noorwe-

gen leven amper een 70-tal wolven, en dat vinden de Noren te 

veel. In 2016 besliste de Noorse regering dat van die 70 wolven er 

47 (of veel meer dan de helft) afgeschoten moesten worden. Het 

WWF stapte naar de rechter, want de wolf is een Europees be-

schermde soort. Het besluit werd ingetrokken. Maar in 2017 reik-

te de Noorse overheid opnieuw een vergunning uit om 42 wolven 

af te schieten. WWF is opnieuw naar de rechter gegaan. 

Ter vergelijking: in Frankrijk leven nu 360 wolven, in Duitsland 

400, in Roemenië een 2800 en in het bergachtige grensgebied 

van Spanje en Portugal struinen er meer dan 2000 wolven rond.” 

  Het groen verhaal Noorwegen is dus niet zo groen als menigeen 

denkt. Ook over de wolf zijn de meningen verdeeld.  

Krijgen we dinsdag 17 april te 19u00 in lokaal Den Bunt,  

Pastorijstraat 51 te Dessel een volledig verhaal omtrent de wolf ? 

Benieuwd …. Jij komt toch ook? 


