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Hei! 
 
Jeg er en trebarnsmor som bor i Trysil, dvs midt i ulveland.. 
Min familie bor avsides til, mellom to små grender, og vi har skogen som 
nærmeste, og i grunnen eneste nabo. Etter at unga mine har sett ulv på 
gårdsplassen, har livet deres forandret seg.. Fra å være aktive unger, ute sent 
og tidlig, med eller uten hodelykter, på ski eller truger, oppe i, eller under 
trærne.-til mørkeredde individer som ikke lenger har noe friareal der det er rom 
for den frie, impulsive, bekymringsløse leken som er viktig for barns utvikling. 
 
Bernkonvensjonen omfatter dyr- og plante-arter som trenger mer eller mindre 
vern.. MEN, den sier også at barn ikke skal lide noen last, at de ikke skal 
fratas sine rettigheter. Den biten føles det som at er lagt helt nederst i 
skuffen når det gjelder ulv.. At vi som bor slik, og vi er langt i fra de eneste 
som føler på en nedsatt livskvalitet, føler oss overgitt, ja nærmest ofret til 
fordel for en feilslått forvaltning av ulv, er trist. 
 
Helt fra barna gikk i barnehage, har helsestasjon , og skolevesenet kartlagt 
aktiviteter og kosthold (statistikk, kalles det...) hos barna, med tanke på en 
god folkehelse. Nå har vi fått denne ulvesona tredd inn over tilværelsen vår, 
uten å få si vår mening. Jeg kjenner mange småbarnsforeldre, unger og voksne 
mennesker som ikke lenger bruker nærmiljøet sitt til rekreasjon og mosjon, fordi 
i Tørberget i Trysil har vi mange ulver, og disse er ikke det spor redde for 
mennesker.. 
De opptrer tett innved husveggen hos folk, til og med inne i parkeringshaller og 
oppe på plattinger. Ulven opptrer i grupper på inntil 10-12 dyr, og dette skaper 
stor utrygghet. Jaktlaget som mannen min er med på meldte i høst fra om en ulv 
som var halt, og miljøvernsjefen kom for å vurdere. Hans kommentar til saken var 
at den kunne jo bli bra igjen. Så var han ferdig med saken. Ikke noen informasjon 
til lokalbefolkning eller politikere, om at vi har en skadd ulv i området! Et 
skadd, vilt dyr vil alltid øke risikoen for at et angrep kan skje, og med ulv som 
oppholder seg mellom husa i grenda, burde vel slik info komme fra andre kilder 
enn "jungeltelegrafen". 
 
Tilhørende i grenda er 18 barnefamilier, men det er aldri unger å se i fri lek, 
og slik kan vi ikke ha det, selv om vi bor innenfor ulvesona.. 
Å utvide, fjerne eller beholde sona tror jeg spiller liten rolle, med det trykket 
som er fra Sverige. Og vi langs grensa vil nok måtte leve med dette uansett. Det 
eneste som vil dempe konflikten, OG gjenopprette respekten ulv burde ha for 
mennesker, er om det felles individer som oppholder seg nær, og mellom 
bebyggelse. Hvis dette blir gjort noen få ganger, er jeg overbevist om at ulven 
lærer dette. 
 



Bestandsmålet.. Å ha ulv fritt i Norge... Ulven er skapt for å leve i store 
villmarksområder, der den kan vandre over store revir,- jeg synes det er galt med 
hensyn til ulven at den nå lever mellom mennesker, bygninger og biler.. Vi har 
dessverre ikke disse uberørte villmarksområdene her i Norge. At Wabakken sier til 
avisen østlendingen, at det ville komme ca. 100 ulv fra Sverige til Norge 2014, 
og om vi skyter ned all ulven her, vil vi ikke utrydde den, fordi det kommer 
innvandrende dyr fra Sverige hvert år, sier jo litt om at forvaltningen er 
feilslått, og at det er langt fler enn det som er offentliggjort. 
Videre har Barbara Zimmermann ved Evenstad fortalt at ulven har marginal 
betydning for det norske økosystemet.  
 
Vi har flere plantearter vi må verne, og som er avhengige av at vi har dyr på 
beite, for å overleve. Vi har flere typer kyr som er kritisk truet, og 
hunderaser. Ulven vi har, har vi felles med Sverige, Finland og Russland, og den 
er det mange av. I Russland jaktes det ned 1000- vis hvert år. Det høres helt 
feil ut at ulven, som ikke er å anse som en verne-art hvis mindre enn 25% av den 
totale bestanden lever i Norge, skal prioriteres, uten sidestykke, foran arter 
som faktisk er truet på verdensbasis.. 
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