
Innspill til bestand for ulv og ulvesonen fra 

Grendeutvalgene i Slettåsreviret. 

 

 

Innledning: Grendeutvalgene mener det er viktig at politikerne får et korrekt innblikk i utfordringene det 

gir å ha ulv i nærmiljøet. Dette er grunnen til at vi kommer med dette innspillet. Vi peker her på en rekke 

utfordringer med å leve med ulv tett innpå hus, og rundt der folk og tamdyr skal oppholde seg. Vi vil 

også komme med forslag til tiltak for å dempe konfliktnivået rundt ulv. 

 

Nærgående ulv 

Vi opplever til stadighet at ulvene trekker helt inn på folk og hus, også på høylys dag. Disse ulvene viser 

ikke frykt for mennesker. 

Mange har opplevd å møte ulv, og opplevelsene er ofte skremmende. Turgåere har måttet ringe etter 

skyss på grunn av nærgående ulv som ikke vil trekke seg unna. Ulver har fulgt etter hester på tur, og jagd 

hester ut fra gjerder. Dette skjedde helt inntil hus og på dagtid.  

Ulver følger etter folk som går med hunder i band, og har tatt hunder på jorder i nærheten av hus. Siste 

tilfellet der hund blir drept av ulver var da eier skulle slippe inn hundene for fôring klokka 15.00 på 

dagen. Hundene tok seg en runde rundt huset, hvor da kun den ene kom tilbake. Hundeeieren fulgte 

sporene etter hunden, og 100 meter fra huset oppdaget han at ulver hadde jaget hunden inn i skogen 

for så å drepe og spise den. Kun deler av et bakbein var igjen. 

Vi har opplevd at ulver har markert på akebrett og lekestuer til unger. Ulvene har også vært på 

kirkegården og tråkket på nygravde graver. Vi spør oss virkelig hvorfor ulver oppfører seg slik. Vi 

opplever at ulvene forbinder mennesker med mat. De eter slakteavfall, reveåte og fuglemat, og har vært 

inn i garasjene til folk.  

Mange av hendelsene skjer helt inntil hus, midt på dagen. De er blitt mer nærgående, og det føles mer 

truende når de oppholder seg tildels rundt og blant folk. Vi mener at det begynner å bli direkte farlig. 

 

Trivsel:    

Det er mange utfordringer ved å bo i utkant Norge. Det er lange avstander, og dårlige veger. Det er 

dårlig infrastruktur, og generelt tungvint. Men vi har en fordel, og det er nærheten til naturen, og 

bruken av denne. Foreldregenerasjonen brukte skogen som lekeplass. De bygde hytter, lekte cowboy og 

indianer, og fant sine leker der. Barna ble både selvstendige og kreative. Nå tør ingen å slippe barna sine 



alene til skogen. Mange tør  heller ikke la dem leke alene på gårdsplassen ettersom ulveflokkene ikke 

sjeldent er observert også der.  

Det er dessuten flere som føler utrygghet ved å være i skogen selv, for eksempel for å plukke bær eller 

gå turer. 

Foreldre må kjøre barna sine til skole eller bussen for å unngå møter mellom ulv og barn. Dette er 

tungvint, og barna mister mye viktig mosjon. 

Vi som bor midt oppi dette føler at vi blir latterliggjort og hetset fra vernesiden hvis vi forsøker å 

formidle hvordan det er å leve med ulv. Mange føler seg trakassert, og noen har til og med fått 

drapstrusler når de har fortalt offentlig hvordan situasjonen er. 

 Alt i alt blir trivselsgrunnlaget og livskvalitet for å bo her ødelagt, og SÅNN KAN VI DA IKKE HA DET. 

 

Utmarksbeite: 

Her legger vi ved en egen rapport som viser tall på tap av beiteressurser. 

Det fokuseres på biologisk mangfold, og nå er det en rekke planter og urter som er i fare for å dø ut på 

grunn av ubenyttet utmarksbeite. Sånn situasjonen for beitenæringen er nå, er det ikke  lov å slippe 

dyr på skogsbeite. Kulturlandskapet vokser igjen. 

 

Økonomi: 

Grunneiere taper store verdier pga. tapte jaktinntekter. Eksempelvis, Søre Osen viltstellområde på 

210.000 dekar mister årlig en kjøttverdi til grunneier på 1,1 millioner kroner.  Eiendommer forringes i 

verdi fordi jaktrettigheter er taksert til en viss verdi. I flere områder er det knapt vilt å jakte på mer. 

Næringsgrunnlag til å drive med husdyr blir borte. Det å ha husdyr på innmark koster mye og er veldig 

krevende. Eksempelvis krever sau store områder på innmark, og det er i tillegg store utfordringer med 

innvollssnyltere og kostnaden ved behandling mot dette. Alt dette mens store beiteressurser i utmarka 

må ligge brakk på grunn av ulvene. 

 

Jakt: 

All type jakt er forringet. Lokalt er det nesten ikke elg igjen. Eksempelvis gikk et jaktlag fra 13 felte elger i 

2009, til ingen i 2013. I områder med så mye ulv som vi har her, er det så å si umulig å drive forsvarlig 

elgforvaltning. Tradisjonell jakt med løshund er umulig og flere hunder har blitt tatt. Det går ikke an å 

følge med på hvor ulven er til enhver tid. Harehundraser er i ferd med å bli utryddet fordi 

jaktmulighetene er borte. 



Jakta er for mange ikke en hobby, men en livsstil og et avgjørende moment for valg av bosted. De flytter 

heller til andre kommuner når situasjonen umuliggjør jakt. Dette er ikke positivt for Trysil som allerede 

sliter med lavt innbyggertall. Jakt gir ringvirkninger for mange i grendene da tilreisende jegere bruker 

lokale tilbud. 

 

Matressursen: 

Ulvens kraftige inntog i vårt område gjør at vi mister en stor matressurs. Vilt er den reneste, billigste, og 

mest økologiske måten å "produsere" mat på. 

 

Forskning: 

Vi stiller oss uforstående til måten ulven blir telt på, og hva slags ulv som telles. Vi mener derfor at 

offentlige bestandstall er feil. Grenseflokker og mange streifdyr blir ikke telt med. Det gjør at 

tallmaterialet ikke viser den reelle ulvetettheten. 

Forskningen sier at 50-80 % av ulven som dør i Norge blir illegalt skutt. Vi savner dokumentasjon på 

dette, og samtidig vil vi nevne at forskning i Yellowstone, som ble presentert i oktober i år, viser at 65% 

av de merkede ulvene der dør som følge av kamper med andre ulver. Den andre mest naturlige 

dødsårsaken der, er at de blir drept av sine egne byttedyr. Rundt 13% av ulvene dør på den måten. I 

denne forbindelsen vil vi nevne at jegere og bønder føler seg misstenkliggjort og uthengt for å drive 

ulovlig jakt på ulv. 

Vi syns også det er meget rart at det plutselig dukker opp genetisk viktige Russerulver som slår seg til på 

plasser der den har "lov" til å være. Dette uten at den er oppdaget på vegen hit. Det blir også litt 

merkelig da forskerne kaller det verdensrekord, da en ulv går den andre vegen.   

Det er generell liten tiltro til forskningsmiljøet blant folk flest. De samarbeider ikke med bygdefolket. 

Forskerne kommer med mange uriktige og uheldige utsagn, som at ulven frykter folk, den hopper ikke 

over gjerder og at Norsk ulv ikke tar sau. At ulven også kun spiser det han sjøl dreper er direkte feil. 

 

Faggrunnlaget fra klima- og miljødepartementet: 

Faggrunnlaget om bestandsmål for ulv og ulvesone mener vi at er lite nyansert og bærer preg av at er 

utviklet av mennesker på miljøvernsiden. Og vi synes det er uheldig at ansvarlig for departementets 

faglige grunnlag, Torbjørn Lange, er samboer med Heidi Sørensen som har ansvaret for WWFs arbeid, på 

dette området. 

 



Konfliktdempende tiltak: 

Pga ulvenes nærgåenhet, og spesielt Slettåsflokkens oppførsel og lite frykt for folk, frykter vi snart en 

ulykke. Vi mener derfor at denne flokken må tas ut så raskt som mulig. Når elgen eller andre dyr blir for 

nærgående eller oppfører seg atypisk, så blir de tatt ut. Men dette gjelder altså ikke ulv. Dette er ikke 

bare kritikkverdig, men direkte farlig. 

Grenseulvene må regnes med i bestandsmålene. For eksempel var Slettåsflokken en helnorsk flokk, 

inntil to unge ulver trakk seg ut av flokken, og gikk over til Sverige. Dermed ble Slettåsflokken regnet 

som grenseflokk. De eksisterer ikke på kartet lenger, mens vi som bor i reviret opplever at de eksisterer i 

aller høyeste grad. 

 Ulvesonen må bort, og det må åpnes for lisensjakt, også innenfor dagens ulvesone, slik at ulvene 

utvikler sin normale frykt for mennesker. Dessuten oppleves det urettferdig at en liten del av 

befolkningen skal ta hele belastningen, slik at resten av Norge skal ha det bekvemt. I år feirer vi 200 års 

jubileum av Grunnloven. Vil minne om at §98 i Grunnloven sier: "Alle er lik for loven. Intet menneske må 

utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling". 

All ulv som viser liten skyhet for mennesker må kunne tas ut. 

Nødvergeretten må utvides til at ulv må kunne skytes på gårdsplass  og i nærheten av hus. På 

lekeplassen til barna våre har ulven ingenting og gjøre.  

 

Hvorfor ulv? 

Vi mener at Norge skal være et land hvor vi satser på god tradisjonsrik og økologisk matproduksjon, 

basert på utmarksbeite. Vi syns det er uforståelig, i en verden med matmangel, at et land som Norge 

ikke skal være selvforsynt med mat. Vi ønsker et aktivt kulturlandskap. Vi skal være et land som satser 

på gamle tradisjoner, som jakt, fiske og andre utmarksrelaterte opplevelser. I dette bildet passer ikke 

ulven inn. Vi vet at den norske ulven har russisk opphav, og at vi er i utkanten av en russisk ulvestamme 

på rundt 60.000 ulver (kilde wikipedia). Vi mener derfor at den ulven som er her ikke er utrydningstruet. 

Hvis sentrale politikere vil komme til Trysil for å snakke med bygdefolket om det å leve i ei ulvesone, og 

med ulv tett innpå livet, arrangerer vi gjerne et møte. 

 

Fra 

Søre Osen grendeutvalg v/Ivan Nergaard 

Slettås grendeutvalg v/ Tone Merete Øvergård 

Jordet grendeutvalg v/Knut Øystein Holmseth 



Vestby grendeutvalg v/Morten Bakken 

Osen grendeutvalg v/Rune Nygård 

Nyhus vel v/Hans Petter Nyhus                            

Storsvea grendeforening v/Bjørn Arild Storsveen 

Grøndalen vel v/Erland Skogli 

Tørberget grendeutvalg v/Torbjørn Lysfoss 


