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Ulv i Norge
Det er med stor undring og tilnærmet forferdelse at jeg ser at Norskog har klaget på
beslutningen fra de regionale rovviltnemndene om å skyte opptil 24 ulver innenfor ulvesona, og
vil at ytterligere to familiegrupper skal skytes. Det er vanskelig å tro at skogeierne virkelig mener
at det bør skytes hele fem familiegrupper av ulv innenfor ulvesonen til vinteren. Dette vil være å
regne for et første skritt mot utryddelse av ulv i norsk natur. Er det virkelig slik en organisasjon
for store grunneiere av norsk utmark ønsker å profilere seg? Ikke som gode forvaltere av vår
felles naturarv, men som en organisasjon som ønsker å redusere det naturmangfoldet som
ulven er en del av?
Rovviltnemndenes vedtak har vakt internasjonal oppsikt, og tegner et bilde av norsk
naturforvaltning som er lite fordelaktig for en næring som ønsker å profilere miljømessige
fortrinn. Antallet ulv det legges opp til at skal kunne felles til vinteren er svært høyt, og vitner om
at man ikke respekterer at ulven hører hjemme i norsk natur. Å skyte ulver som ikke har tatt sau
virker for folk flest helt meningsløst. De tre familiegruppene av ulv som det nå planlegges jakt på
har til sammen tatt 10 sau de siste seks årene.
Både i Norge og Sverige er ulven truet av utryddelse. Truslene mot den skandinaviske
bestanden er ulovlig jakt og innavl. Innavl er en utfordring siden den skandinaviske
ulvebestanden er adskilt, av politiske årsaker, fra den fennoskandiske bestanden som den er en
del av. Det er opp mot 800 km til utbredelsesområdet i Finland, og selv om man nå og da
dokumenterer ulver som vandrer så langt og lenger, så er det totalt sett lav genflyt, noe som gir
høyere innavl. Ulven er kritisk truet (CR) i Norge, sårbar (VU) i Sverige og sterkt truet (EN) i
Finland. Vi må derfor jobbe for å forbedre, ikke forringe situasjonen for ulv i Skandinavia. Derfor
er det for meg vanskelig å forstå at skogeierne virkelig mener at det bør skytes hele 5
familiegrupper av ulv innenfor ulvesona til vinteren.
Ulven er en del av norsk natur, på lik linje med elg, tiur og dompap. Den har sin naturlige rolle i
økosystemet, som en toppredator, og bidrar til å regulere både hjortevilt og mindre rovvilt. Uten
rovdyr som ulv har vi ikke intakte økosystemer i norsk natur. Dagens situasjon, med et fåtall
flokker i Norge, har kanskje ikke en helhetlig effekt på nasjonalt nivå, regionnivå eller
landskapsnivå. Men i de områdene der ulvene får lov til å leve, så kan de påvirke bestandene av
mange andre arter, både av dyr og planter. Ulven lever i stor grad av hjortevilt, og bidrar til å
fjerne de syke og svake individene i byttedyrbestandene. Slik sett vil ulven naturligvis føre til en
nedgang i byttedyrbestandene, spesielt sammenlignet med dagens unaturlig høye bestander av
elg. Det er likevel ikke slik at en livskraftig ulvebestand er til hinder for fortsatt elgjakt. Studier fra
Sverige viser at dette er mulig å kombinere, men det forutsetter at man kan tilpasse seg
naturens premisser, og tar sine forholdsregler når det gjelder elgforvaltningen.

Elgbestanden i Norge i dag er så høy at beiteskadene forårsaket av elg er mange ganger
høyere enn inntektene fra elgjakt, noe som fremheves av Norskog, Glommen Skog og Mjøsen
Skog i en rapport fra 2010. Ulven kan bidra til, i de områdene der den lever, at det blir mindre
skogskader. Men først og fremst skal vi ta vare på ulven fordi den hører hjemme i norsk natur og
har egenverdi. Ulven er en del av naturen, og ikke noe vi har rett til å fjerne. Folk flest er positive
til ulv, og setter stor pris på den finnes der. Å oppleve ulv i norsk natur er noe få er forunt, men
en drøm mange ønsker å oppnå.
Vi skriver til dere fordi vi oppfatter at Norskog i andre spørsmål ønsker å ha et engasjement for
natur og miljø. I et slikt lys er holdningene dere viser til ulv ubegripelige for oss.
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