
 Rovdyr

Nr. 1 - 2022 



Leders ord 

Er ulvebestanden i 

Norge gjenstand for 

faktisk natur- 

forvaltning eller en 

bevisst strategi for 

utryddelse? 

Få om noen dyr i norsk natur 

har vært gjenstand for så stor 

oppmerksomhet som ulven. 

Frontene mellom motstandere 

og forkjempere for ulv er steile 

og begge sider står hardt på sitt. 

For å dempe dette har Norske 

myndigheter gjort en rekke
grep. Deriblant har man 

opprettet «ulvesonen» hvor 

det er vedtatt at man skal ha 

ulv.  

Man har også vedtatt et absolutt 

minimum av hvor mange ulver 

vi skal ha i landet og hvor 

mange ynglinger vi skal ha som 

et minimum. Norge har også 

tilknyttet seg og implementert 

internasjonale konvensjoner 

for bevaring av naturmangfold. 

Alt dette høres jo egentlig bra 

ut, Norge har kontroll og fører 

en «streng men rettferdig 

rovdyrpolitikk. 

Eller? 

Hva nå? 

Det er nå tid for det årlige 

uttaket av ulv, og bønder og 

ulvemotstandere har jobbet 

iherdig for å fremme sitt 

rovdyrfiendtlige syn. 

Dessverre har de vunnet frem 

så langt: 59 ulver skal skytes i 

vinterens lisensjakt, og med det 

har man har faktisk vedtatt å 
skyte flere ulver enn det som 
var registrert som helnorske i 
statusrapporten for ulv.  

Ser man på det totale antallet 

ulv vi deler med Sverige skal 

man skyte over halvparten av

totalen. Man ser altså helt bort 

ifra at ulven er en rødlistet art 

som med dagens bestand bare 

har knapt 50% sjanse for å 

overleve som art i Norge. 

Til tross for at Norge har 

implementert Bern- 

konvensjonen i lovverket vårt 

virker det som man ikke følger 

den opp i praksis. Naturmang- 

foldloven sier at vi skal ha egne 

levedyktige stammer av ulv i 

Norge. Det har vi ikke, og med 

den politikken som føres nå er 

vi ikke i nærheten av å oppnå de 

internasjonale forpliktelsene 

Norge har skrevet under på. 

Dette kan vi ikke akseptere, og 

vi krever nå at politikerne følger 

opp våre forpliktelser om et 

levedyktig artsmangfold i 

Norge. 

Ulven er en del av vårt 

økosystem, og er viktig for å 

regulere hjorteviltstammene. 

Det verste, og mest uakseptable 

med dette er at 28 av de 59 

ulvene som skal drepes, skal

skytes inne i ulvesonen. Dette er 

ulver som gjør minimalt med 

skade på husdyr, og som 

befinner seg der som stortinget 

har bestemt at de skal leve. 

Ulvesonen dekker bare 5% av 

Norges landareal, og all ulv 

som befinner seg utenfor 

sonen er fritt vilt for jakt. 

Derfor må vi som et minimum 

kunne forlange at ulvene som 

lever i ulvesonen skal få leve i 
fred.

Vinterens planlagte jakt kan 

knapt kalles noe annet enn et 

forsøk på å utrydde ulven fra 

norsk fauna! 

Ulvebestanden i Norge har de 

siste tiårene sakte bygget seg 

opp fra kun et fåtall individer og 

noen deler av bestanden har hatt 

en uønsket grad av innavl. Flere 

av flokkene som nå er vedtatt 

drept er nettopp de flokkene 

som er i genetisk best 

forfatning og således svært 

viktige for en fortsatt frisk og 

sykdomsfri ulvebestand.  

Dette er ikke første gangen 

genetisk viktige dyr prioriteres å 

få avlivet. Nye og genetisk 
viktige individer har en lei 

tendens til å forsvinne, enten 

som følge av hastevedtak og 

utskytning i norsk 

naturforvaltnings navn eller som 

offer for «shoot-, shovel and

shut up» hvor dyrene bare 

forsvinner sporløst. Det er 

nesten som man kan undre seg 

om summen av dette bevist 

regisseres for å svekke 

bestanden mest mulig. Slik kan 

vi ikke ha det.  

Vi trenger en natur- 

forvaltning vi kan stole 

på i Norge, 

som ser på naturen som en 

helhet, først og fremst for 

naturens skyld. En natur- 

forvaltning som først og fremst 

forsøker å tilfredsstille 

menneskelige behov, nærings- 

liv og sterke lobbyister er dømt 

til å mislyktes. Og den store 

taperen til slutt er mennesket, 

som til syvende og sist er totalt 

avhengig av et fungerende og 

helhetlig økosystem. 

I et helhetlig økosystem hører 

både ulven og de andre 

rovdyrene våre hjemme! 

Leder Norges 
Miljøvernforbund

Ruben Mjelde Oddekalv

Miljømagasinet nr. 1 - 2022 2 Rovdyr



Gi rovdyra en framtid!

Dagens rovdyr forvaltes i dag utenfor sikre biologiske grenser. Den Sør-Skandinaviske ulvebestanden 
preges sterkt av innavl. Tjuvjakt florerer.    
Dagens erstatningsordning legger til rette til svindel. Ordningen må endres. 

Rovdyra her i landet forvaltes i dag med grunnlag i rovdyrforliket vedtatt i Stortinget i 2011. I tillegg 

vedtok Stortinget endringer i forvaltningen av ulv i 2016. 

NMF er svært skeptisk til de 

bestandsmål Stortinget har satt 

regionalt og nasjonalt i 

forbindelse med behandlingen 

av bestandsmålene er kun 
politiske, og gir ikke grunnlag 
for at vi skal ha livskraftige 
bestander av gaupe, jerv, ulv 

og bjørn i Norge i fremtiden. 

Hvis norske myndigheter 

ønsker å ha store rovdyr i 

norsk fauna i fremtiden må 

også bestandsmålene økes slik 

at vi kan ha livskraftige 
bestander av alle de store 

rovdyrene. 

Norges rovdyr jaktes også på i 
verneområder som nasjonal-
parker og naturreservat, noe 
som er uakseptabelt. Hvorfor?

Den Sør-Skandinaviske 
ulvebestanden er i dag forsatt 
sterkt preget av innavl siden 
jakt utryddet bestanden i Sør-
Skandinavia på 1960-tallet. 
Bestanden har naturlig bygd 
seg opp igjen takket være 
individer fra Finland og 
Russland. Med stadig tilførsel 
av vandrende ulv fra øst, vil 
bestanden bli styrket genetisk. 
Myndighetene kan i langt 
større grad i fremtiden være 
nødt til å iverksette 

ekstraordinære tiltak for å 
opprettholde det genetiske 
mangfoldet blant rovdyrene. 
Flytting av rovdyr til andre 
deler av landsdelen og landet 
for øvrig, kan bli en 
nødvendighet i fremtiden, for 
å opprettholde levedyktige 
bestander.   

Rødreven dreper   
Et av Norges vanligste rovdyr, 
rødreven, dreper langt flere 
lam på beite enn det både 
landbruksnæringen og 
miljøvernmyndighetene vil 
innrømme. Da erstatningen for 
tap av lam til rev ble opphevet 
av myndighetene i 1999 sluttet 
imidlertid reven å ta lam, skal 
vi tro statistikken.         
Konsekvensen har vært at 

langt flere lam er innmeldt som 

tapt til gaupe og jerv enn det 

som egentlig er tilfelle, noe

som er svært uheldig. Mye 

rødrev i faunaen fører også til
en reduksjon av fugler og 

annet småvilt i naturen. 

Har man gaupe i faunaen vil 
dens tilstedeværelse i naturen 
bidra med å holde bestanden 
av rødrev nede og dette vil 
igjen føre til at mangfoldet av 
fugler og annet småvilt i 
naturen vil bli styrket. 

Økosystemet vil da være mer i 
balanse. Ifølge bønder er det 
langt større tap av husdyr til 
rev enn til fredet rovvilt. 
Erstatningsordningen 
omfatter i dag kun fredet 
rovvilt som jerv, gaupe, ulv 
og bjørn samt kongeørn.

Feilslått erstatningsordning  

Dagens erstatningsordning for 

tap av husdyr til fredet rovvilt 

legger til rette for storstilt 

svindel. NMF ønsker en ny 
erstatningsordning for 

erstatning av husdyr tapt til
fredet rovvilt. NMF har i flere

år arbeidet for en omlegging 

av erstatningsordningen slik at 

hver enkelt bonde/reineier får 

et statlig tilskudd avhengig av 

hvor mange rovdyr det er 

dokumentert i nærområdet.

Tjuvjakt på rovdyr er mere 
vanlig i Norge i dag enn man 
skulle tro.

Norge har et nasjonalt og 
internasjonalt ansvar for 
bærekraftig forvaltning av 
rovdyrene.

I Norge skal det hvert år være: 

65 kull av gaupe, 39 kull av jerv, 13 kull av bjørn, 4-6 kull av ulv, der 3 skal være heilnorske, 

og der hvert kull i grenserevir regnes som 0,5 kull. 850-1200 hekkende kongeørnpar.

Rovdyr, et temamagasin av Miljømagasinet.
Foto forside: Jerv. Foto: Arnfinn Nilsen. 
Ansvarlig redaktør: Ruben Oddekalv. 
Redaksjon: Ørjan Holm & Jon Bakke. 
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Rovdyrenes betydning for artsmangfoldet 
At naturen er et komplekst system hersker det ingen uenighet om. At vi mennesker foreløpig heller 

ikke kjenner alle naturens hemmeligheter kan man vel også innrømme. At det er et samspill i naturen, 

der artene og miljøet de lever i er avhengige av hverandre, er det bred enighet om. Rovdyrenes rolle i 

dette samspillet er det vi skal forsøke å fokusere på her. Vi søker her å gi en lett forståelig og 

populærvitenskaplig fremstilling av temaet. Viltbiologer er den yrkesgruppen som profesjonelt har 

den beste innsikten i rovdyrenes rolle. 

Viltbiologer avslører gradvis 

mer og mer hvordan rovdyr og 

byttedyr innbyrdes påvirker 

hverandre. Fredning av 

rovdyr, som har vært på 

randen av utryddelse, har gitt 

muligheter for oppbygging av 

større bestander, noe som gir 

viltbiologene mulighet for til å 

studere den faktiske 

innvirkningen rovdyrene har i 

områder, som nærmer seg 

økologisk balanse. 

Økologi er læren om helheten i 

naturen, om hvordan dyr, 

planter og deres omgivelser 

virker sammen for å forme 

naturens tilsynelatende stabile 

samspill. Med dette som et 

grunnleggende utgangspunkt, 

kan vi vende tilbake til rov- 

dyrene konkret. Det enkleste 

prinsippet er at antallet 

byttedyr styrer mengden av 

rovdyr. Det betyr enkelt 

forklart, at er det ikke nok 

mat til rovdyrene, vil nok 

noen bukke under og antallet 

reduseres. Når det blir færre 

rovdyr, øker bestanden av 

byttedyr. Det innebærer altså 

en naturlig svingning i 

forholdet mellom byttedyr og 

rovdyr. Men i tillegg har disse 

rovdyrene en annen og 

viktigere betydning. Gjennom 

sin jakt styrer rovdyrene også 

adferden til byttedyrene. Som 

et enkelt eksempel kan nevnes 

at rovdyr kan hindre for store 

konsentrasjoner av byttedyr. 

Dette gir igjen to lett synlige 

effekter. Det ene er at dette 

reduserer faren for smitte- 

spredning blant byttedyrene. 

Det andre er at det også vil 

hindre overbeiting. Det er 

gjort undersøkelser i 

nasjonalparken som viser 

rovdyrenes innvirkning på 

artsmangfoldet på en enkel, 

men tydelig måte. 

Foto: Eva-Lena Buhaug. 
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Yellowstone nasjonalpark var 

i 70 år (1926-1995) uten 

ulven. Ulven ble gjeninnført i 

1995 og det utløste en hel 

rekke endringer i parken. 

Da nasjonalparken var uten 

ulv. 

Ulvens hovedføde i 

Yellowstone er Wapitihjort. 

Wapitihjorten ble tallrik og 

bestanden måtte holdes nede 

av mennesker. Likevel åt 

hjorten for mye av pil, poppel 

og annen vegetasjon, 

vegetasjon som normalt 

hindret erosjon langs elver og 

bekker. Dette medførte igjen at 

fuglene mistet reirplasser og 

leveområder for fisk og andre 

vannlevende arter ble borte. 

Trærne, mye osp, i dalene 

nord i parken der hjorten 

overvintrer, nådde sjelden sin 

maksimale høyde. Dette 

skjedde fordi hjorten spiste 

nærmest alle de nye skuddene 

under vinterbeite. Prærieulven, 

som normalt må betraktes som 

en konkurrent for ulven, ble 

mere tallrik. Selv om disse 

selvfølgelig også tar wapiti- 

kalver, så fanger de først og 

fremst mindre pattedyr som 

jordekorn og markmus. Dette 

får naturligvis en direkte 

konsekvens i at det i sin tur 

begrenset næringstilgangen for 

grevling, rev og rovfugl 

Da ulven ble gjeninnført 

Bestanden av wapitihjort ble 

halvert. Flere harde vintre i 

strekk, like etter gjen-

innføringen av ulvene, samt 

unormal tørke, har også klart 

bidratt til nedgangen. En sunn 

frykt for ulven, har også ført 

til at hjorten ikke blir værende 

lenge ved elver og bekker. 

Slike steder er vanlige 

angrepsområder for ulven. Pil, 

poppel og andre planter har 

vendt tilbake og begynt å 

stabilisere bredden på elver og 

bekker og gjenskape de 

naturlige løpene. Greiner 

henger igjen utover, de 

skygger igjen over vannet og 

tiltrekker seg fugler. Antall 

beverkolonier nord i nasjonal- 

parken har steget fra 1 til 12.  

Elvebredden har vokst til, 

spesielt med pil, som er en 

viktig næringskilde for 

beveren. Beverdemningene 

har skapt små innsjøer og 

myrområder der det nå lever 

fisk, padder og små pattedyr – 

og mange innsekter som de 

igjen kan leve av. Langt færre 

av ospens nye skudd blir spist 

av hjorten. De nye trærne har 

noen steder nådd 3-4,5 meters 

høyde. Ulveangrep har 

redusert antall prærieulv, noe 

som kan være en medvirkende 

årsak til gaffelbukkens gjen- 

oppblomstring i nasjonal- 

parken. Ulven er et rovdyr 

som ikke dekker byttet sitt. 

Økte mengder åtsler fra ulven 

har ført til økt mattilgang for 

andre åtseletere. 

Arter som hvithodet havørn, 

kongeørn, prærieulv, ravn, 

skjære og dessuten bjørn har 

fått bedret mattilgangen og 

dermed også sine 

overlevelsesmuligheter. Man 

kan selvfølgelig ikke uten 

videre overføre resultatene fra 

en nasjonalpark, som 

Yellowstone, direkte til f.eks 

skandinavisk villmark. Det 

man må gjøre er å ta til seg 

kunnskapen om at rovdyrene 

faktisk har en viktig rolle i 

Skandinavisk villmark også. 

Ved å hjelpe rovdyrene til å 

beholde sin naturlige plass i 

naturen, hjelper du samtidig 

naturen til å beholde den 

økologiske balansen den er 

så avhengig av. 

Foto: Eva-Lena Buhaug. 

Miljømagasinet nr. 1 - 2022 5 Rovdyr



Når sauen lider på utmarksbeite 
Situasjonen med å få slagbjørn inn på utmarksbeite med sau er ikke bra. Sau og lam blir drept med 

store lidelser. I en slik situasjon er en rask felling av bjørnen det beste, så lenge man vet hvilket dyr 

man jakter på. Av de rundt 100 000 sau som forsvinner på utmarksbeite her til lands hvert år, er

det kun en mindre del som blir tatt av rovdyr. Dette innrømmer også Mattilsynet i sine rapporter. 

Mesteparten av de sau og lam som forsvinner blir drept av andre årsaker. Reven dreper fortsatt 

lam. Med 2-delt forvaltning og bestandskartlegging ned på individnivå har beitenæringen det beste 

utgangspunktet. Mere gjeting ville uansett bidratt til mindre tap. Garantert. 

De observasjoner man har gjort av bjørn den siste tiden må aksepteres som observasjoner av norsk fauna 

i vekst. Gledelig! Foto: Arnfinn Nilsen.

Sommeren 2021 har vært svært 
hektisk for både bønder,

rovdyrforvaltning og 

ordførere. Flere sau hadde blitt 

ihjelslått av flere bjørner i 

Bardu kommune, Troms. I 2020 
ble det tatt ca. 170 sau, der av ei 

binne med unger. I årets sak var 

det spesielt siden det var snakk 

om flere voksne bjørner. Bardu 

ligger forøvrig relativt langt 

utenfor det såkalte 

kjerneområdet for bjørn i 

Målselv kommune. Hva som 

har skjedd med tanke på 

bjørnens tilstedeværelse 

utenfor kjerneområdet vites 

ikke. Det er jo en kjent sak at 

svenske reineiere har drevet 

med aktiv skremming av bjørn 

med luftkanoner i Dividalen. 

Hva mer har skjedd?  

Etter mange års forskning er 

det ikke funnet noe ekstra med 

bjørn utenfor kjerneområdet. 

2-delt forvaltning

Stortinget vedtok i 2011 at

fremtidig forvaltning av rovdyr

skulle skje med 2-delt

forvaltning. Forvaltningen

delte Norge i beiteprioriterte

og rovdyrprioriterte områder.

Faktisk kom forslaget noen år

tidligere fra Norges

Miljøvernforbund

v/undertegnede.
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Under bestandsnivå 

Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark ga 09.06.21 

fellingstillatelse på to bjørn i 

Bardu, Troms, etter at noen få 

sau var tatt. NMF mener det er 

en svært lav terskel for jakt på 

brunbjørn som både er sterkt 

truet i norsk fauna og der 

bestandsmålet i dag ligger 
godt under det nasjonale

bestandsmålet, både regionalt

og nasjonalt. I Troms og

Finnmark er bestandsmålet 

satt til 6 (6 årlige ynglinger).  
I 2020 var det under halv-
parten. Vi har et ansvar til å ta 

vare på bjørnen. Vi kan ikke 

stole på innvandring fra 

Sverige. Miljøvern-forbundet 
påklaget vedtaket.

Bestandskartlegging  

Rovdata driver kartlegging av 

bjørn ved hjelp av DNA-

analyser og over mange år har 

man fått oversikten over 

bestanden av bjørn i Norge.  

I Troms var det i flg. Rovdata 

7 individer før de 2 bjørnene i 

Bardu ble skutt. 

Politisk hylekor 

Som forventet stormet både 

ordfører Toralf Heimdal,
stortingspolitiker Sandra 

Borch og statsråd Bollestad

fram i saken.  

Her var det snakk om en 

feilslått bjørneforvaltning. 

Her var det altfor mye bjørn. 

Hvor da? Vi må stole på 

Rovdata.

Udokumenterte rovdyr kan 

ikke medregnes i 

forvaltningen! Sannsynligvis 

var fjor årets stortingsvalg som

trigget? 

Andre dødsårsaker 

Mesteparten av sau og lam på 

utmarksbeite i Norge blir drept 

av sykdom, flått, dyr som går 

seg fast, blir tatt av løshunder 

og rev. Reven tar faktisk lam.

NMF forventer like stort 

engasjement hos både 

bønder, forvaltning og 

politikere i fremtiden når det 

gjelder de dyrelidelsene 

ingen tør å snakke om: Ikke- 

rovdyrrelaterte-dødsfall hos 

sau og lam på utmarksbeite. 

Faksimile fra Nye-Troms 11.06.21.

Faksimile fra Nye-Troms 22.06.21.

Faksimile fra Nye-Troms 24.06.21.
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Dårlig forvaltning eller kvelertak på rovdyrene? 

Dagens politiske målsetting - beitedyr og rovvilt – ja takk! Norges  Miljøvernforbund ser bare ett stort problem her. 

Det enkle faktum at  beitedyr og rovdyr går ”dårlig” sammen.... 

Dagens rovviltpolitikk som altså 

er nedfelt i St.meld. nr. 15 

(2003-2004) "Rovvilt i norsk

natur" og Stortingets behandling

av denne jfr. Stortingets 

rovdyrforlik av 16.06.2011 og 

ulveavtalen fra 2016. Det skal 

sikres bærekraftige rovvilt-
bestander, og en fortsatt aktiv og 

allsidig bruk av utmarksressursene 

og levende lokalsamfunn.

Målsettingen er altså også,å sikre 

overlevelsen av gaupe, jerv, bjørn, 

ulv og kongeørn i norsk natur, 

samt deres leveområder. 

Hvorledes gjør man så det? Man 

lar forvaltningen arbeide ut fra 

nasjonale bestandsmål i henhold til 

rovdyrforliket. Stortinget har 

fastsatt følgende nasjonale mål for 

antall årlige ynglinger, 

altså ungekull for hver rovviltart.

Disse bestandsmålene er: 

13 årlige kull av bjørn, 

65 årlige kull av gaupe, 

39 årlige kull av jerv, 

3 årlige valpekull av ulv  

innenfor ulvesonen. 

850 - 1200 hekkende par 

kongeørn. 

Foto: Forskning.no. 

I NINAs fagrapport 064 tar man 

for seg potensielle leveområder for 

de store rovdyrene. I tabellen neste 

side tar man for seg hvor mange 

”reproduktive enheter” (antall 

individuelle voksne hunndyr for 

bjørn, gaupe og jerv og antall 

flokker for ulv) den skandinaviske 

halvøya kan  inneholde. Det er 

presisert at det er grove estimater 

man her opererer med. Ser man 

nærmere på kolonnen for ulv i 

tabellen ser man at forskerne  

hevder det kan være plass til så 
mye som 288 ulveflokker – i 

Norge. Totalt 793 på den 

Skandinaviske halvøy. Dette står i 

grell kontrast til de 3 årlige 

ynglingene som Stortinget 

aksepterer. Aksepterer man bare 

en reproduktiv enhet innenfor 

1000 km2 vil man likevel i Norge 

ha plass til 306 bjørnebinner – 

Norsk målsetning 13 årlige 

ynglinger. Man har videre plass til 

314 hunngauper – mot 

målsetningen igjen 

på 65 årlige ynglinger.For jervens

vedkommende er tallene 180 

hunnjerv – mot målet på 39 årlige 

ynglinger. Setter man så igjen 

disse tallene i et helt annet 

perspektiv, så får man kanskje et 

bedre bilde på hvor lave disse 

bestandsmålene egentlig er: Det er 

ikke mye vi ”tåler” av rovdyr i 

rike, velmenende, natur- og 

miljøbevisste Norge. Det heter 

videre fra Stortinget at: ”Det 

legges vekt på økt forutsigbarhet 

for alle som berøres av  
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Art Region Areal (km2) Potensielt antall

Bjørn Norge 306101 1 – 3 306-918

Sverige 405283 1 – 3 405-1215

97024 1 – 3 97-291

Totalt 808408 1 – 3 808-2424

Ulv Norge 287562 1 288

Sverige 408330 1 408

96693 1 97

Totalt 792585 1 793

Gaupe Norge 314029 1 – 3 314-942

Sverige 445136 1 – 3 445-1335

98260 1 – 3 98-205

Totalt 857425 1 – 3 857-2572

Jerv Norge 179888 1 – 3 180-540

Sverige 149809 1 – 3 150-449

83010 1 – 3 83-249

Totalt 412707 1 – 3 413-1238

Potensielle hunndyr (reporoduktive pr. 
1000 km2)

lappland

lappland

lappland

lappland

Figur: Norsk institutt for naturforskning (NINA).

rovviltpolitikken, økt lokal aksept, 

reduserte tap av husdyr og tamrein 

og økt alminneliggjøring av 

rovviltforvaltningen gjennom å 

åpne for nye former for felling av 

rovvilt når bestandssituasjonen 

tillater dette.” I Norge har vi ca 

2.000.000 sauer som slippes på 

utmarksbeite hvert år. Omtrent 

100.000 sau kommer aldri tilbake 

fra en slik beitesesong.
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Av disse var det ca. 15.000 som 
erstattes som drept av store rovdyr. 

Omlag 85.000 sau dør av andre 
årsaker! Det foregår altså en mye 

større dyretragedie på norske 

utmarksbeiter enn den som 

rovdyrene eventuelt forårsaker. 

At mange av ikke rovdyrfelte 

sauene vi her snakker om, også 

gjerne blir liggende lenge å lide, 

tør jeg knapt tenke på. Rovdyr 

derimot dreper vanligvis raskt og 

effektivt. Det er videre slik at det 

er jerven som gjør størst skade på 

sau på landsbasis. Gaupe og bjørn 

følger deretter, mens ulv som 

skadegjører er på nivå med 

kongeørn. 

Det er også et faktum at bare 

ca. 5 prosent av erstatningene for 

rovdyrskader på sau kan bevises 

gjennom kadaverfunn etc, mens 

95 prosent av erstatningen baserer 

seg på sannsynliggjorte 

rovdyrskader. I Norge erstatter 

man tap av beitedyr til rovdyr. 

Erstatningen er dessuten også så 

pass høy at den til tider kan være 

”bedre betaling” enn å levere 

sau til slakteriet. Den gir i alle fall 

intet insentiv til å ta vare på dyrene 

og beskytte dyrene.  

NMF ønsker en omlegging av

dagens erstatningsordning, slik at 

det blir ”premiering” for å ta vare 

på dyrene. Det må være mulig å 

redusere vesentlig den 

dyretragedien som sau på 

utbarksbeite rammes av hvert år. 

Erstatningsordningen må endres 

NMF har i flere år arbeidet for en 

omlegging av erstatnings-
ordningen slik at hver enkelt 

bonde/reindriftsutøver får et statlig 

tilskudd avhengig av hvor mange  

rovdyr det er dokumentert i det 

gitte området. Jo flere 

dokumenterte rovdyr, jo mer 

tilskudd. Dette utbetales som en 

kompensasjon til den enkelte 

bonde/ reindriftsutøverne 

uavhengig av hvor mye tap den 

enkelte har til rovdyrene. Denne 

erstatningsordningen forplikter 

myndigheter og forvaltning til å ha 

oversikt over rovdyrene og 

kongeørna. Dette forplikter også 

bønder og reindriftsutøvere til å ha 

tilsyn av dyrene på beite. 

Erstatningsordningen vil være 

direkte relatert til dokumentert 

bestand av rovdyr og kongeørn og 

vil ikke gi grunnlag for den 

svindel som vi ser i dag. 

Et annet beitedyr som er i stor 

konflikt med rovdyrene er tamrein.  

Tamrein som samisk livsgrunnlag 

og tradisjon har også spesiell 

beskyttelse. Dette har medført at: 

”Ulven har ingen plass i 

Finnmark", og spesielt ikke i

kjerneområdene for reindrift. 

Ca. 19 500 rein ble i 2019/2020 
erstattet som tatt av rovvilt. 

Totalt ble det gitt ca. 92 millioner

kroner i erstatning for tapte dyr  

reindriftsåret. Reineierne hadde

søkt om erstatning for 

ca. 63 200 dyr. Ca. 4 % av de 
erstattede reinsdyrene var 
dokumentert drept av rovdyr. 

96748

NMF.no
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Hardangervidda mangler rovdyr
Det er rovdyrenes ”oppgave” i et økosystem å ta ut svake/syke dyr. Deres naturlige egenskaper 

gjør dem bedre i stand til å finne disse svake dyrene, enn oss mennesker. Den første simlen som ble 

liggende igjen etter helikopterjaging i Nordfjella (Mattilsynets jakt på skrantesyk rein), ville aldri fått 

leve så lenge med sykdommen om de naturlige rovdyrene var til stede. Rovdyr som naturlig vandrer 

inn i nasjonalparkene, bør få lov til det og fredes der. Balansen i økosystemet må gjenopprettes.

Ulven vil kunne ha en viktig økologisk rolle på Hardangervidda. 
Foto: Arnfinn Nilsen.

Hardangervidda mangler 

rovdyr. Dette har skjedd etter 

regulering av myndighetene.  

I dag ser vi noen av

konsekvensene da
Myndighetene har gått i
alarmberedskap etter de har 

oppdaget skrantesyken i 

nasjonalparken. I ett helhetlig 

og fungerende økosystem ville
ikke dette skjedd.

Ulv, gaupe, jerv og bjørn er 
alle rovdyr som vil være viktig 
for Hardangervidda.

Norge har faktisk ikke avsatt 

et eneste område med et 

helhetlig økosystem som 

inkluderer også store rovdyr. 

I 2015 var Prof. Kryvi sammen 

med professorene Nils Chr. 

Stenseth og Dag O. Hessen fra 

Universitetet i Oslo 
drivkraften bak “biolog-
oppropet”, som  flere hundre

biologer i Norge og Sverige 

signerte.  

Oppropet uttrykte dyp 

bekymring for fremtiden til de 

store norske rovdyrene og 

fremholdt viktigheten av at 

Norge snarest kommer i gang 

med å sikre arealer med intakte 

økosystemer, med minst mulig 

menneskelig påvirkning.        

Å gjenoppbygge økosystemer 

med alle dens arter – inkludert 

topp-predatorer – er blant 

hovedstrategiene for å imøtegå 

naturkrisen. Dette ble 

stadfestet av FNs naturpanel 

(2019), er et av 13 tiltak 

anbefalt av 15 000 miljø- 

forskere i Bioscience (2017) 
og ble gjentatt som en av de tre 
viktigste strategiene mot 
naturkrisen i den FN-støttede 

Chatham House-rapporten  

«Food system impacts on 

biodiversity loss» (2021). Det 

er ingen vitenskapelig tvil om 

at naturlig hjemmehørende 

arter, herunder topp-

predatorer, har en udiskutabel 

positiv effekt på økosystemene 

de hører hjemme i. NMF 

mener norsk naturforvaltning 

med Mattilsynet i spissen går 

med ryggen inn i fremtiden når 

de i mangel på bedre økologisk 

forståelse velger å håndtere

sykdomsforløp hos en vill 

bestand etter egne erfarings-
prinsipper hentet fra erfaring 
med tamme besetninger i 
kontrollerte omgivelser.
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- en vakker effektiv jeger

Gaupas vakre og

 

 Gaupen
 

spesielle ører er også 

dens skarpeste sans - 

hørselen, men den har 

også et svært godt 

utviklet syn. Gaupa er en 

smygjeger som mange av 

de store kattedyrene. 

Jakt- teknikken består i 

å forsøke å smyge seg inn 

på byttedyret for å drepe 

det. Store byttedyr 

drepes gjerne med 

strupebitt, mens mindre 

dyr bites over nakken. To 

av tre vellykkede 

jaktforsøk er avsluttet 

etter bare 20 meter. Så 

dette er en imponerende 

effektiv jeger....

For effektiv kanskje? 

Forskningen viser igjen at jakt 

er den viktigste dødsårsak for  

voksne gauper i Norge og også 

for gaupas del, så er ulovlig jakt

og fangst et alvorlig problem. 

Forskning på radiomerka dyr i 

Sverige og Norge viser 

dessverre at ulovlige jaktuttak i 

enkelte områder kan være 

skremmende høyt. For å få til 
en best  mulig økologisk

forvaltning er det viktig at alle 

former for krypskyting/ulovlig 

jakt og fangst bekjempes aktivt. 

Norges Miljøvernforbund er en 
aktiv motstander av ALL 

ulovlig jakt. Vi har selv 

avdekket ulovlige gaupefeller 

og arbeider tett med Økokrim 

i slike saker. 

Som hos andre rovdyr, er 

dødeligheten  hos gaupe 

størst de første leveårene. 

Rundt halvparten av gaupe-

ungene dør i løpet av sitt første 

leveår. Riktignok kan 

dødeligheten variere sterkt både 

mellom år og mellom områder. 

Enkelte år dør nesten samtlige 

unger, mens andre år overlever 

nesten alle. Det er også relativt 

høy dødelighet det andre 

leveåret, når de unge gaupene 

skal ut å finne seg eget revir. 

Hvis en gaupe overlever de to 

første leveårene, har den gode 

sjanser til å kunne bli 10 -12 år 

gammel. De eldste kjente 

viltlevende gauper har blitt hele 

17 år. 

Voksne gauper blir sjelden så 

gamle, og dør av andre enn 

naturlige årsaker. Blant voksne 

dyr er de fleste dødsårsaker  

menneskerelaterte, der 

påkjørsler samt lovlig og ulovlig 

felling rangerer høyest.  

Den vanligste dødsårsak for 

ungdyr antas å være sult, men de 

kan også dø av sykdom eller 

stor parasittbelastning. Sultedød 

skjer oftest når moren 

forsvinner eller ikke er i stand til 

å forsørge ungene sine, eller når 

ungene blir skilt fra moren. 

Gaupeunger kan selvfølgelig 

også bli påkjørt eller skutt. 

Gaupe finnes i dag over store 

deler av Norge. 

Beregninger før kvotejakt i 
2022 viser at bestanden er på 
ca. 395 (327 – 463 ) dyr. 
Dette tilsvarer ca. 67 familie-
grupper.  

Foto: Eva-Lena Buhaug. 
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Gaupen (Lynx lynx) er et typisk 
skogsdyr som er utbredt over store 
deler av Norge. En voksen gaupe 
blir ca 1 meter lang og 60-70 cm i 
mankehøyde. Hunngauper kan bli 
opptil 20 kg, og hanngauper 25 kg.  
Både leveområder og 
vandringslengde varierer.

“Bofaste” gauper beveger seg 
normalt en ca. 20-25 km i 
løpet av ett døgn. Leveområdet

til familiegrupper – dvs en gruppe 

som består av en hunngaupe med 

sitt siste ungekull, er i Norge 

anslått til rundt 500 km2. 

Enslige hanner har et noe annet 

mønster og kan ha leveområder 

som er mer enn tre ganger så store. 

Gauper nordpå har vist seg å ha 

langt større territorie enn gauper 

sørpå. Kattedyr betegnes ofte som 

de mest effektive jegerne blant 

pattedyrene. Gaupa er intet unntak. 

Forskning fra Østerdalen og Nord-

Trøndelag viser at over 60 % av 

alle jaktforsøk endte med fangst.

Gaupa er en spurtjeger, og dreper 

rådyr etter å ha  jaget dem i 

gjennomsnitt 30 meter. Jo nærmere 

gaupa er når den begynner sitt 

fangstforsøk, jo større er sjansen 

for at den lykkes. Generelt er mye 

løs snø en fordel når gaupa jakter 

rådyr, men virker mot gaupa når 

den jakter småvilt. Vi vet samtidig 

at de mest effektive jegere er 

hunngauper med unger. Disse 

ligger langt over gjennomsnittet når 

det gjelder fangstsuksess for rådyr, 

hare og skogsfugl. Hjortedyr – da 

spesielt rådyr, hjort og reinsdyr – 

er foretrukne byttedyr . 

I områder uten hjortevilt står 

hare øverst på menyen. Men 

også skogsfugl, bever og 

smågnagere er en del av dietten. 

Dyr som rødrev og mår kan 

heller ikke føle seg trygge  når 

gaupa er i nærheten. Gaupa dreper 
og spiser dem faktisk også. I det 
sørskandinaviske skogs- og 
kulturlandskapet er rådyr det 
desidert viktigste byttedyret. 

Foto: Arne Nævra, Naturfoto. Tatt under kontrollerte forhold.

Rådyrkjøtt er spesielt viktig 

om vinteren, og utgjør da mer 

enn 80 % av kjøttinntaket. 

Sommerstid spiser gaupa også 
sau i disse områdene, og i 
gjennomsnitt utgjør dette ca. 
20 % av kjøttinntaket, mens 
hjortevilt ligger på 60 %. 
Prosentandelen av rådyr i 
gaupas diett øker med økende 
tetthet av rådyr. I tamrein-
områder står tamrein øverst på 
menyen. Tamreinkjøtt utgjør 
90 % av kjøttinntaket til gaupe 
i Sarek nasjonalpark nord i 
Sverige. 

Det er mye som tyder på at dette 
også er tilfellet i andre områder der 
tamrein er hovedføde for gaupa. 
Gaupas predasjon på hjort er ikke 
godt dokumentert i Skandinavia, 
men vi vet at det er et viktig 
supplement i dietten der gaupe har 
tilgang til denne arten.

Gaupens økologiske betydning. 
Forskningen på gaupen i 
Skandinavia har etter hvert dannet 
seg et godt bilde på hvordan 
gaupens matvaner påvirker 
rådyrstammene. Forskingen i 
Nord-Trøndelag og på Hedmarken 
viser at gauper tar både voksne og 
unge rådyr, av begge kjønn, uten
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at det synes som den foretrakk 
noe og det selv under tøffe 
vinterforhold. Det kan heller ikke 
påvises noen forskjell i 
f.eks. kondisjonen til rådyr tatt
av gauper, sammenlignet med
rådyr skutt under jakta i disse
områdene.

Denne forskningen avkrefter, for 
gaupens del, myten om at rovdyr 
alltid kun tar de syke eller svake 
byttedyrene. Ettersom gaupen jo 
er typisk snikjeger, har den 
selvfølgelig heller ikke stor 
mulighet til å plukke ut dyr som 
er svake eller på annen måte i 
dårlig forfatning. (Det er 
selvfølgelig likevel i en klar 
motsetning til andre rovdyr som

f.eks ulven, som forfølger sine

byttedyr over lengre avstander.)

Dette betyr videre at gaupas

belastning på rådyrstammene

derfor er direkte knyttet til

kjønns- og alderssammen-
setningen på stedets rådyr-
bestand. Sammenligner man

gaupens predasjon med jegernes

uttak i samme bestand, ser vi at

gaupa tar både mere ungdyr og

eldre dyr enn jegerne. Jegerne tar

en større andel voksne rådyr enn

det gaupene gjør, mens gaupene

tar mer voksne dyr enn jegerne

generelt sett.

Predasjonstakten – altså hvor ofte

dreper gaupen -varierer med hvor

mange rådyr som er tilgjengelig 

innenfor gaupens leveområder.

Der det finnes mye rådyr, dreper

gaupen oftere enn i områder med

mindre tette bestander av rådyr.

Hvis man tar en enkel

sammenligning mellom  en

hunngaupe med unger i f.eks.

Østerdalen og en i Akershus ser

man følgende:

Hunngaupen i Østerdalen dreper 
i gjennomsnitt ca. 30 rådyr i 
året, mens en tilsvarende 
hunngaupe i Akershus, der det er 

10 til 20 ganger større tetthet av 

rådyr, da tar i snitt 60 rådyr per    år. 

Gaupa dreper dessuten vesentlig 

flere rådyr i vinterhalvåret  

sammenlignet med   sommer-

halvåret. På vinterstid trekker 

gjerne rådyrene ut i kultur-

landskapet og til foringsplasser 

og de blir dermed ofte mer samlet 

i terrenget. Dette gjør det 

selvfølgelig enklere for gaupa å 

finne   rådyrene og kunne ta sitt 

bytte. 

Gaupene fortærer som regel det 

meste         av rådyret. Et unntak er 

hanngauper i brunsten i mars. De 

kan faktisk være så ”interessert” at 

de kan forlate et rådyrkadaver for 

å se etter damene. I tillegg ser 

man svært ofte at gauper forlater 

kadavre    hvis de blir forstyrret av 

mennesker. I områder med mye 

mennesker blir gaupen oftere 

forstyrret, noe som selvfølgelig 

øker drapstakten. Dette gjelder 

også dersom gaupen tar sau. 

Fjerner man kadaveret vil 

gaupen drepe på nytt relativt fort. 

Gaupebestandens effekter på 

byttedyr er videre dokumentert av 

forskere i flere    europeiske land og 

forholdet mellom gaupe og rådyr 

er særlig godt dokumentert. Den 

totale effekten gaupen har på 

bestander av rådyr er avhengig 

av den individuelle 

predasjonstakten og tettheten av 

gaupe. 

Studiene har vist at mellom 
6 - 36 % av rådyrbestanden blir 
tatt av gaupe hvert år. 
I Østerdalen tok gaupa ut mellom 
20 og 30 % av de glisne rådyr-
bestandene årlig. I Akershus og 
Østfold derimot blir kun 5-10 % 

av disse forholdsvis tette rådyr-
bestandene tatt ut av gaupe.

Gauper kan ha gjøre dramatiske 

innhugg   i en rådyrbestand under 

gitte forhold. 

Gaupas predasjon på rådyr kan 

faktisk    bli større enn tilveksten i 

områder. Da   under gitte 

forutsetninger, med høy 

gaupetetthet og lav tilvekst i 

rådyrbestanden, eksempelvis i 

høyereliggende innlandsstrøk på  

Østlandet og i Trøndelag. Med 

harde vintre i tillegg til en høy 
belastning også fra rødrev, kan 

medføre så lav tilvekst i 

rådyrbestanden at den lokalt kan 

rådyrbestanden bli tilnærmet 

utryddet. Dersom gaupen i tillegg 

har tilgang til alternative byttedyr 

(som f. eks. tamrein eller hjort) 

kan denne effekten forsterkes. Da 

ved at antallet gauper forblir det 

samme selv når rådyrbestanden 

minker i antall. Dersom ulv også 

finnes i samme området, 
forsterkes effekten ytterligere. I 

kystnære strøk og ellers, der det er 

relativt tette og produktive 

rådyrbestander, vil effekten 

gaupen har  på rådyrbestanden 

være vesentlig lavere. Rådyrene i 

slike områder tåler en  relativt høy 

tetthet av gaupe uten at dette har 
noen egentlig effekt på tetthet og 

tilvekst. I tillegg kan det faktum at 

gaupen dreper og spiser rødrev, 

også muligens ha en positiv effekt 
på tilveksten. 

Foto: Eva-Lena Buhaug.
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Dette fordi rødrev i enkelte 
strøk tar en ikke ubetydelig 
andel av nyfødte rådyrkalver.

Mange steder jakter og lever 
gaupe og jerv i de samme 
områdene. Spesielt i områder 
der gaupen jakter reinsdyr viser 
det seg at jerven drar stor nytte 
av gaupens kadaver. Det er 
tydeligst i områder med lite 
vegetasjon – tundralignende 
områder. Her kan gaupen ikke 
skjule kadaveret og vil sjelden 
sitte ubeskyttet å vokte på det. 
Jerven har utmerket luktesans 
og finner svært ofte disse 
kadavrene. Den er også 
observert/sporet at jerven kan 
følge i gaupens fotspor når den 
jakter på føde. Jerven kan som 
kjent nyttiggjøre seg deler av et 
slikt kadaver som få andre dyr 
kan – spesielt knokler og bein. 
Parring og drektighet Gaupa 
har det største 
formeringspotensialet av de fire 
store rovdyra. Bestanden kan 
øke med så mye som 
15-17 prosent årlig dersom
forholdene ligger til rette for
det. Nok mat, lite forstyrrelser,
lite sykdom og konflikt med
andre voksne gauper er slike
faktorer.  Voksne gauper ferdes
stort sett alene, bortsett fra i
parringstiden omkring mars og
i tiden der hunngauper går med
unger. Etter parring viser hann- 
og hunngauper liten interesse
for hverandre. Gaupen har en
drektighetsperiode på ca 70
dager noe som fører til at
ungene fødes omkring
månedsskiftet mai - juni.

Unger og oppvekst 
Yngleplassene gaupen benytter 
kan variere mye. Alt fra en hule 
i en bergskrent, et gammelt 
revehi eller under en gran. 
Antallet unger varierer fra 1 - 4 
men normalt får den 2 unger.
Ungene er blinde ved fødselen 
og de lever av morsmelk fram 
til desember. Ungene spiser 
likevel fast føde fra de er et par 
måneder gamle. Først et stykke 
ut på sommeren følger ungene 
mora  på jakt. De trenger lang 
tid sammen med henne for å 
lære smygjakt.
Først etter 8-9 måneder 
begynner ungene å beherske 
teknikken, men de er forsatt 
avhengig av at moren skaffer 
maten. Hunngaupa og ungene 
hennes er sammen nesten helt 
til neste kull kommer. Unger 
som blir morløse i ung alder har 
derfor svært små sjanser til å 
overleve. Ved jakt på gaupe 
felles det til stadighet også 
mange hunngauper, også de 
som har unger. Mange av disse 
lider og vil til slutt møte 
sultedøden.

Foto: NINA.

Ta vare på denne vakre 
effektive skapningen og la 
den ta vare på sin del av den 
økologiske balansen.

Foto: Arne Nævra, Naturfoto.  Tatt under kontrollerte forhold.
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BJØRNEN 

dør ikke av alderdom 
”Det er verdt å nevne at I løpet av mange års forskning har ennå ikke Bjørneprosjektet dokumentert en eneste 

bjørn som kan sies å ha dødd av alderdom.” 

Hovedårsak: Bjørnen er spesielt tiltrukket av lett tilgjengelig føde og føde som er rik på fett for både å kunne 

minimere energiforbruket ved å skaffe mat og ved fettet maksimere energiopptaket. Sauer på beite i utmark 

og bier utenfor strømgjerder, er lett tilgjengelig føde for bjørnen. Dette skaper konflikt med mennesker og 

bjørner må dø. 

Dødsårsaker 

Den eneste naturlige dødsårsaken 

som er registrert blant 

radiomerkede bjørner er at 

bjørner dreper andre bjørner. Av 

295 radiomerkede bjørner som er 

funnet døde i løpet av 

Bjørneprosjektets studier (2012), 

var ikke en eneste bjørn blitt 

funnet død på grunn av sykdom/ 

alderdom. 32 bjørner ble med 

sikkerhet drept av andre bjørner.  

De alle fleste av disse var unge 

ikke-kjønnsmodne bjørner. 

(Ettårige binner eller hann- 

bjørner i aldersgruppen 1-3 år).
I tillegg har årsunger en naturlig 

dødelighet på ca. 40-50%. 

Beregner man i stedet hvor stor 

andel av de tilgjengelige sauene 

som ble tatt av hver bjørn 

innenfor bjørnens utbredelses-
området, tar hver bjørn 40 ganger 

mer av de ”tilgjengelige sauene” i 

Norge enn i Sverige. Denne 

forskjellen er et resultat av de 

forskjellige driftsformer for sau 

man har i de to landene.

De fleste sauene i begge land 

finnes heldigvis utenfor bjørnens 

hovedutbredelsesområde, dvs 

sauen på Vestlandet i Norge og i 

sør-Sverige. Størsteparten av 

disse dødsfallene er forårsaket av 

andre bjørner og da først og 

fremst voksne hannbjørner. 

Mennesker er likevel de som står 

bak flest dødsfall for de radio-
merkede bjørnene. Fra 1990 til 

2005 skyldtes 140 av totalt 180  
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Foto: Arnfinn Nilsen. 

dødsfall (ca. 78%) hos 

radiomerkede bjørner, 

menneskelig innvirkning. 

Forholdet har ikke endret seg 

vesentlig hvis vi legger til nyere 

data (240 av 295 dødsfall, dvs. 

81%, i perioden 1984-2010).

Jakt – viktig dødsårsak i Sverige.

Bjørneprosjektet har dokumentert

at en økning av jaktkvoter igjen

leder til en tilsvarende økning i

dødelighet. Dette betyr at jakt

utgjør en uspesifert

tilleggsdødelighet og det 

kompenseres ikke av lavere 

dødelighet av andre årsaker. 

Forskernes resultater indikerer 

dessverre at ulovlig jakt er en 

viktig faktor. Verst er det i 

prosjektets nordlige 

studieområde der 21% saker er 

dokumentert. I det sydlige 

studieområde er 6% dokumentert 

og mistenkt. Ser man på 

kategoriene ”savnede” og 

”ukjent dødsårsak” er de også

høyere i nord (45%) enn i sør 

(22%,).  

De viktigste årsakene til at 

bjørner havner i disse 

kategoriene er normalt enten feil 

på radiosender eller ulovlig jakt. 

Husdyr i Sverige er enten 

inngjerdet med rovdyrsikre 

strømgjerder eller blir tatt inn om 

natten. Begge deler minimerer 

risikoen for tap til bjørn. Basert 

på tall fra Grimsø Forsknings-

senter i Sverige tar bjørn 3500 - 

7500 reinsdyr hvert år. Bare 

gaupe og jerv tar flere.

I Norge ble 394 reinsdyr erstattet 
i 2019 etter tap til bjørn. Her tar 
Kongeørna, gaupe og jerv langt 
flere reinsdyr. Miljødirektoratet 
rapporterte at det ble utbetalt 
erstatning for 1054 sau og lam 
antatt drept av bjørn drept i  
2020. De eldste radiomerkede 
bjørnene har alle blitt skutt. Det 
er derfor vanskelig å 
dokumentere med sikkerhet en 
maksimumsalder blant ville 
skandinaviske bjørner. 
Sannsynligvis ligger denne 
alderen noe over 30 år, da det er 
dokumenterte tilfeller av skutte 
binner som både var 32 og 33 år 
gamle i Sverige. Det er mulig at 
disse to i realiteten var enda 
eldre, da metodikken for 
aldersbestemmelse ofte 
underestimerer alderen til gamle 
bjørner. Den eldste brunbjørnen 
som er dokumentert i fangenskap 
ble 47 år gammel. 
Bjørneprosjektet har ellers 
dokumentert at kun i et fåtall 
tilfeller er voksne bjørner drept 
av andre bjørner og samtlige av 
disse drepte var voksne binner 
som hadde årsunger. Man antar 
at disse ble drept mens de 
forsvarte ungene mot en 
hannbjørn. 

Konflikten med mennesker 
Hovedproblemet er sau og 
problemet varierer enormt 
mellom Norge og Sverige. I 
Norge tar hver bjørn flere sau 
enn det den gjør i Sverige. Det 
skyldes selvfølgelig at det er 
flere sau i Norge (ca.2 millioner) 
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enn i Sverige (ca. 450.000). 

Sauene her i landet går stort sett 

på tradisjonelt utmarksbeite 

gjennom sommersesongen. De 

har begrenset, men regelmessig 

tilsyn. De har ikke fast tilsyn eller 

gjeting om man vil. NMF jobber 

for en endring av dagens 

erstatningsordning der bønder og 

reindriftsutøvere får utbetalt 

erstatning for antall rovdyr som 

finnes i beiteområdet. Ikke for 

antall drepte dyr drept av rovdyr. 

Dette vil forplikte 

reindriftsutøvere og bønder i 

langt større grad til bedre tilsyn. 

Det skal lønne seg å ta vare på 

beitedyrene sine!  

Er bjørnen farlig? 

Det Skandinaviske Bjørne-

prosjektet har undersøkt alle 

tilfeller der mennesker har blitt 

registrert skadet eller drept av 

bjørn i Skandinavia i perioden 

1977 - 2008. Tallene viser 27 

skadde og 2 drepte mennesker i 

totalt 28 bjørneangrep. Ifølge all 

forskning og erfaring er det én 

situasjon der bjørnen virkelig er 

farlig, og det er når den er

skadet! Resultatene er 

skremmende entydige og viser 

følgende: Alle de angrepne var 

menn og 21 av de 29 involverte 

var jegere. I 17 av 22 angrep på 

bevæpnede menn ble det avfyrt 

skudd mot bjørnen før skaden 

inntraff, og skuddet ble avfyrt fra 

en gjennomsnittlig avstand på  

9 meter. Løshund var innblandet i 

de fleste tilfellene hvor mannen 

var bevæpnet og binne med 

årsunger i de fleste tilfellene hvor 

mannen ikke var bevæpnet. De 

fleste tilfellene forekom i jakt- 

tiden (september-november). 

Omtrent halvparten av tilfellene i 

oktober og alle i november 

skjedde ved et hi. Antall 

bjørneangrep i Skandinavia øker, 

men man vet ennå ikke om dette 

er et resultat av den økende 

bjørnebestanden i seg selv eller 

om det eventuelt er et resultat av 

det økende omfanget av 

bjørnjakt.  

Foto: Flickr_USFWS. 

Artsbeskrivelse 

Brunbjørnen (Ursus arctos) er 
vårt største landlevende rovdyr,
men den er samtidig en alteter. 

Den skandinaviske brunbjørnen 

er lett gjenkjennelig og kan 

vanskelig forveksles med noe 

annet dyr i vår fauna. Kroppens 

størrelse varierer mellom 130 – 

250 cm i lengde. Den er grovt 

bygget med kraftige bein og hals 

og med en  

relativt tydelig pukkel over 

skulderen. Hodet er bredt med 

små og runde ører. Øynene er 

små, relativt tett plassert og rettet 

forover. 

Voksne binner veier 60 - 200 kg 

og hanner 100 - 315 kg. Denne 

store variasjonen mellom individ 

av samme kjønn og det samtidig 

store overlappet i størrelse 

mellom kjønnene gjør det 

praktisk talt umulig å skille en 

hann fra en ensom binne i felt. 

Fargen varierer fra lys grågul til 

nesten svart, men de fleste 

bjørnene er brune. Bjørneunger 

har ofte en tydelig lys

krage. Dietten består i hovedsak 

av bær, maur, elg og andre 

klauvdyr, men den spiser også 

urter og gress. Totalt sett domi- 

nerer plantekost i dietten og bær 
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er den viktigste komponenten i 

det årlige energiopptaket. 

Næringssammensetningen 

varierer gjennom sesongen. Om 

våren når bjørnen kommer ut av 

hiet trenger bjørnen føde som kan 

bygge opp kroppens muskel-
masse. Derfor dominerer 

proteinrik føde om våren og 

forsommeren. Bjørnen graver ut 

maurtuer og spiser hovedsakelig 

maur på denne tiden noe som er 

spesielt for den skandinaviske 

brunbjørnen. Elg og rein 

omkommet i løpet av vinteren gir 

også et kjærkomment protein- 

tilskudd i denne perioden. Også 

slakteavfall fra siste høsts elgjakt 

kan være viktig 

føde på denne tiden. 

Senere utover våren og 

forsommeren, er elg og da 

hovedsakelig elgkalver, viktigere 

som næringskilde. Om sommeren 

er fortsatt maur, men også urter 

og gress viktig, mens bær er 

meget viktig på sensommeren og 

høsten. Bær har høyt 

sukkerinnhold, altså kaloririke 

kullhydrater som lett omdannes til 

fett. Dette gjør at bjørnen hurtig 

kan øke vekten frem mot den 

lange hiperioden. I deler av Norge 

er dessverre sau uten tilsyn på 

utmarksbeite et viktig byttedyr 

både sommer og høst. Bjørnen er 

ingen effektiv jeger på store 

fullvoksne elger, men under 

gunstige føreforhold på 

vår/vinteren kan bjørnen ta 

voksen elg. Når bjørn tar voksen 

elg er det fortrinnsvis spesielt 

utsatte individer. F.eks. elg som 

er svekket etter en lang hard 

vinter, elg i dyp snø som bærer 

bjørnen bedre enn elgen eller 

elgkyr mens de føder. Elgkalver 

er mer lettfangede enn voksne 

dyr, og er spesielt utsatt for å bli 

drept av bjørn i deres første 

leveuker. Bjørnen kan også ta 

rein, og også her er kalver mer 

utsatt. I dag finner en bjørn i 

Norge i grenseområdene mot 

Sverige, Finland og Russland, 

hovedsakelig i Hedmark, Midt-

Norge og Øst-Finnmark.  

I Finnmark er bjørnen en del av 

en norsk/finsk/russisk bestand. 

I andre deler av landet tilhører 

bjørnen en felles skandinavisk 

bestand. Bjørnens døgnrytme 

viser to aktive og to inaktive 

perioder i løpet av døgnet.  

De er generelt aktive tidlig på 

morgenen og sent på kvelden. 

Det er imidlertid stor variasjon i 

perioder av aktivitet og hvile og 

når på døgnet de forekommer, 

gjennom året. 

Rett etter at bjørnen har gått ut av 

hiet er den ganske inaktiv og med 

lange hvileperioder. De korte 

aktive periodene forekommer da 

hovedsakelig på dagtid. Senere på 

våren har bjørnen to tydelige 

aktivitetsperioder,  

Foto:Wikimedia.org/Per Harald Olsen.
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tidlig og sent på dagen, og en noe 

lengre hvileperiode midt på da-

gen. 

Brunsttiden er bjørnenes mest 

aktive tid på året og sammenfaller 

med elgens kalvingsperiode. Det 

er også da døgnrytmen er på sitt 

tydeligste. Bjørnene hviler da i 2-

3 timer etter midnatt og 

omtrentlig mellom kl. 09-18 på 

dagen. Etter brunsttiden er 

bjørnene på søk etter bær for å 

bygge opp fettlagre for 

vintersøvnen. Da har de lengre 

hvileperioder på natten og er mer 

aktive på dagtid. Dette mønsteret 

fortsetter til aktiviteten reduseres 

innen de går i hi. 

Vintersøvn og opphold i hiet 

Bjørnen har vintersøvn. Vi sier 

ofte at den går i dvale, men går

ikke i så dyp dvale som for 

eksempel piggsvin og 

flaggermus. Enkelt forklart, dyret 

senker kroppstemperaturen og 

hjerteslagene og ”sover” mens 

den tærer på fettreservene den har 

bygget opp i løpet av høsten. 

Perioden bjørnen er i hiet varierer 

mellom 5-7 måneder. Selve hiet 

kan være en vindfallsrot, det kan 

være gravd ut i en maurtue, grus- 

eller jordbakke, eller rett og slett 

på bakken under grantrær. Et hi 

blir sjeldent benyttet flere ganger. 

Den vanligste typen av hi for 

skandinaviske bjørner er utgravde 

gamle maurtuer, som er forlatt av

maurene. 

Men binner, som skal føde unger, 

legger ned mer arbeid i valg og 

utforming av hi enn andre 

bjørner. Drektige binner går også 

tidligere i hi om høsten og kom-

mer senere ut av hi om våren, enn 

andre bjørner. 

Om vinteren er bjørnens 

fødetilgang praktisk talt ikke-

eksisterende. Man antar at dette er 

hovedgrunnen til at bjørnen går i 

vintersøvn eller dvale. 

Vintersøvnen som altså kan vare i 

5 -7 måneder og er en svært 

krevende tid for bjørnen som 

viser store fysiologiske 

tilpassninger for å takle dette. 

Bjørnens vintersøvn viser trekk 

av både en dyp søvn og dvale 

(hibernering). Det er mulig at 

bjørnens størrelse hindrer den i å 

kunne gå inn i dyp dvaletilstand. 

På grunn av dette, er faktisk en 

bjørn i vintersøvn klar over hva 

som skjer i omgivelsene. 

Før bjørnen legger seg i hiet for 

vinteren, slutter den å spise og 

drikke, kanskje for å ”tømme 

systemet” som en forberedelse til 

vintersøvnen. Bjørnen verken 

spiser eller drikker under 

vintersøvnen og produserer heller 

ikke urin eller ekskrementer i 

perioden. Fettreservene som ble 

dannet under sensommeren og 

høsten svarer for alle energibehov 

til grunnleggende 

stoffskiftereaksjoner i kroppen. 

Det Skandinaviske 

Bjørneprosjektet beskriver det på 

denne måten: ”Den metabolske 

aktiviteten er redusert med nesten 

70% for å spare energi. 

Hjertefrekvensen og temperaturen 

reduseres, men mens dyr i ekte 

dvale ofte senker kropps-

temperaturen ned mot 0° C holder 

bjørnen en temperatur på 33-35 

grader. Dette krever åpenbart 

relativt mye energi, og bjørnene 

mister ca 22% (hanner) og 40% 

(binner) av høstvekten i løpet av 

vinteren, og noen ganger mye 

mer. En to år gammel binne i 

Nord-Sverige mistet 53% av 

kroppsvekten under vinteren. 

Vekttapet er vanligvis 300-400 g 

daglig. Flere fysiologiske tilpas-

ninger forhindrer at bjørnen 

forgiftes av avfallsproduktene  

96748

Miljømagasinet nr. 1 - 2022 20 Rovdyr



som produseres og akkumuleres i 

kroppen under vintersøvnen.        

I tillegg har bjørnene tilpasninger 

som hindrer at beinskjørhet, 

blodpropper og muskelsvinn 

oppstår. Om vi forstod 

mekanismene bak disse 

tilpasningene kunne det ha stor 

betydning for medisinsk 

behandling av mennesker med 

disse lidelsene. 

Reproduksjon
Bjørner har forsinket 

fosterutvikling der de befruktede 

eggene fester seg til 

livmorveggen omtrent når de 

drektige binnene går i hi. Fosteret 

utvikles og ungene blir født i hiet 

midt på vinteren. Dette legger 

ytterligere press på moren i form 

av økt energiforbruk. Å føde 

ungene mens de er veldig små  

(300-500 g) antas å kreve mindre 
energi enn å la fostrene utvikle 
seg videre i livmoren og føde 

dem senere på våren. Men den 

viktigste grunnen til at ungene er 

født så små er at fostrene også 

produserer avfallsstoffer. Disse er 

det vanskelig for moren å 

håndtere fordi hun selv ikke 

urinerer. Ved å føde små unger 

som dier under vintersøvnen 

unnslipper moren disse 

fysiologiske problemene samtidig 

som hun reduserer 

energikostnaden. Ungene dier 

mens moren sover. Ungene viser 

forøvrig normal fysisk og 

fysiologisk aktivitet og sover ikke 

mer enn andre nyfødte 

pattedyrunger. Dessuten kvitter 

de seg med avfallsprodukter 

gjennom ekskrementer og urin”.

Parringstida er den eneste tiden 
på året da hannbjørn og binne 
søker å møtes, ellers forsøker de 
å unngå hverandre. I parringstida

er hannbjørnene svært aktive og 

vil nesten daglig forsøke å passe 

opp binnene innenfor sitt område. 

Er bjørnebestanden tett vil 

selvfølgelig flere hannbjørner 

kunne ”forsøke seg” på samme 

binne. Dette kan føre til kraftige 

sammenstøt mellom hannene. 

Bjørnen er ikke monogam, men 

en hann kan pare seg med flere 

binner og en binne med flere 

hanner. Bjørnen har, som jerven, 

det vi kaller ”forsinket 

fosterutvikling.” Effektiv 

drektighetstid vil bare være to 

måneder, selv om parringen 

foregår i mai – juni og ungene 

fødes i hiet i januar - februar. 

Foto: John Willy Hofsvang.
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Fosterets utvikling stopper opp og 

“hviler” fram til binna går i hi om 

høsten. Et normalt bjørnekull 

består av fra en til fire unger. 

Disse dier mora fra fødselen, 

under resten av vintersøvnen og 

frem til de forlater hiet. (Etterpå 

også.) Ungene er svært små når 

de kommer til verden. De er ca 25 

centimeter lange og veier et sted 

mellom 300-500 gram. Når de 

forlater hiet i mai, er de på 

størrelse med en litt stor 

hundevalp. Men allerede den 

første høsten kan de nå en vekt på 

40 kilo. Ungene holder seg 

sammen med binna hele det første 

leveåret, ofte også året etterpå. 

Dette medfører at en bjørnebinne 

sjelden rekker å få mer enn 5-8 

kull i løpet av livet og kan altså 

da gi opphav til maksimalt 10-20 

unger. Dette er under optimale 

forhold. Sen kjønnsmodning, 

lange intervaller mellom hvert 

kull og høy dødelighet blant unge 

dyr gjør bjørnen til en sårbar art. 

Det nasjonale bestandsmålet for 

bjørn i Norge er nå – etter 

rovdyrforliket i juni 2011 - 

fastsatt til 13 årlige ungekull. En 

reduksjon på 2 ynglinger fra 

tidligere. Ved hjelp av innsamling 

av ekskrementer og hår fra bjørn 

som DNA- analyseres har man 

søkt å beregne hvor mange kull 

med bjørnunger som fødes hvert 

år i Norge. 

I 2019 ble det registrert 148 

bjørner, av disse 57 hunnbjørner 

og 91 hannbjørn. Det ble født så 

lite som 7 kull i Norge i 2019. 

Det er naturlig, men lett å 

glemme at bjørn er vanskeligere å 

registrere enn de andre rovdyra, 

blant annet fordi bjørnen ligger i 

hi på vinteren og da ikke setter 

spor i snø. Dette er igjen noe av 

bakgrunnen for at DNA-

registrering av hår og 

bjørneekskrementer er tatt i bruk 

som registrerings- og 

beregningsmetode. 

Utvandring 

Når den skandinaviske 

bjørnebestanden vokser i antall og 

utbredelse, er utvandring den 

mekanismen som fører til økt 

geografisk utbredelse. Utvandring 

betyr å forlate morens 

hjemmeområde og det er en 

meget viktig faktor innen 

populasjonsbiologi. Det er 

normalt hos pattedyr at det er 

unge hanner som utvandrer oftest 

og lengst. Dette er situasjonen 

også for bjørn. Det Skandinaviske 

Bjørneprosjektet har dokumentert 

at hanner vanligvis utvandrer når 

de er 2 år gamle og at henholdsvis 

81% og 92% av hannene 

utvandrer. Respektive tall fra 

prosjektets nordlige og sydlige 

studieområde. Hannene utvandret 

gjennomsnittlig 108 km og 

maksimumsavstanden var 467 

km. Binnene derimot er mer 

stedbundne. De utvandrer 

vanligvis først når de er 3 år 

gamle og bare henholdsvis 32% 

og 46% forlater morens 

hjemmeområde for å etablere eget 

hjemmeområde. Tallene er igjen i 

det nordlige og sydlige 

studieområde. Den 

gjennomsnittlige 

utvandringsavstanden blant de 

binnene som utvandret var bare 

16 km og maksimumsavstanden 

var 90 km. 

En stor takk til Det Skandinaviske

bjørneprosjektet for bilder, hjelp

og info. 

Kjenner du til ulovlig jakt på bjørn?

Tips oss!!
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Norges bjørnebestand 2020

Geografisk fordeling av hunn- og hannbjørn Norge. Kilde: Rovdata.no. 

I Finnmark ble det i 2020 

påvist 59 individer. Dette er en 

svak reduksjon fra de 61 

individene som ble påvist der i 

2019. Finnmark var det 

området med størst økning av 

antall påviste individer både 

fra 2017 til 2018 og fra 2018 

til 2019, med hhv. 37, 49 og 61 

individer, og har vært det mest 

bjørnerike området de 3 siste 

årene. Prøveinnsamlingen i 

Finnmark hadde en kraftig 

økning (50 %) i 2019 

sammenlignet med 2018, og 

tidligere erfaringer har vist at 

dette kan ha en innvirkning på 

antall påviste individer. Fra 

2019 til 2020 økte antall 

innsamlede prøver med 

ytterligere 19 % (fra 527 i 

2019 til 625 i 2020).  

I Troms ble det i 2020 påvist 7 

individer. Dette er det samme 

antallet som ble påvist i 2019 

og viser en betydelig reduksjon 

sammenlignet med de 23 

individene som ble påvist i 

2009. Antall registrerte 

brunbjørner i Troms sank fra 

11 individer i 2018 til 7 

individer i 2019, og antall 

prøver innsamlet i Troms sank 

også med 48 % fra 2018 til 

2019. Fra 2019 til 2020 økte 

antall innsamlede prøver med 

112 % (fra 33 prøver i 2019 til 

70 prøver i 2020), men det ble 

ikke påvist flere individer i 

2019 enn i 2020.  

I Nordland har det vært en 

reduksjon i antall individer fra 

4 i 2019 til 3 i 2020. Antall 

prøver har også hatt en 

reduksjon på 37 %, fra 49 

prøver i 2019 til 31 prøver i 

2020. Nordland har hatt en 

økning i antall individer fra 

2009 til toppåret i 2014 med 

11 påviste individer, mens det i 

2015 var en kraftig reduksjon i 

antall bjørner ned til 4 

individer. I perioden 2015 til 

2020 har antallet ligget på 

mellom 2 og 4 individer.  

I 2020 ble det påvist 29 

individer i Trøndelag. Dette er 

en reduksjon på 5 individer (15 

%) siden 2019, og er omtrent 

på samme nivå som de 4 siste 
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årene på hhv. 31, 31, 32 og 34 

individer. Trøndelag startet 

med 53 påviste brunbjørner i 

2009 og har hatt en gradvis 

reduksjon frem til 19 individer 

i 2015. I 2016 økte tallet til 31 

individer, og det har vært en 

jevn økning frem til 2019. 

2020 er det første året siden 

2015 som igjen viser en svak 

reduksjon i antall individer.  

Innlandet hadde en økning fra 

42 individer i 2019 til 52 i 

2020. Antall påviste individer i 

tidligere Hedmark fylke har fra 

2009 til 2019 variert mellom 

38 og 48. I tidligere Oppland 

fylke var det fra 2009 til 2011 

en økning i antall individer 

registrert (fra 5 til 9 individer), 

men siden 2012 har tallet 

ligget fra 0 til 2 individer. De 

siste fire årene er det ingen 

individer som har blitt 

registrert kun i Oppland.  

Det har i Akershus vært påvist 

brunbjørn én gang (2010) 

siden overvåkningen startet i 

2009. I Telemark har det to 

ganger i overvåkingsperioden 

vært påvist én brunbjørn (2011 

og 2012).  

Fakta: Rovdata.no. 

  Ynglinger av bjørn 2020. 

 Bjørneynglinger 2020. Kilde: Rovdata.no. 

   Estimerte ynglinger hos bjørn. Kilde: Rovdata.no. 

Miljømagasinet nr. 1 - 2022 24 Rovdyr



Bjørn felt på skadefelling 2021. Figur: Steinar Austheim.

Brunbjørn felt ved skadefelling 2021.
Det har i år blitt skutt rekordmange bjørn under skadefelling etter angrep på husdyr. Dette er 
svært uheldig, men slagbjørn i beiteprioriterte områder må uskadeliggjøres.
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Jerven - sjarmør i pels... 
Jeg synes det første! Og jo mer jeg lærer om den, jo gladere blir jeg for at den finnes i norsk natur. Jerven er 

vårt største mårdyr og en sjarmerende tøffing. Den lever i fjellet, på tundraen og i nordlige skogsområder. 

En voksen jerv er ca. 1  meter lang og kan bli opptil 20 kg. 

Disse målene gjør jerven til det minste av ”de fire store”. Men selv om den er relativt liten er den i stand til å 

drepe byttedyr som er vesentlig større enn den selv, for eksempel rein. 

Fra før er det kjent at jerven 

først og fremst finnes i 

områder med vill- og tamrein, 

som også er dens hovedføde i 

vinterhalvåret. Jerven blir ofte 

kalt ”nordens hyene” ettersom

den er en typisk åtseleter. 

Jervens latinske navn derimot 

er Gulo gulo som betyr 

storeter. Dette gjenspeiler på 

mange måter forestillingen om 

at jerven er et blodtørstig dyr 

som kan spise ubegrensede 

matmengder. Opp gjennom 

tidene er det blitt laget mange 

eventyr om bjørn og ulv. 

Derimot finnes det få eventyr 

som omhandler jerven. Det 

skyldes nok at det mørke 

mårdyret med bustete hale, i 

gammel overtro, ble sett på 

som et mystisk dyr som stod i 

forbindelse med onde 

makter….og ondedyr skulle 

man ikke avbilde, ei heller 

nevnes ved navn. 

Jerven kan utnytte mange 

forskjellige byttedyr og ikke 

minst rester fra de andre store 

rovdyrene sin fangst. Selv om 

jerven er såpass liten, kan den 

med sine kraftige kjever lett 

knuse og utnytte marginnholdet i 

selv de tykkeste bein i f.eks fra et 

elgkadaver og den kan uten 

problem spise frosset kjøtt.

Jerven er videre en typisk 

hamstrer og derfor dreper den 

ofte mer enn den spiser. Den 

bruker snøen som sin naturlige 

fryseboks. Den graver kort og 

greit byttet ned og lagrer 

overskuddsbyttet til senere 

bruk. Jerven lagrer ofte 

byttedyr i en snøfonn, et 

bekkefar, i myr eller en 

steinur. Den gode luktesansen 

gjør at jerven kan oppspore lagret 

kjøtt under dype snølag. 

Overskudd av mat i en kort 

periode utnytter derved jerven på 

en effektiv og  smart måte. 

Undersøkelser av jervens 

mageinnhold viser at rein kan 

utgjøre så mye som 80 prosent av 

næringsinntaket. På andreplass 

kommer faktisk smågnagere. 

Jerven dreper dessverre også 

sau og rein og bidrar derfor til

den konflikten som er mellom 

beitenæringen og rovdyrene. 

Kadaver med kraftige bite-

merker i nakken, kan være tegn 

på at jerv har vært der. 

Hvordan jerven samspiller med 

de andre rovdyrene og hvilken 

betydning disse har for jerven 

sin utbredelse og antall er lite 

undersøkt. Men det er etter 

hvert mange som har observert 

at jerven dukker opp på 

kadaver som ulv, bjørn eller 

gaupe har drept. Gaupen og 

jerven befinner seg ofte i 

samme områder og det viser 

seg da at jerven drar stor nytte 

av gaupas åtsler. Dette 

medfører at jerven tar færre 

reinsdyr, samtidig som gaupa 

må felle bytte oftere. Gaupa 

ville ellers kunne vende tilbake 

til sitt bytte og følgelig være 

mett lengre. Dette er spesielt 

tydelig i tundralandskap der 

jerven lett finner gaupas bytte i 
områder med tett skog/kratt.  



...eller bør den allerede i hiet? 

Men fjellreven har også en 

spesiell og god nytte av jerven. 

Ettersom jerven tar rødrev, 

fjerner den derved en 

konkurrent fra fjellrevens 

matfat. Den sørger på denne 

måten også for å opprettholde 

en naturlig avstand og balanse 

mellom de to artene. 

Dessuten legger faktisk også 

jerven gjerne igjen noen rester 

fra sine måltid til fjellreven. 

Denne hjelpen til fjellreven er 

bare en viktig ting av alt det 

som er jervens rolle i et 

fungerende økosystem. Jerven 

er oppført som sterkt truet på 

den nasjonale rødlisten og som 

truet på den globale lista. Men i 

Norge vil man politisk ha færre 

av dem.... 

Hovedbegrunnelsen er hensynet 

til bruken av utmarksbeite for 

sau og beskyttelse av den 

samiske reindriftsnæringen. 

Stortinget har fastsatt presise 

bestandsmål for alle de fire 

store rovviltartene. For jerv er 

det fastsatt et bestandsmål på 

39 årlige valpekull. "Dette

bestandsmålet er verken et 

minimumsmål eller et 

maksimumsmål, som betyr at 

forvaltningen må innrettes slik 

at bestanden til en hver tid 

ligger nærmest mulig 

bestandsmålet.” 

En bestand i tre deler. 

I Norge finnes jerv først og 

fremst i fjellområdene langs 

riksgrensa mot Sverige og 

Finland, fra Sør-Trøndelag og 

nordover. Det finnes en mindre 

bestand i sentrale fjellstrøk 

lengre sør i Norge. 

DNA-resultatene av innsamlet 

ekskrementer bekrefter 

tidligere antakelser fra Norsk 

institutt for naturforskning om 

at vi i Norge har tre delte 

bestander av jerv, som skiller 

seg genetisk fra hverandre. Det 

er en nordlig bestand i Troms, 

Finnmark og Nord-Finland, en 

sørlig bestand i Sør-Norge vest 

for Østerdalen, og en østlig 

bestand nord og øst for 

Østerdalen. I dag er det relativt 

liten utveksling av individer 

mellom bestandene av jerv i 

Norge, men bestandene har de 

siste årene vokst mer    sammen.

Parring og drektighet 

Parringstiden om våren og 

sommeren er eneste tiden på 

året at hann- og hunnjerv 

omgås. Hannen oppsøker ofte 

hi allerede i   april for å sjekke om 

hunnen er parringsvillig. 

Jervens totale drektighetstid er 

hele ti måneder. Etter 

befruktningen blir egget 

liggende i dvale. Først ved 

årsskiftet fester egget seg til 

livmora og utvikles videre. 

Ungene fødes i februar - mars, 

så den effektive drektighetstiden 

er 30-40 dager. Fenomenet 

kalles ”forsinket implantasjon”. 

Unger og oppvekst 

Fødestua er en grop som tispa 

har gravd ut i en dyp snøfonn, 

gjerne i nærheten av en 

storsteinet ur. Fra gropa graves 

ganger til matforråd, toalett og 

ofte til selve ura. Hiet kan derfor 

bestå av et omfattende gang-
system. Blir tispa forstyrret, kan 

hun flytte med seg ungene til et 

nytt hi. Er matforrådet godt, 

kan hun holde seg i hiet   i mange 

uker, men ofte forlater hun hiet 

om nettene for å jakte og 

oppsøke gamle  matlagre. 

Tallet på unger varierer. 

Ungekullet kan bestå av 1-4 

unger, men to er mest vanlig. 

Ungene utvikles raskt. Ved 

fødselen veier ungene bare 100 

gram og er helt hvite. I 

april/mai ligner de en voksen 

jerv av utseende, veier rundt tre 

kilo og har begynt å leke 

utenfor hiåpningen. Allerede 6-

7 måneder gamle er ungene 

uavhengige av  mora. 

Dødeligheten blant ung jerv er 

stor.    De blir sjelden godtatt i 

aktivitetsområdene til eldre jerv 

og må derfor vandre ut for å 

etablere seg i nye områder. 

... bør den myrdes allerede i hiet? 
Jakt og forvaltningsmessige uttak... 

Etter ”uttak” av tispe og/eller 

valper fra 9 hi var det registrert 54 

ynglinger av jerv i Norge før 

beitesesongen 2020. Av    den 

grunn ble det gitt tillatelse til 

felling  av 143 dyr i den 

kommende lisensfellings-

perioden. 74 jerver ble felt. Det er 

lisensfelling som skal være den 

normale fellingsformen for å 

redusere       skade som jerv påfører 

husdyr og tamrein. 



jervebestanden ligger over 

Stortingets målsetting og at 

jakt/ lisensfelling ikke er 

effektiv nok. Uttakene 

gjennomføres av Statens 

naturoppsyn (SNO). Parallelt 

foretar de også bestands-

registrering. 

Hva er så disse ”ekstraordinære 

uttakene” eller ”hiuttakene” om 

man vil? Kort og brutalt fortalt 

betyr det å lokalisere jervehi 

med unger og avlive/drepe 

både mor og unger. Det tas 

også ut jerv ekstraordinært ved 

bruk av helikopter og 

snøscooter. 

Norges Miljøvernforbund 

finner denne formen for 

”bestandsregulering” både 

umoralsk/uetisk og grusom. 

Jervemor og ungene hennes 

bør ubetinget få være i fred. 

Dyr skal heller ikke måtte løpe 

for livet og presses til det 

ytterste i frykt for mennesket 

med ”maskiner”. Normal jakt 

bør være det eneste tillatte og 

også da skal jerven avlives på 

en dyrevelferdsmessig 

forsvarlig måte. 

Jerven har egenverdi, den er et 

viktig åtseldyr og den skal være 

tilstede i sitt naturlige leve-
område og er da en del av den 

økologiske balansen. Jerven er 

dessuten et sjeldent og svært 

spennende dyr, som er en 

opplevelse å få se for 

mennesker som finner glede i 

naturen. 

Forvaltningen hevder på sin 

side at i perioden mars-mai, vil 

uttak av dyr fra ynglehi være 

den mest målrettede og presise 

formen for uttak i forhold til 

målsettingen om 

skadereduksjon i det gjeldende 

området. Dette fordi man da 

med sikkerhet tar ut dyr som 

har fast tilhold i området. Det 

innrømmes samtidig at ”denne 

formen for uttak har en del 

etiske utfordringer”. 

Siste tall jeg besitter er fra 

2021. Det var da registrert 60 

valpekull av jerv i Norge. I 6 av 

disse hiene ble tispa og valpene 

tatt ut og drept. Totalt ble det 

avlivet 14 små jerveunger på 

"ekstraordinære uttak" den 

vinteren og våren 2021. 

Jakt på jerv har ikke vist seg å 

være spesielt effektiv. En 

grunn kan være jervens levevis, 

en annen, når på året jakten 

foregår. Men det synes også 

som om jakten har mindre 

”status” blant jegere og at det 

er større interesse og mer 

prestisje ved jakt på andre arter 

eller andre jaktformer. Jeg tror 
dette kan være en tungtveiende 

årsak. Og, selv om 

jervebestanden har økt de siste 

årene, ser vi ikke samme 

utvikling i dokumenterte og 

erstattede tap forårsaket av 

jerven på landsbasis. 

Utviklingen her har vært stabil 
eller nedadgående. Så minner 
jeg igjen om at det siste 
anslaget over antall jerv, var på 
ca 386 individer (2021) – 74 ble 
skutt i lisensfellingen 
2020/2021. 14 jervevalper ble 
drept.  De siste ved såkalte 
”ekstraordinære – hiuttak”. 

Miljødirektoratet hevder at 
"ekstraordinære uttak" av jerv 
var nødvendig for å redusere 
skade på husdyr og tamrein. 
Begrunnelsen er at 

96748
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Den sitter på en forhøyning i 
terrenget og har full oversikt 
over de nyfødte reinkalvene 
som med noe ustøe, men sikre 
skritt følger etter simlene og 
resten av flokken. Ørna letter 
og svever lydløst ned mot en 
gruppe dyr. Ørna har valgt sitt 
bytte. Simla ser ørna, men det 
er for seint. Raskt setter den 
klørne i ryggen på kalven og 
river den overende. Kampen er 
nesten over før den har begynt. 
Reinkalven er drept. 

I kalvingsområdene er dette et 
naturlig fenomen. Kongeørna 
tar reinkalver. Med sine skarpe 
klør har ikke kalven noe sjanse 
til å slippe unna. Kongeørna 
kan også ta voksen rein der den 
angriper med klørne direkte 
mot nakken hos reinen. 
Kongeørn (Aquila chrysaetos) 
er den nest største rovfuglen i 
Norge. Kun havørna er større.  
Ørna lever i par i faste 
territorier og er utbredt over det 
meste av landet. 

Kjennetegn 
Hos kongeørna er det hunnen 
som er størst med en 
kroppslengde på rundt 100 
cm og et vingespenn på rundt 
220 cm. Hannen er noe 
mindre med et vingespenn på 
rundt 200 cm. Begge kjønn 
er lik i fjærdrakten, som er 
brun i forskjellig nyanser. 
Ungfuglene har en eller flere 
hvite flekker i vingene. De 
har også en hvit stjert med et 
svart endebånd.  Ørna har 
faste reirplasser som den 
bruker over flere år og legger 
2 egg i mars/april. Rugetiden 
er ca. 45 dager.

Diett
Kongeørnas diett varierer 
gjennom året og er avhengig 
av hvor den lever. Hare, 
skogsfugl, rev, reinkalver, 
lam og kadaver er vanlig.

Det ble kartlagt til sammen 
1382 kongeørnterritorier over 
hele Norge i perioden 
2015-2019. Det er anslått at 
mellom 914-1145 
(gjennomsnitt 1027) av disse 
var okkupert av et hekkende 
par med kongeørn en eller 
flere ganger i de siste fem 
årene (Sitat:Rovdata.no).

Reindriftsforvaltningen har i 
større grad rettet søkelyset 
mot kongeørna som de mener 
gjør stor skade i reinflokken. 
Det er enkelte som mener at 
25 % av alle tap er forårsaket 
av kongeørn. Rovviltnemda i 
Troms og Finnmark ønsker 
kvotejakt på kongeørn. 
Miljøvernforbundet stiller 
seg avventende til en slik 
jakt. Forskning har vist at 
rundt 10 % av det unger av 
kongeørn spiser, er reinkjøtt. 

Er det nok til å forsvare 
jakt på kongeørn?

DyretrageDien

Ill: A.M.R.

Kongeørna og reinkalven

Foto:  Wikimedia Commons; Rocky.

Kongeørna har vist seg å 
være en aktiv jeger når 
kalvingstiden til reinen 
begynner. Med sine skarpe 
klør gir ikke ørna 
reinkalven en sjanse til å 
komme unna. Kongeørna 
tar reinkalver, men er det så 
mye at man må vurdere jakt 
på ørna? 

En vårdag i begynnelsen av 
juni, høyt til fjells, skjer nok 
et naturens under. En reinkalv 
blir født. Selv om sola er oppe 
så er det ennå kaldt etter natta. 
Reinkalven kommer raskt på 
beina og begynner å die simla. 
Kalven vil iløpet av et knapt 
døgn følge etter simla og 
resten av flokken. 

Det er kalvingstid i flokken og 
rundt på barflekker mellom 
gråstein og snø er det mange 
reinkalver som ser 
dagens lys. Flokken blir 
imidlertid fulgt av et par 
skarpe øyne. 
Kongeørna er på plass. 
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 Gi ulven en sjanse! 
Skal ulven i den sør-Skandinaviske ulvebestanden ha en framtid må man gi ulven østfra, Finland 
og Russland, muligheten til å komme seg sørover. Nye gener trengs. Er man istand til å skyte ulven 
for å drepe, kan man også skyte for å bedøve og flytte dyrene. Myndighetene må snarlig fremlegge 
en strategi for hvordan man kan fange og flytte innvandrende ulv fra nord-Norge til Østlandet. 

Desember 2018 ble det skutt  
2 ulver i Pasvik i Finnmark. 
Frykten for at ulven skulle 
være en trussel mot rein og 
sau, brukes som argument for 
jakta. Det ble i forkant av jakta 
funnet 57 sau og 5 rein, 
dokumentert drept av ulv. På 
nyåret ble det gitt enda en ny 
fellingstillatelse på ulv. Denne 
ulven ble heldigvis ikke skutt, 
Rovviltnemda åpner hvert år 
for betingede skade- og 
fellingstillatelser på ulv. Dette 
gjelder ulv fra Finland og 
Russland. Myndighetene 
frykter at ulven skal etablere 
seg i reindriftsområdene og det 
er også i forvaltningsplanen 
for rovdyr i region 8 bestemt 
at man ikke skal ha ulv i 
Finnmark. NMF har merket at 
det ikke ønskes ulv i 
reindriftsområder, men må 
man skyte og drepe dyrene? 
Ulven er i dag en kritisk truet 
art i Norge. Mesteparten av de 
kjente forekomstene av ulv i 
landet finner man i dag på 
Østlandet. Der finner man den 
sør-Skandinaviske ulve-
bestanden som Norge deler 
med Sverige. Bestanden er 
preget av innavl med svakt 
genetisk mangfold. 
Innvandrende ulv fra Finland 
og Russland er livsnerven for 
den sør-skandinaviske ulve- 
bestanden. 

Ulv fra øst er de eneste som 
kan bidra til å styrke det 
genetiske mangfoldet i den 
sør-Skandinaviske ulve- 
bestanden. Disse dyrene er 
særdeles viktige. Genetisk 
viktige. Tilførsel av nytt 
genetisk materiale via ulv 
østfra skjer altfor sjelden. 
Dyrene skytes gjerne før de 
kommer fram. NMF ser det 
som en nødvendighet at man 
så langt det er mulig, hjelper 
ulv østfra sørover. Det 
observeres sportegn fra ulv i 
nord-Norge nesten hver 
vinter. 

NMF foreslår at 
myndighetene tar ansvar 
for ulven og bidrar til 
følgende: Enhver ulv som 
observeres i Finnmark og 
som kan være en trussel 
mot reindrifta, må så langt 
det er praktisk mulig å 
bedøves for frakt sørover 
til den sør-Skandinaviske 
ulvebestanden. Dette har 
svenskene gjort. Flytting 
av dyr praktiseres for 
øvrig også verden rundt. 
Klarer man å flytte 
elefanter i Afrika, klarer 
man nok også å flytte ulv i 
Norge. 

Skal ulven i den sør- 
Skandinaviske ulve-
bestanden ha en framtid må 
man gi ulven østfra, Finland 
og Russland, muligheten til 
å komme seg sørover. Nye 
gener trengs. Er man istand 
til å skyte ulven for å drepe, 
kan man også skyte for å 
bedøve og flytte dyrene. 
Myndighetene må snarlig 
fremlegge en strategi for 
hvordan man kan fange og 
flytte innvandrende ulv fra 
nord-Norge til Østlandet. 

NMF.no:
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Innspill om jakt på ulv 

Vi viser til brev 26. april 2019 med innspill om jakt på ulv. 

Med utgangspunkt i behovet for nye gener inn i den sør-Skandinaviske ulvebestanden, ber 
dere om at myndighetene fremlegger en strategi for hvordan man kan fange og flytte 
innvandrende ulv fra Nord-Norge til Østlandet. 

Miljødirektoratet har fått et oppdrag om utarbeide rutiner for håndtering av situasjoner der 
genetisk verdifulle ulver vandrer inn i Norge. Arbeidet skal skje i samråd med Mattilsynet og 
andre relevante landbruksmyndigheter. Oppdraget innebærer blant annet å vurdere praktiske 
prosedyrer ved mulig flytting av slike genetisk viktige individer.  

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.) 
avdelingsdirektør 

Torkel Ramberg 
spesialrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Norges Miljøvernforbund 
v/ Ørjan Holm 
Postboks 593 
5806 BERGEN 

Deres ref Vår ref 

18/2756-450 

Dato 
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ulv Ulven er en fantastisk skapning som de færreste av oss noen gang får se i norsk natur. Hvorfor? Svaret er 

enkelt: Ulvene er så alt for få og mange mennesker unner den dessverre ikke å leve. Norges Miljøvernforbund 

kjemper for ulvens eksistens i norsk natur, for en levedyktig bestand på lang sikt og for ulvens plass i et 

økologisk system, i mest mulig balanse. 

Det burde derfor vært jubel og 

glede i 2010, da det for første 

gang ble registrert yngling/

ungekull i 3 helnorske revir. 

I Linnekleppen i Østfold og 

Kynna og Slettås i Hedmark. 

I stedet får da de regionale 

rovviltnemndene overta 

forvaltningsmyndigheten for ulv 

i Norge. Dessverre er de fleste av 

landets rovviltnemnder satt 

sammen slik at personer, som

ønsker mindre rovdyr og ulven 

totalt fjernet fra Norge, danner 

flertallet. Dette medførte at det, 

tilnærmet automatisk, ble 

innvilget lisensjakt på ulv 

påfølgende vinter - 2010/2011. 

I Osdalen/Rendalen i Hedmark 
ble et alfapar og en eldre hann-
ulv skutt på 1 og et halvt døgn –  

Foto: © Eva-Lena Buhaug 2012.

samtlige henrettet/avlivet på en 

måte som definitivt ikke  

tilfredstiller kravet om avlivning 

av viltet på en ”dyrevelferds-

messig forsvarlig” måte. Det bar 
preg av hensynsløs slakting. To

dyr skadeskutt og begge led i over 

en time – den siste døde nok 

raskest.., men den ble skutt

gjennom ryggen bakfra. Også i 

2011 ble det registrert 3 helnorske 

ynglinger, og da ble det igjen 

innvilget forvaltningsmessig 

lisensjakt. I dag (vinteren 
2021-22) åpnes det for jakt både 
innenfor og utenfor ulvesonen. 

Rovviltnemder og myndighetene 
ivrer etter ulvejakt med 
"Stortingets bestandsmål" som 
argument.

Hater ulven 
Elgjegerne – de fleste av dem i 
allefall – hater ulven. 
Ulven konkurrerer om elgen som 
bytte og ulven er en klar trussel 
overfor jegernes løse hunder. 
Hunden anses som inntrenger i 
ulvens territorium, noe ulven ikke 
aksepterer av et annet hundedyr. 
Den vil jage det eller drepe det. 
Ulven gjør også dette overfor 
ville hundedyr som f.eks 
prærieulv. 
Forskning på den skandinaviske 
elgen, viser at den er blitt ”dum” i 
løpet av den tiden ulven var 
tilnærmet utryddet i sør -
Skandinavia. Den har mistet sin 
naturlige frykt for ulven og derved 
sitt normale reaksjonsmønster – 
den er blitt det forskerne kaller 
”predator-naiv”! 

Konflikten med beitedyr er 
dessuten minst i forhold til ulven. 
Den tar færre sau enn de andre 4 
store og mindre enn kongeørn. 
Likevel gjøres det et mye større 
nummer av det om en ulv tar sau. 
Hatet til ulven er så dypt, at alle 
midler benyttes for å sverte den og 
gjøre dens omdømme så dårlig 
som mulig. Gjennom å betrakte 
uttalelser fra ulvens motstandere i 
presse og i sosiale medier vil jeg 
med tyngde hevde at uoffisielt har
dette vært jegernes målsetning 
hele tiden: Få ulvestammen så 
svak som mulig.  
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Skremselspropaganda 
Det er selvfølgelig 
skremmende å lese i pressen: 
”Ulv angrep kvinne med 
barnevogn.”  Det er virkelig ille 
når dette senere viste seg å 
være – forsiktig sagt – en grov 
forvrengning av historien. Og 
enda verre er det at resultatene av 
politiets undersøkelser og deres 
konklusjon, kun fremkommer 
som en parentes i de samme 
media. Ulven var aldri nær 
kvinnen og barnevognen, men den 
løse hunden som var langt fra 
henne. Tilsvarende historier er 
langt fra uvanlige dessverre. 

Sjeldent rovdyr 
Ulvens latinske navn er 
Canis lupus. I Skandinavia er den 
et meget sjeldent rovdyr og 
er i Norge klassifisert som 
kritisk truet (CR). Ulven er et 
hundedyr som lever i små grupper 
som samarbeider om jakt og 
oppfostring av unger. Ulvene, 
derav flere undergrupper, regnes 
som hundens stamfar og de er 
altså grunnlaget for alle de 
forskjellige hunderaser vi har i 
dag. 

Vår ulv, Canis lupus kan bli opptil 
90 cm i mankehøyde og kan leve 
til de blir 15 år. Ulven er det største 
medlemmet av hunde-familien. 
Tispene er mindre enn hannene. I 
snitt veier en ulvetispe i 
Skandinavia 40 kg og en hann 50 
kg. Størrelsen av ulvens - er ofte 
det beste skilletegnene mellom 
hund og ulv i naturen. 
Poteavtrykkene er som hos andre 
hundedyr, men de er svært store! 
Ofte mellom 9 – 12 cm lange. 

Norges ulver 
De ”norske” ulvene, de som 
hovedsakelig befinner seg i Sør-
Norge, utgjør i henhold 
til forskerne en del av en 
Sør-Skandinavisk bestand på ca. 
480 ulv, vinteren 2020-2021. 
Bestanden har tyngdepunkt i 
sør-Sverige. Bestandsnivå 
Vedtatt bestandsnivå på ulv er på 
4-6 årlige ulvekull
(ynglinger) i Norge og i
grenserevir, hvorav minst tre kull
skal være født i helnorske revir.
Ynglinger utenfor ulvesonen skal
medregnes.

Den finner sine byttedyr 
hovedsakelig ved hjelp av 
luktesansen og da ved sporing. 
Dersom ulven oppdager ferske 
spor, vil den normalt følge 
sporene til den får byttedyret 
innenfor synsvidde. 
Da starter den egentlige jakten. 
Ulven er med andre ord 
spesialist på å ta store dyr, med 
mye mat. Ulvene lever i flokk 
og samarbeider om å felle slike 
byttedyr. Jakten er selvfølgelig 
ikke alltid like effektiv og ulven 
oppnår gjerne bare å felle sitt 
bytte i ett av ti forsøk. 

Påvirker biologisk mangfold  
Det er liten eller ingen 
konkurranse mellom de to topp 
predatorene ulv og eurasisk gaupe 
(Lynx lynx). Dette er 
sannsynligvis et resultat av at ulv 
og gaupe har ulike byttedyr som 
hovedføde og at det er en høy 
tetthet av byttedyr og lave 
tettheter av begge rovdyrene.  
Ulven tar hovedsakelig elg 
mens gaupa gjerne tar mindre 
hjortedyr som rein og rådyr. 

Tidligere, før ulvens 
tilbakekomst, var den største 
matkilden for åtseletere den 
årlige mengden av rester etter 
jegernes fellinger av elg om 
høsten. Tilstedeværelse av ulv 
har til en viss grad redusert den 
tilgjengelig mengden av slikt 
jaktavfall for åtseleterne, men 
kanskje viktigere, så har ulven 
redusert den høye sesong-
messige variasjonen av kadaver. 

Ulven sørger nå for at det er 
tilgjengelige kadavre hele året. 
Jerv (Gulo gulo), rødrev
(Vulpes vulpes), vanlig ravn 
(Corvus corax), europeisk mår 
(Martes martes) og nordisk 
hønsehauk (Accipiter gentilis) 
vil derfor dra nytte av tilbake-
føring av ulven. Ulven skjuler 
ikke sitt bytte slik mange andre 
arter gjør og kadavrene er derfor 
lett tilgjengelige for åtseleterne. 
Det kan også være på sin plass og 
minne om at mange insekter har 
nytte av kadavrene i de korte 
sommermånedene. Disse er også 
en del av det biologiske 
mangfoldet og bidrar i sin tur som 
mat for insektsspisere som f.eks 
fugler.  

Videre vil ulvekull som fødes i 
grenserevir mellom Norge og 
Sverige medregnes med en 
faktor på 0,5.  
I følge Rovdata ble det vinteren  
2020-2021 registrert 57-58 ulver 
som kun holdt til innenfor 
Norges grenser. I tillegg ble det 
registrert 52-56 ulver som levde 
i grenserevir på begge sider av 
riksgrensen mot Sverige. Til 
sammen ble det påvist 109-114 
ulver med helt eller delvis 
tilhold på norsk areal forrige 
vinter. I 2020 ble det født 
valpekull i 5 helnorske revir, 
samt 7 kull i grenserevir og 36 
kull i helsvenske revir. 

Det er iflg Rovdata så langt i 
vinter (2021/2022) dokumentert 
ulvekull i de helnorske revirene 
Hornmoen, Mangen, Setten og 
Slettås. Det er i tillegg 
dokumentert valpekull i de tre 
grenserevirene Magnor, 
Fjornshöjden og Rømskog og i 
de to mulige grenserevirene 
Varåa og Ulvåa. 
Hittil i vinter er det registrert 
totalt 77-94 ulver i Norge og 
grenserevir. 34-38 ulver er påvist 
kun i Norge, mens 22-25 ulver er 
påvist på begge sider av 
riksgrensen, og 21-31 ulver 
foreløpig har usikker 
grensestatus. De aller fleste 
ulvene i Norge er påvist i Sørøst-
Norge i fylkene med ulvesone, 
Innlandet og Viken.

– Åtte av ulvene er kjent avlivet
utenfor ulvesonen på norsk side i
perioden, deriblant begge
foreldrene til et kull med
årsvalper i Slettåsreviret, der
ulvene tidligere ikke er påvist
utenfor sonen. Når de åtte
trekkes fra, så gjenstår 69-86
ulver her til lands i vinter, hvorav
26-30 ulver kun i Norge, sier
Petter Wabakken, prosjektleder
for ulve-overvåkingen hos
Høgskolen i Innlandet.

Kjøtteter 
Ulven er en utpreget kjøtteter, 
med klauvdyr – elg, reinsdyr, 
rådyr og hjort - som viktigste 
føde. For de skandinaviske 
ulvene er elgen definitivt den 
største matkilden. Over 90% av 
dietten er elg. 
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Ulveflokken 

Flokkadferd er typisk hos ulv, 

som for alle hundedyr. Dette 

skiller ulven klart fra 

individualistene gaupe, jerv og 

bjørn. Flokken kommuniserer 

gjennom kroppsspråk, 

duftmarkering og ikke minst 

lyder. De karakteristiske 

ulvehylene, som under gode 

forhold kan høres på rundt en 

mils avstand, fascinerer mange 

men kan og virke skremmende på 

enkelte. Lukt duft avsettes i form 

av urin i yttergrensene av 

leveområdet og da for å markere 

revirets grenser. Rangordningen 

er streng i ulveflokken. På toppen

av rangstigen står alfaparet, som 

er de første til å angripe byttedyr 

og jage bort fremmede 

konkurrerende ulver.  

Belønningen er de beste 

kjøttstykkene av et felt byttedyr,
men også retten til å bli foreldre. 

Oftest er det bare alfaparet som 

får ”lov til” å parre seg og det er 

derfor bare en del av den 

potensielle formeringsevnen i 

flokken som utnyttes. 

Foto: © Eva-Lena Buhaug 2012.

Unger og oppvekst 
Valpene er som hos alle hundedyr 
født blinde. Men allerede når 
valpene er to - tre uker gamle er 
de i stand til å se og høre. Etter 
ca. en måned begynner de å ta 
korte turer og oppdager området 
utenfor hiet. To måneder etter 
fødselen er valpene ikke lenger 
avhengige av morsmelk og 
flokken forlater da det avgrensede 
hiområdet.  

Det er ofte høy dødelighet blant 
ulvevalper og  opptil 50 prosent av 
valpene dør det førsteleveåret. 

Leveområde og vandring 
Når valpene blir kjønnsmodne, 
noe som oftest i deres andre 
leveår, vil de fleste forlate 
familiegruppa og legge ut på 
vandringer i håp om å treffe 
artsfrender av motsatt kjønn, 
danne par og opprette eget 
territorium. Det er oftest slike 
unge, uerfarne individer på 
vandring som påtreffes på 
underlige steder, nært bebyg-
gelse og langt utenfor det som 
normalt oppfattes som vanlige 
tilholdssteder for ulv. Enslige 
streifdyr kan vandre flere titalls 
mil. En ung radiomerket tispe som 
ble født i Hedmark vandret hele 
1100 km i luftlinje, i løpet av 1 og 
et halvt år.  
Leveområdenes størrelse 
selvfølgelig er avhengige av 
mattilgangen, men størrelser på 
600-1000 km2 er vanlig i
Skandinavia.

Genetisk vanskelig situvasjon for 
ulven. 
Opprinnelsen til det man i dag 
kaller den sør-Skandinaviske
ulvestammen, er tre ulver som på 
1980- og 90-tallet utvandret fra 
den finsk-russiske bestanden. 
Genetisk sett er dette et usedvanlig 
tynt grunnlag for en bestand og 
det er igjen årsaken til at ulvene i 
sør-Skandinavia er svært nært
beslektet med hverandre. Mange 
av ulvene er faktisk nærmere 
genetisk beslektet enn helsøsken 
og det kan derfor oppstå negative 
effekter av innavl. 
Innvandring av ulv fra den finsk/
russiske bestanden har derfor en 
uvurderlig betydning for den 
skandinaviske ulvebestanden.
Sitater fra rapport: 
Delredovisning av uppdrag 
rörande genetiska aspekter på 
den svenska vargstammens 
situation och flytt av vargar 
(Naturvårdsverkets dnr 
235-3698-10). Rapport
2010-09-28, Leverantör 3 Linda
Laikre & Nils Ryman,

Populationsgenetik, Zoologiska 
institutionen, Stockholms 
universitet, 106 91 Stockholm 

”Dagens svenska vargpopulation 
härstammar från endast fem 
individer – en tik och fyra hanar - 
som förefaller obesläktade med 
varandra (så kallade founders; se 
rapport från Leverantör 4). Två av 
dessa fem individer är kända 
sedan de etablerade sig i 
Värmland-Hedmark-området 
under vintern 1982-83. Omkring 
1990 lyckades ytterligare en hane 
vandra in och reproducera sig. 
Därefter har inte någon invandrad 
varg lyckats sprida sina gener 
förrän år 2008 då två hanar 
etablerade sig (kallade 
Galvenhannen och Kynna -
hannen).  
Den övervägande majoriteten av 
landets vargar härstammar från de 
tre tidliga founderdjuren. Detta 
har resulterat i att den genetiska 
basen är extremt smal och att 
inaveln är extremt hög. De 
skandinaviska vargarna är i 
genomsnitt mer besläktade med 
varandra än helsyskon. 
Populationstillväxten har varit 
långsam under den närmare 30 år 
långa period som gått den nya 
stammen etablerades.” 

”Den svensk/norska varg-
stammens genetiska status är 
fortsatt ytterst allvarlig och att 
betrakta som akut. Stammen har 
inte gynnsam bevarandestatus i 
ett genetiskt perspektiv. De 
viktigaste åtgärderna ur genetiskt 
perspektiv är att bryta inaveln (nya 
gener förs in) och att minska den 
takt med vilken inaveln ökar 
(populationsstorleken tillåts 
växa).” 

Siden midten av 1990-tallet er det 
samlet inn et stort antall DNA 
prøver fra ulvebestanden i 
Skandinavia. Dette har gitt et godt 
grunnlag for kartlegging av 
bestandens gentetiske materiale. 
DNA-analysene har blant annet 
vist at den skandinaviske 
bestanden har en meget høy grad 
av innavl. Det er gjennom slike 
analyser man har funnet at dagens 
skandinaviske ulvebestand 
genetisk sett nedstammer fra de tre 
tidligere nevnte individene.  
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I tillegg kommer altså de eneste to 
innvandrende ulvene som har 
klart å etablere seg – 
Galvenhannen og Kynnahannen. 

Ulv på vandring fra bestandene i 
Finland og Russland skulle kunne 
sikre bestanden genetisk. Svært 
mange, om ikke alle streiferne som 
kommer østfra, ville kunne gi nytt, 
sårt tiltrengt blod til stammen 
lengre sør. Men, på grunn av 
konflikt med reinbeite/beitedyr 
spesielt i Sapmi/ Lappland, går de i 
stedet ”spissrotgang” gjennom et 
område som flere ulveforskere nå 
karakteriserer som ”dødens 
korridor”! 
Forvaltningens oppgave burde 
være å beskytte slike ulver på 
vandring og om nødvendig flytte 
eventuelle ulv som skaper konflikt 
sørover 
– ikke drepe dem.

Fakta er at forvaltning av ulv i
Troms og Finnmark er nærmest 
fraværende. Hovedregel synes her 
å være at all ulv skal dø.

Det åpnes årlig for betingede 
skadefelling er, selv om det ikke 
er registrert ulv i fylkene. 

Samtidig jobber nasjonale 
myndigheter i Norge og Sverige 
en strategi med å beskytte og 
eventuelt flytte genetisk viktig 
ulv.

Tjuvjakt 
Det er videre godt kjent at ulovlig 
jakt på ulv er et alvorlig problem 
for bestanden i sør–Skandinavia. 
Myndigheter og rovdyr- 
forvaltningen har ingen kontroll 
over problemet. Det antydes nå 
tungt, fra svært seriøse 
forskningsmiljøer, at over 100 
ulv kan være drept gjennom 
ulovlig jakt de siste 30 årene.

Dagens bestand av ulv i Norge/
Sverige tåler ikke å miste 
genetisk friske dyr, så Norges 
Miljøvernforbund vil hevde at 
det ved tilfeldig jakt, som 
lisensjakt er, foreligger det stor 
risiko for alvorlig og irreversibel 
skade på ulven som art. 

Det vises i denne sammenheng 
til artikkel fra Skandulv: 
”Genomiske konsekvenser av 
intensiv innavl i en isolert 
ulvebestand", Publisert i Nature, 
20 November 2017.  

Som det fremgår av forsknings-
resultatene rundt ulvens 
genetiske situasjon i 
Skandinavia, er status pr. dato, at 
bestanden samlet – på begge 
sider av grensen – er så lav, og 
tilsiget av annet genmateriale 
nærmest fraværende, at 
bestanden av ulv vil bli genetisk
forringet og går mot utryddelse 
på lang sikt.

Ulvebestandens opphav 
Forskere fra NTNU har nylig 
fastslått i en rapport at den 
skandinaviske ulvebestanden 
har størst likhet med den finske 
bestanden. Det finnes ingen 
innblanding av hund i 
ulvebestanden. 

96748

"For at bestanden skal være 
levedyktig og opprettholde et 
akseptabelt nivå av genetisk 
variasjon, kreves en 
populasjonsstørrelse på minimum 
340 individer og forutsetter 
minimum en reproduserende 
immigrant pr, generasjon".

Sitat Forsker Øystein Flagstad

Miljømagasinet nr. 1 - 2022 35 Rovdyr



Ulvebestanden i ulvesonen kan styrkes ved jakt 

Den norske bestanden av ulv i 

ulvesonen vokser og flere 

individer fra Finland og 

Russland har fått formert seg i 

den ellers sterkt innavlede 

bestanden. Rovviltnemdene 

ivrer etter å åpne for jakt på 

ulv. Den nye Regjeringen har 

også i sin Regjeringserklæring 

ytret ønske om hardere jakt på 

rovdyra generelt og å redusere 

ulvesonen. NMF kan love 

Regjeringen kamp om begge 

sakene. Norge er forpliktet 

både etter Naturmangfoldloven 

og Bernkonvensjonen å ha 

bærekraftige bestander av 

rovdyrene. Da er det snakk om 

økologiske bærekraftige 

bestander, ikke “politisk 

bærekraftige bestander”. 

Grad av innavl 

De fleste av ulvene i Norge er 

til en viss grad innavlet. Dette 

gjelder selvsagt ikke de 

innvandrende dyr fra Finland 

og Russland. Med bakgrunn 

fra faktagrunnlaget for 

rovviltnemdenes behandling 

og vedtak i saken om jakt i 

ulvesonen, er det oppgitt en 

innavlsgradient for hvert 

revirmarkerende (artikkel 

neste  side) par og ynglende 

flokker i 2020/2021. 

Med mål om å styrke ulve- 

bestanden for framtiden er det 

viktig at man da tar ut de mest 

innavlede flokkene om man 

ser         seg nødt til å skyte ut 

flokker for å holde seg til 

bestandsmålet iht. Stortingets 

forlik. Rovviltnemdene har 

gjort et utvalg av ulverevir, 

som kan være en start på dette 

arbeidet  med å styrke ulve-

bestanden gjennom jakt. 

Omsøkte ulveflokker har 

følgende innavls-

koeffisient: 

• Mangen, 0,349

• Hornmoen, 0,285

• Bograngen, 0,274

• Rømskog, 0,187

Med bakgrunn i innavls-

koeffisienten for de ulike 

utvalgte flokkene kan 

Lisensfelling gjennom byråkrati og rettssystem 

NMF valgte på lik linje med 

andre organisasjoner å påklage 

rovviltnemdenes vedtak til 

Klima- og miljødepartementet.  

Departementet vedtok 

følgende: “Klima- og miljø-

departementet opprettholder 

rovviltnemndenes vedtak om 

felling av ulvene i det hel-

norske reviret Hornmoen og 

ulv i grenserevirene Rømskog 

og Bograngen som oppholder 

seg på norsk side av riks-

grensen. Departementet åpner 

i tillegg for felling av hele 

Slettåsreviret. Lederparet i 

Slettås er felt utenfor 

ulvesonen, men det er 

registrert årsvalper i reviret”. 

Noah, WWF og Foreningen 
Våre Rovdyr saktsøkte Staten 
og vant i Oslo Tingrett og 
stanset jakta midlertidig. 
Staten fikk imidlertid medhold 
i Borgating lagmannsrett og 
ulvejakta ble igjen iverksatt       

Ulven i Norge er beskyttet               
gjennom Bernkonvensjonen 
av 19. september 1979 om 
vern av ville europeiske 
planter og dyr og deres 
naturlige leveområder. Norge 
ratifiserte konvensjonen i 
1986.

imidlertid ikke NMF akseptere

at Rømskogflokken skal 

skytes ned. Flokken har 

relativt lav innavlskoeffisient 

og representerer ingen 

belastning for husdyrholdet i 

regionen. Flokken har de 

siste årene fått redusert 

innavlen etter at 2. og 3. 

generasjons innvandrer har 

formert seg i flokken. 

Skal man redusere bestanden 

av ulv innen ulvesonen er det 

særdeles viktig at de mest 

innavlede ulvene blir tatt ut 
over tid ved lisensjakt. Man 

styrker da bestanden ved en 
slik strategi.

Miljøvernforbundet kan 
kun akseptere strategisk 
betinget felling av ulv 
innen ulvesonen. All 
eventuell fremtidig 
lisensjakt innen ulvesonen 
må ta utgangspunkt i 
flokkenes 
innavlskoeffisient.

Vernet er videreført gjennom 
norsk ulveforvaltning, bl.a. i 
naturmangfoldloven der 

vernet er lovfestet i § 18. 

Hvert land har iflg. Bern-
konvensjonen et selvstendig 

ansvar å ha levedyktige 

bestander av dyr. For Norge 

    betyr det at man er nødt til å 

ha en ulvebestand på 

minimum 340 individer. 

Staten står forøvrig ikke fritt 
til å endre unntaksvilkårene i 

Bernkonvensjonens artikkel 9.

Verken Bernkonvensjonen

eller naturmangfoldloven

åpner for å styre etter

nasjonale bestandsmål.
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Data over år for de ulike 

revirene er sammenstilt og 

oversendt fra Rovdata til 

Statsforvalteren. Det er også 

hentet ut data fra rapporten « 

Bestandsovervåking av ulv 

vinteren 2020-2021». 

Kartlag over revirgrenser fra 

Høgskolen i Innlandet er brukt 

som utgangspunkt til å 

avgrense områder for 

datainnhenting per revir. 

Informasjon om beitedyr er 

hentet fra søknader om 

produksjonstilskudd 

2019/2020, samt 
informasjon innhentet i 
2020 fra landbruks-
forvaltningen i 
kommunene. Det er også 
brukt informasjon  om 

lokalisering av landbruks-

eiendommer(driftsentere), 

fra Landbruksregisteret. 

Revirgrenser er usikre, og 

det    er derfor brukt grove 
områdeavgrensninger som

inkluderer revirområdet og 

tilgrensende områder. Tall 

på brukere og beitedyr er 
svært omtrentlig,

og gir et grovt bilde av 
beitedyrsituasjonen i et 
avgrenset område tilknyttet 
det enkelte revir. b
I oversikten under oppgis det 

innavlskoeffisient, og det er 

den beregnede innavlsgraden 

dersom det registrerte leder-
paret i reviret får valper i 

2021. Videre brukes 

begrepene F1, F2 og F3 som 

indikere om individet er hhv. 

1., 2. eller 3. generasjons 

avkom av en finsk-russisk 

immigrant (F0). 

Ulverevir vinteren 2020 - 2021. Figur: Rovdata.no.

Status og informasjon om kjente ulverevir fra vinteren 2020/2021 
I forbindelse med vinterens lisensjakt på ulv har Statsforvalterne i Innlandet og Oslo og Viken fått

utarbeidet en oversikt over ulven innen ulvesonen. Dette er gjengitt nedenfor. 

Helnorske ulverevir og grenserevir.
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Figur 1: Oversiktskart over ulverevir og forvaltningsområder registrert vinteren 2020-2021, samt alle 

dokumenterte skader av ulv på husdyr og tamrein i perioden 2015-2021 (t.o.m. 28 juli 2021). Det er etter 

denne datoen og til 12.8.21 dokumentert ytterligere 5 skader i region 4 (4 i Eidsvoll og 1 Nes kommuner) og 

16 skader i region 5 (15 i Tynset kommune og 1 i Stange kommune). Avtegning av revirområdene 

(familiegrupper eller par) representerer sjelden revirets reelle størrelse og form. viser også revir som er 

utgått ved at individene er felt gjennom lisensfelling/skadefelling. 
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Helnorske revir 

Slettås 

Status 2020/2021: 

Revirmarkerende par (uten 

yngling) som kun er registrert 

innenfor ulvesonen i 

2020/2021.  

Innavlskoeffisient: 0,204. 

Slettåsreviret ble registrert 

første gang vinteren 2009/2010 

som revirmarkerende par. Fra 

2010/2011 ble det registrert 

årlig yngling i reviret til 

2017/2018, mens det etter det 

ikke har vært registrert yngling 

i Slettås. Reviret ble registrert 

som grenserevir i 2013 - 2017, 

med majoriteten av leve-
området i Norge. Etter det 

har det vært registrert som et 
helnorskt revir.

Slettåsreviret ble tatt ut under 

lisensfelling vinteren 2019 (2 

individer ble felt). 

I 2019/2020 ble det registrert 

et nytt revirmarkerende par i

området (begge de revir-
markerende dyrene var nye 

individer). I 2020/2021 er det 

samme revirmarkerende par 

som er i området som i 

2019/2020. Det er ikke 

registrert yngling i reviret i 

2020. Slettåsparet bruker 

områder i Trysil og noe i 

Åmot kommuner. I og rundt 

revirområdet er det omtrent 

18 foretak med beitedyr, 
hvorav 16 med til sammen 
rundt 770 storfe og 510 sau. 
Alt av sau og det meste av 
storfe går på inngjerdede 
arealer, men det går enkelte 
storfebesetninger

fritt på utmark ved Osen og 

Slettås. To storfebesetninger i 

Slettås har gjort tilpasninger i 

tilknytning til beite og 

ulveproblematikk (inngjerding 

av utmark, nattkveer og 

radiobjeller). Foretakene med 

sau mottar tilskudd for flytting 

av sau til andre utmarks-
beiteområder i beiteprioriterte 

område og hjemmebeite. 

Julussa 
Status 2020/2021: 
Revirmarkerende par (uten 
yngling) som kun er registrert 
innenfor ulvesonen i 
2020/2021. 
Innavlskoeffisient: 0,236.

Reviret ble første gang 
registrert med nåværende 
parkonstellasjon i 2020/2021. 
Det er en lengre historikk med 
ulverevir med navnet Julussa. 
Tidligere ble navnet brukt på 
revir som lå lenger nord (nord 
for Rena), men områdebruken 
til det nye paret er mye av den 
samme som revirene Letjenna 
og Hernes tidligere benyttet i 
Elverum og Åmot kommuner 
(mellom Osensjøen og 
Glomma sør for Rena). 
I og rundt revirområdet er det 
omtrent 25 foretak med 
beitedyr (14 med storfe, 10 
med sau og 1 med sau og 
storfe) med til sammen rundt 
960 sau og i underkant av 
1200 storfe. Alt av sau og 
hoveddelen av storfe går på 
inngjerdede arealer, mens det 
går noen storfebesetninger 
fritt på utmark øst for fv. 2142 
i Elverum kommune samt sør 
i Åmot kommune. Flere av 
foretakene med sau mottar 
tilskudd til hjemmebeite, og 
noen slipper sau fritt på 
utmark vest for Glomma 
utenfor ulvesonen. 

Figur 2: Detaljkart over Slettås-reviret og områdebruken til tidligere Deisjø-reviret (se figur 1 og 7 for 

nåværende områdebruk for dette reviret), med informasjon om skader per revir og totalt i kartutsnittet. 
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Figur 3: Detaljkart over revirene Ulvåa, Juvberget, Varåa, Hornmoen og Julussa med informasjon om skader 

per revir og totalt i kartutsnittet. Kartet viser også Kynnareviret som ble felt under lisensfelling vinteren 

2020. 

Hornmoen 

Status 2020/2021: 

Familiegruppe (med yngling) 

som kun er registrert innenfor 

ulvesonen i 2020/2021.
7 individer.  

Innavlskoeffisient: 0,285. 

Hornmoen ble første gang 

registrert i 2019/2020, som et 

revirmarkerende par der begge 

individene i paret var nye 

individer. I 2020/2021 er det 

registrert en ny hann i reviret. 

Det er dokumentert yngling i 

2020. 

Paret bruker et forholdsvis lite 

område i Elverum kommune. 

Hornmoenreviret overlapper 

delvis med Ulvåareviret, og 

bruker også deler av området 

som tidligere ble brukt av 

Kynna-reviret. I og rundt 

revirområdet er det omtrent 7 
foretak med beitedyr 
(5 brukere med storfe, 1 med 
sau og 1 med sau og storfe) 
med til sammen rundt 550 
storfe og 40 sau. Alt av 
beitedyr går på inngjerdede 
arealer i innmark og utmark, 
blant annet innenfor større 
inngjerdede beiteområder ved 
Starmoen. Det slippes ikke 
beitedyr fritt på utmarksbeite i 
området. Det er meldt om uro 
i storfeflokker grunnet ulv i 
området. 

Bograngen 
Status 2020/2021: 
Familiegruppe (med yngling) 
som kun er registrert innenfor 
ulvesonen i 2020/2021.          
4 individer. 
Innavlskoeffisienten: 0,274. 

Reviret ble første gang 
registrert i 2017/2018. 
Hovedandelen av reviret lå i 
2018/2019 i Sverige, men ble 
registrert med størst areal i 
Norge i 2019/2020. I 
2018/2019 ble det registrert 
ny tispe i reviret, og i 2019/20 
ny hann. Det er dokumentert 
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yngling i reviret i 2020, og 
reviret er i 2020/2021 
registrert som et helnorsk 
revir. 
Bograngen bruker områder i 
deler av Grue og Åsnes 
kommuner. I og rundt 
revirområdet er det omtrent 12 
foretak med beitedyr (10 med 
storfe og 1 med sau, samt 1 
med både sau og storfe) med 
til sammen ca. 120 sau og i 
overkant av 800 storfe. Alt av 
beitedyr går på inngjerdede 
arealer.

Mangen 
Status 2020/2021: 
Familiegruppe (med yngling) 
som kun er registrert innenfor 
ulvesonen i 2020/2021 
7 individer. 
Innavlskoeffisient: 0,349. 

Mangen-reviret ble registrert 
for første gang i 2013/2014 
som et usikkert revir-
markerende par. Påfølgende 
vinter ble det registrert og 
dokumentert et revir-
markerende par i området, 
men da av andre dyr. 

Videre ble det for første gang 
registrert yngling i reviret i 
2015/2016. Etter dette ble hannen 
byttet ut med en ny hann, som har 
vært i reviret siden. Vinteren 
2018/2019 ble det ikke registrert 
ledertispe i reviret, mens det i 
2019/2020 ble registrert en ny 
tispe som fortsatt har tilhold i 
reviret. Leveområdet for reviret 
har i alle år vært i sin helhet 
innenfor Norges grenser. 
Det ble i 2020 dokumentert to 
jakthunder tatt av ulv i Nes 
kommune (nær Vestre Tresjøen 
den 18.12. og Skipsteinshøgda den 
10.10.), i området brukt av 
Svarthusparet og i nærheten av 
Aurskog-reviret, tett opp til 
Mangen-reviret. Det er ikke mulig 
å knytte de dokumenterte

Figur 4: Detaljkart over reviret Bograngen med informasjon om skader per revir og totalt i kartutsnittet. 

96748
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skadene til enkeltrevir. 

Mangen-reviret bruker 

områder i Sør-Odal, 

Kongsvinger og Eidskog i 

Innlandet og deler av Aurskog- 

Høland og Nes kommuner i 

Viken. Reviret ligger tett 

inntil/overlapper delvis med 

områder brukt av Sotsjø-paret 

(nytt revirmarkerende par i 

2020/2021) og områder brukt 

av Deisjø-paret (radiomerket 

ulvepar som ble flyttet fra 

Deisjø-området i Hedmark, 

hannen er finsk-russisk 

innvandrer - F0). 

I og rundt revirområdet er det 

4 foretak med beitedyr (3 

brukere med sau og en bruker 

med storfe) med til sammen 

omlag 190 storfe og 130 sau. I 

tillegg er det flere driftsenheter 

i og rundt Årnes med 

hovedsakelig storfe og noen få 

besetninger med sau. Det går 

ikke beitedyr fritt på 

utmarksbeite. 

Enkelte foretak med sau har 

besetningene sine innenfor 

rovviltavvisende gjerder. Det 

er innvilget tilskudd til 

rovdyrsikring av gjerder til to 

sauebesetninger nær Årnes i 

2020, grunnet flere 

observasjoner av ulv i 

nærheten av beiteområdene.

Sotsjøen 

Status 2020/2021: 

Revirmarkerende par (uten 

yngling) som kun er registrert 

innenfor ulvesonen i 

2020/2021.  

Innavlskoeffisient: 0,288. 

Reviret ble første gang 

registrert i 2016/2017. Det 

har vært forskjellig 

parkonstellasjoner, men i 

2017/2018 og 2018/2019 var 

det samme lederpar i reviret og 

de ynglet i 2018. I 2019/2020 

ble det ikke registrert 

revirmarkerende par i reviret, 

mens det i 2020/2021 er 

registrert et nytt revir-
markerende par. Reviret er 
tidligere registrert som både  
helnorsk og  grenserevir, men 
er i 2020/2021 registrert som 
et helnorsk revirmarkerende 
par uten yngling. 

Reviret bruker områder 

hovedsakelig i Aurskog- 

Høland kommune. Reviret 

bruker områder mellom 

revirene Mangen og Deisjø. 

Det er ikke beitedyr i området, 

men det er beitedyr i 

omkringliggende områder. Se 

for øvrig omtale av beitebruk 

for revirene Mangen og 

Deisjø. 

Deisjø 
Status 2020/2021: 
Revirmarkerende par som ble 
flyttet fra Østerdalen til et 
område sør for E18 og vest for 
Glomma i Østfold i januar 
2021. Bakgrunnen for 
flyttingen fra Østerdalen var at 
reviret til paret lå delvis 
utenfor ulvesonen og at 
hannen i paret er en 
innvandrer (F0) fra den finsk- 
russiske ulvebestanden som er 
viktig å ta vare på for å bedre 
den genetiske situasjonen i 
ulvebestanden.. Etter noe tid 
på vandring har paret slått seg 
ned i et område nord for E18 
og øst for Glomma, innenfor 
ulvesonen.   
Innavlskoeffisient: 0. 

Figur 5: Detaljkart over revirene Mangen og Sotsjø med informasjon om skader per revir og skader totalt i 

kartutsnittet. Kartet viser også Svarthusreviret som ble felt vinteren 2020. 
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Reviret bruker områder 

hovedsakelig i Aurskog- 

Høland kommune, men har 

også vært registrert i Marker, 

Nes og Indre Østfold 

kommuner. Reviret overlapper 

delvis/grenser til revirene 

Rømskog, Mangen og 

Sotsjøen. I og rundt 

revirområdet er det omtrent 40 

foretak med beitedyr (20 med 

sau og 20 med storfe) med til 

sammen i underkant av 2000 

sau og i overkant av 1000 

storfe. Det slippes ikke 

beitedyr fritt på utmarksbeite. 

Flere foretak har besetningene 

sine innenfor rovviltavvisende 

gjerder. 

Grenserevir med størst 

andel areal i Norge 

Ulvåa 

Status 2020/2021: 

Familiegruppe med yngling i 

grenserevir i 2020.
9 individer. 
Innavlskoeffisient: 0,213.

Paret ble registrert første gang 
i 2019/2020. Begge dyrene i 
det revirmarkerende paret var 
nye individer. Det ble ikke 
registrert yngling i 2019. I 
2020/2021 er reviret registrert 
som en familiegruppe på 10 
individer med yngling i 2020. 
Det er radiomerket individ(er) 
i reviret i regi av forsknings- 
prosjektet Grensevilt. 
På norsk side bruker Ulvåa- 
reviret områder innenfor 
ulvesonen i hovedsakelig 
Elverum, Våler og Åsnes 
kommuner, og noe areal sør i 
Trysil kommune. Deler av 
revirområdet er områder som 
tidligere ble brukt av Kynna- 
reviret. Ulvåareviret grenser/ 
overlapper delvis med 
Hornmoen-reviret og 
Juvberget-reviret. 

I og rundt revirområdet er det 

omtrent 5 foretak med til 

sammen i underkant av 300 

storfe. Det meste av beitedyr 

går på inngjerdede arealer, 

men det går noe storfe fritt på 

utmark i revirområdet, sør for 

rv. 25 i Elverum kommune.

Varåa 

Status 2020/2021: 

Familiegruppe med yngling i 

grenserevir i 2020.
10 individer.  

Innavlskoeffisient: 0,223.

Det revirmarkerende paret i 

Varåareviret ble første gang 

registrert i 2015/2016 med 

hele sitt leveområde i Norge. 

I 2016/2017 ble det paret 

registrert både på norsk og 

svensk side (grenserevir) og 

det ble i samme periode 

registrert yngling i reviret. 

I 2017/2018 var det en ny 

parkonstellasjon som hadde 

inntatt reviret, disse ynglet 

samme sesong. I 2018/2019 
ble paret registrert som 
revirmarkerende par i 
grenserevir, mens det ble 
registrert yngling igjen i 
2019/2020. I 2020/2021 er 
Varåa registrert som en 
familiegruppe i grenserevir 
med yngling i 2020. Til 
sammen ble det registrert 10 
individer i reviret i 2020/2021. 
Det er radiomerket individ(er) 
i reviret i regi av forsknings-
prosjektet Grenserevir. 
Varåareviret bruker områder i 
Trysil kommune på norsk side. 
I og rundt revirområdet er det 
omtrent 4 foretak med beitedyr 
med til sammen ca. 70 storfe. 
Det beiter storfe både på 
inngjerdede arealer og fritt på 
utmarksbeite. Det slippes 
storfe fritt på utmarksbeite ved 
Rysjølia. 

Kockohonka 

Status 2020/2021: 

Familiegruppe med yngling i 

grenserevir i 2021.
6 individer. 

Innavlskoeffisient: 0,271. 

Det revirmarkerende paret ble 

første gang registrert i 

2019/2020, og det er 

dokumentert yngling i 2020. 

Til sammen ble det registrert 6 

individer i reviret i 2020/2021. 

Kockohonka bruker områder i 

Kongsvinger og Grue 

kommuner på norsk side. I og 

rundt revirområdet er det 

omtrent 3 foretak med beitedyr 

i og rundt revirområdet (ett 

foretak med storfe og 2 med 

sau) med til sammen 50 storfe 

og 110 sau. Alt av sau går på 

inngjerdede arealer (blant 

annet innenfor et større 

inngjerdet utmarksbeite i Grue 

Finnskog), mens storfe går 

fritt på utmarksbeite. 

Rømskog 
Status 2020/2021: 
Familiegruppe med yngling i 
grenserevir. 
6 individer.    
Innavlskoeffisient: 0,187.

Det revirmarkerende paret i 
Römskogreviret ble første 
gang registrert i 2016/2017 og 
igjen i 2017/2018. I 2018 ble 
det registrert en ny 
parkonstellasjon i reviret (to 
F3 individer) som ynglet 
samme år og i 2019. I 
2020/2021 er det registrert ny 
hann i reviret (et F2-individ). 
Familiegruppen har 
leveområde både i Norge og 
Sverige, med hovedvekt i 
Norge. I 2018 ble det 
dokumentert 8 sau tatt av ulv 
på innmark på østsiden av 
Rødnessjøen i Marker 
kommune.
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Figur 6: Detaljkart over revirene Kockohonka og Kymmen med informasjon om skader per revir og 

skader totalt i kartutsnittet.

I og rundt revirområdet er det 
omtrent 30 foretak med 
beitedyr (11 med sau, 16 med 
storfe og 3 med både sau og 
storfe) med til sammen rundt 
1000 sau og 1100 storfe. Det 
er også noen av foretakene 
som har geit. Alt av beitedyr 
går på inngjerdede arealer, 
det meste på gårdsnære 
beiter. Hoveddelen av 
beitedyrene er i Marker 
kommune, med flest 
driftsentere med beitedyr på 
vestsiden av Rødnessjøen og 
Lifjorden.

Fjornshöjden 
Status 2020/2021: 
Revirmarkerende par i 
grenserevir uten yngling i 
2020. Fjornshöjden er et nytt 
par, første gang dokumentert 
2020/2021.  
Innavlskoeffisient: 0,387 

På norsk side bruker 
Fjornshöjden bruker områder 
sør-øst i Aurskog-Høland 
kommune. Reviret 
overlapper delvis/grenser til 
revirene Rømskog og Deisjø. 
I og rundt revirområdet er det 
rundt to foretak med i 
overkant av 60 sau. Det 
slippes ikke dyr fritt på 
utmarksbeite. 

Boksjø 
Status 2020/2021: 
Familiegruppe med yngling i 
grenserevir.                           
6 individer. 
Innavlskoeffisient: 0,075.

Reviret ble registrert første 
gang i 2016/2017 med 
revirmarkerende par og 
deretter i 2017/2018 som 
familiegruppe (yngling). I 
2018/2019 ble det registrert 

en ny stasjonær tispe i reviret, og i 
2019 kom det inn ny en hann. 
Hannen er et avkom 
(F1) av den svenske Tivedentispa 
(F0), som ble flyttet med partneren 
sin fra Nord-Sverige til Örebros 
län i 2013. Det er dokumentert 
yngling i Boksjøreviret i 2020, og 
det har dermed ført til at verdifulle 
gener fra Tivedentispa har bidratt 
inn i ulvebestanden. Lederparet har 
ikke vært dokumentert som 
revirmarkerende i området i vinter, 
og er trolig forsvunnet. 
Revirgrenser og status i reviret er 
derfor usikkert. 
I og rundt revirområdet er det 
omtrent 3 foretak med beitedyr (2 
med sau og storfe, en med sau) 
med til sammen rundt 70 storfe og 
i overkant av 100 sau. Det slippes 
ikke beitedyr fritt på utmarksbeite. 

Dette ligger i nåværende 
revirområde til Römskogreviret, 
men det er usikkert hvilket revir 
den eller de skadegjørende 
ulvene kommer fra. I mars 2021 
er det dokumentert to sauer tatt 
av ulv på innmark ved Degernes 
i Rakkestad kommune. Denne 
skaden er knyttet til en valp med 
opprinnelse fra Rømskogreviret, 
ukjent alder. På norsk side 
bruker Rømskogreviret områder 
i deler av Aurskog-Høland og 
Marker kommuner. 
Revirområdet grenser til områder 
brukt av Fjornsjöhøjden-paret 
(nytt revirmarkerende par med 
delvis tilhold i Sverige) og til 
“Deisjøreviret” (radiomerket 
ulvepar som ble flyttet fra 
Deisjø-området i Hedmark, 
hannen er finsk-russisk 
innvandrer, F0-individ).
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Grenserevir med størst 
andel areal i Sverige 

Juvberget 
Status 2020/2021: 
Familiegruppe med yngling i 
grenserevir.                        
3-4 individer.
Innavlskoeffisient: 0,256.

Det første revirmarkerende 
paret ble registrert i Juvberget 
i 2012/2013. Det har siden 
den gang vært registrert ulv i 
reviret hvert år med unntak av 
2013/2014. I 2014/2015 var 
det et revirmarkerende par i 
reviret, mens det i 2015/2016 
ble registrert yngling etter at 
et nytt par hadde overtatt 
reviret.

Disse fikk også et kull i 
2016/2017. I 2017/2018 ble 
det registrert en ny 
parkonstellasjon i reviret, en 
F2 tispe og en F3 hann. Dette 
førte til en ny registrering av 
yngling i reviret. På våren 
2018 ble det registrert valper i 
hiet igjen, men disse ble ikke 
igjenfunnet i reviret seinere 
under registreringsperioden, 
og hannen i reviret ble funnet 
død i desember 2018. Tispen 
slo seg så ned med hannen fra 
Bograngen som hadde med 
seg noen årsvalper. 
I 2019/2020 ble Juvberget 
registrert som et 
revirmarkerende par, mens det

i 2020/2021 er dokumentert 
yngling i reviret. Det er 
radiomerket individ(er) i 
reviret i regi av forsknings-
prosjektet Grensevilt. 
Juvberget overlapper delvis 
med revirene Ulvåa og Varåa, 
og bruker områder i Våler og 
Åsnes kommuner. I og rundt 
revirområdet er det omtrent to 
foretak med beitedyr, med til 
sammen ca. 170 storfe. Alt av 
beitedyr går på inngjerdede 
arealer. 

Kymmen 
Status 2020/2021: 
Familiegruppe med yngling i 
grenserevir i 2020.             
5-7 individer.
Innavlskoeffisient: 0,159.

Reviret ble første gang 
registrert i 2018/2019 som 
revirmarkerende par uten 
yngling. Hovedandelen av 
reviret ligger i Sverige. Det ble 
registrert en ny hann i reviret i 
2019/2020. Paret gir en relativt 
sjelden krysning av F2 fra både 
Kynna og Galven.
Kymmen bruker områder i 
Kongsvinger kommune på 
norsk side. I og rundt 
revirområdet er det omtrent 9 
foretak med beitedyr i området 
(5 med storfe og 4 med sau) 
med til sammen ca. 230 storfe 
og 240 sau. Alt av sau og det 
meste av storfe går på 
inngjerdede arealer. Det 
slippes rundt 70 storfe fritt på 
utmarksbeite i området.

Revirer tatt ut på 
lisensfelling/skadefelling 
vinteren 2020/2021: 

Kynna,11 individer  
Aurskog, 4 individer 
Svarthus, 2 individer 

Figur 7: Detaljkart over revirene Rømskog, Fjornshöjden og Deisjø-reviret med informasjon om skader per 

revir og totalt i kartutsnittet. Kartet viser også Aurskogreviret som ble felt vinteren under lisensfelling 2020. 
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Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv innenfor 
ulvesonen i 2022 

1. Innledning og konklusjon

Klima- og miljødepartementet viser til klager fra Aktivt rovdyrvern, Dyrebeskyttelsen Oslo og 

Omegn - Dyrenes Hus, Foreningen våre rovdyr, Norges Miljøvernforbund, 

Naturvernforbundet, NOAH – for dyrs rettigheter, Rovviltets Røst, Ulvens Dag og WWF 

Verdens naturfond på rovviltnemndene i region 4 (Oslo og deler av Viken fylke) og 5 (deler 

av Innlandet fylke) sitt vedtak 8. oktober 2021 om kvote for lisensfelling av ulv innenfor 

ulvesonen for 2022.  

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av 

ulvene i det helnorske reviret Hornmoen og ulv i grenserevirene Rømskog og 

Bograngen som oppholder seg på norsk side av riksgrensen. Departementet åpner i 

tillegg for felling av hele Slettåsreviret. Lederparet i Slettås er felt utenfor ulvesonen, 

men det er registrert årsvalper i reviret. Siste tilgjengelige opplysninger tilsier en 

samlet kvote som i utgangspunktet er på 25 individer. Dersom oppdaterte 

opplysninger viser at det er flere eller færre individer i revirene, kan statsforvalteren 

endre kvoten, før fellingsstart og underveis i fellingsperioden. For øvrig gjelder at det 

skal tas nødvendige forholdsregler for gjennomføringen av felling slik det fremgår av 

rovviltnemndenes vedtak, men hovedregelen er at alle individene tilhørende revirene 

tas ut. 

Departementet anser at hensynet til å oppnå bestandsmålet våren 2022, herunder 

delmålet om 3 helnorske ynglinger, tilsier at det ikke åpnes for felling i mer enn ett 

Ifølge liste 

Deres ref Vår ref 

21/3083- 

Dato 

22. desember 2021
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helnorsk ulverevir i vinter. Departementet anser det også som svært viktig å unngå 

felling av individer fra Settenreviret, der det er etablert en genetisk verdifull ulv med 

avkom. Departementet opphever derfor rovviltnemndenes vedtak når det gjelder 

felling av ulvene i Mangenreviret, som grenser til Settenreviret. 

Departementet anser at det foreligger offentlige interesser av vesentlig betydning som 

tilsier felling av ulvene i Hornmoenreviret, Slettåsreviret og ulv i grenserevirene 

Rømskog og Bograngen som oppholder seg på norsk side av riksgrensen, og at 

naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c er oppfylt for et slikt uttak. Når det 

gjelder forståelsen av § 18 første ledd bokstav c viser departementet til HR-2021-662-A 

og flertallsmerknadene i Innst. 257 L (2016-2017).  

I vurderingen av § 18 første ledd bokstav c har departementet blant annet lagt vekt på 

forholdet til bestandsmålet, distriktspolitiske hensyn, hensynet til å dempe konflikt 

knyttet til forvaltning av ulv og å øke tilliten til forvaltningen av ulv. Departementet 

anser at konfliktnivået knyttet til ulvebestanden i en periode har vært betydelig, og at 

en stor del av konflikten bygger på at den norske delbestanden i en periode har ligget 

over bestandsmålet. Departementet finner at det foreligger tungtveiende offentlige 

interesser knyttet til å redusere konfliktnivået. Departementet mener at lisensfelling av 

ulvene i Hornmoenreviret, Slettåsreviret og ulv i grenserevirene Rømskog og 

Bograngen som oppholder seg på norsk side av riksgrensen, vil bidra til 

konfliktdemping og til å øke tilliten til rovviltforvaltningen.  

Etter departementets vurdering er det ikke andre tilfredsstillende løsninger enn 

lisensfelling av ulvene i Hornmoenreviret, Slettåsreviret og ulv i de norske delene av 

grenserevirene Rømskog og Bograngen, jf. naturmangfoldloven § 18 andre ledd. 

Uttaket vil ikke true bestandens overlevelse, jf. naturmangfoldloven § 18 andre ledd.  

Enkelte av klagene er dermed delvis tatt til følge. 

2. Bakgrunn

2.1 Saksgang 

Rovviltnemndene vedtok 8. oktober 2021 en lisensfellingskvote på 28 individer i de tre 

helnorske revirene Bograngen, Hornmoen og Mangen, og i grensereviret Rømskog.  

Vedtaket ble påklaget av Aktivt rovdyrvern, Dyrebeskyttelsen Oslo og Omegn - Dyrenes Hus, 

Foreningen våre rovdyr, Norges Miljøvernforbund, Naturvernforbundet, NOAH – for dyrs 

rettigheter, Rovviltets Røst, Ulvens Dag og WWF Verdens naturfond. Rovviltnemndene 

behandlet klagene 8. november og opprettholdt vedtaket. Klagesaken ble oversendt til Klima- 

og miljødepartementet 15. november for endelig avgjørelse. Miljødirektoratet leverte faglig 

tilråding i saken 22. november, og en oppdatert faglig tilrådning 15. desember. Klima- og 

miljødepartementet hadde 20. desember 2021 kontakt med svenske myndigheter, ved 
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Wanted dead or alive 
Våren 2020 ble 8 bjørn i Snåsa, Trøndelag, drevet ved hjelp av helikopter over grensen  til 

Sverige hvor de ble skutt «lovlig» under den svenske bjørnejakten. Både bjørn, ulv, gaupe og 

jerv blir utsatt for tjuvjakt. NMF ønsker å bidra med en dusør på kr 100 000,- som belønning 

for tips som bidrar til at tjuvjegere blir tiltalt og straffet. 

Nevnte sak ble etterforsket av 

politiet. NMF kunngjorde 

samtidig  kr 100 000,- i dusør til 

de som kunne komme med tips 

som førte til påtale av politiet. 

Saken ble desverre henlagt. 

Tidligere på året i februar, ble 

fem bjørner med hensikt jaget 

med snøskutere fra Norge og inn i 

Sverige hvor de så ble skutt under 

skadefelling. Denne saken ble 

også henlagt. 

”Ser man på norsk og svensk 

ulv som døde  de siste tiårene, 

var ulovlig avliving døds-

årsaken for halvparten.” Det er 

forskerne, fra Norge, Sverige 

og USA, som  står bak uttalelsen 

etter flere års forskning  på ulv 

og ulovlig ulvejakt gjennom 

prosjektet Skandulv. 

I artikkelen publisert som 

Shoot, shovel and shut up: 

cryptic poaching slows 

restoration of a large carnivore 

in Europe, av det anerkjente 

tidsskriftet for biologisk  

forskning, «The Royal Society, 

Proseedings B» i 2011, 

presenteres de mest omfattende 

kvantitative resultatene på 

omfanget av illegal jakt som til nå 

er analysert for en vill 

rovdyrbestand. 

Det samme forskningsprosjektet 

har i en tidligere rapport vist at 

den skandinaviske ulvestammen 

hadde en årlig vekst på 29 

prosent på 90-tallet. Veksten 

mellom 1998 og 2008 var 

dramatisk redusert ned til 13,5 

prosent. Årsaken har i hovedsak 

vært illegal avliving. Ulovlig jakt 

på ulv var med andre ord langt 

mer utbredt for rundt 20 år siden 

enn  tidligere. Uten ulovlig jakt 

ville bestanden av ulv vært 

firedoblet. 

"- Dagens bestand ville vært på 
over tusen dyr.  Selv om dette er 
teoretiske beregninger, viser  det 
helt klart betydningen av den 
ulovlige ulvejakta," sier 
ulveforsker og medforfatter av

artikkelen Petter Wabakken -

førsteamanuensis ved Høgskolen

i Hedmark som har forsket i

ulveområdene siden 1978.

Det er imidlertid ikke bare ulv 

som skytes/drepes ulovlig. Bjørn, 

gaupe og jerv lider ofte samme 

skjebne. Som vist i fagartikkelen 

om bjørnen så dør de ikke av 

alderdom. 

Ifølge forskning.no er tjuvjakt 

årsaken til nærmere 50 % av de 

unaturlige dødsfallene hos  ulv i 

Sverige og Norge. En del saker er 

avdekket og tjuvjegere er tiltalt 

og straffet.  

Tjuvjakt fører ofte  til at 

ulveflokken blir splittet slik at 

flere dyr legger ut på vandring 

med  de konsekvenser det får for 

bl.a dyr på beite. Revirhevdelsen 

er streng, så enslige dyr må 

gjerne inn på nye jaktområder, 

også på jakt etter eget revir, hvor 

det ikke er ulv       fra før. I slike 

tilfeller havner de enslige ulvene 

gjerne utenfor ulvesonen og inn i 

beiteområder. 

Dusør 

Tjuvjakt på de store rovdyr er 
ikke noe unikt i Norge. Spesielt 
ulven har vært utsatt for 
krypskyttere der flere dyr er 
forsvunnet, sannsynligvis drept, 
i årenes løp. Siden spesielt 
ulvejakten har foregått i 
områder hvor ulvehatet har 
vært stort, er det sannsynlig at 
«flere vet» om jakten. For å få 
avslørt hvem som bedriver 
ulovlig jakt på freda rovdyr har 
Miljøvernforbundet opprettet 
en belønning på kr 100 000,- til 
de som kommer med tips som 
fører til domfellelse.

Miljøvernforbundet håper 
denne belønningen fører 
til avsløringer og domfellelse av 
krypskytterne. Belønningen vil 
også øke sjansen for å bli tatt, 
noe som forhåpentligvis vil øke 
terskelen for slik 
miljøkriminalitet.
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"Vi lever på en ufattelig nydelig liten 
planet. Men vår eksistens som men-
nesker er truet. Hvis vi skal overleve 
må vi lære oss å tenke annerledes. 
Fremtidens tanker må være naturlo-
jale. De må omfatte alle mennesker. 
Alle levende vesener. For alt levende 
liv har en egenverdi. Dypøkologi er 
en tenkemåte for fremtiden. Den 
kan hjelpe oss å finne alternativer 
til det som i dag synes å være livs-
farlig og uforpliktende tankeløshet. 
Dypøkologi er en form for moralsk 
alvor, basert på analyse og vitenskap. 
I bunn og grunn tar dypøkologien 
sikte på å avklare hva livskvalitet er 
og hvilke varige gleder vi kan ha som 
mennesker. Derfor er dypøkologi 
også fantasi og lek. Men i kjernen er 
dypøkologi en holdning. En forplik-
tende holdning." 

Slik oppsummerte Arne Næss, da 95 år 
gammel, sin filosofi på slutten av et langt 
liv i tenkningens tjeneste. Gjennom sitt 
fokus på økologi, satte han et gryende 
miljøengasjement i verden på dagsor-
denen. Da det organisatoriske utløpet 
for økologisk tenkning, Framtiden i våre 
hender, ble grunnlagt av Erik Dammann i 
1974, var Arne Næss en selvskreven men-
tor og støttespiller. Da det politiske utløpet 
for økologisk tenkning, Miljøpartiet De 
Grønne, ble opprettet i 1988, var Arne 
Næss en inspirasjonskilde og støttespiller. 
I bunnen for alle initiativene for miljøet lå 
erkjennelsen av at "fremtidens tanker må 
være naturlojale".

Miljøbevegelsen ble lenge sett på som en 
kuriositet. Man brukte merkelapper som 
"gamle hippier" og "romantikere" om dem 
som forfektet en verdensanskuelse bygget 
på erkjennelsen av mennesket som en in-
tegrert del av økosystemet og at alle deler 
av økosystemet har verdi i kraft av seg selv.
Arne Næss publiserte i 1973 en tekst hvor 
han påpeker et skille mellom det han 
kaller grunn økologi og dyp økologi. Dette 
ble inngangen til videreutviklingen av 
retningen DYPøkologi, og sammen med 
George Sessions formulerte og publiserte 
han i 1984 åtte punkter  for å beskrive og 
begrense begrepet dypøkologi.

1. Utfoldelsen av og velferden til alt 
menneskelig og ikke-menneskelig liv på 
jorden har verdi i seg selv. Disse verdiene 
er uavhengige av den nytteverdi den ikke-
menneskelige delen av naturen kan ha for 
menneskelige formål.
2. De ulike livsformenes rikdom og mang-
fold bidrar til å virkeliggjøre disse verdiene, 
og har også verdi i seg selv.
3. Mennesker har ingen rett til å redusere 

dette rike mangfoldet med mindre det 
gjøres for å tilfredsstille livsviktige behov.  
4. Utfoldelsen av menneskelige liv og kul-
turer er forenlig med en betydelig mindre 
menneskelig befolkning. Utfoldelsen av 
ikke-menneskelige liv krever på lang sikt 
(i et tidsperspektiv på flere hundre år) en 
betydelig mindre menneskelig befolkning 
i fremtiden.
5. Nåværende inngrep i den ikke-men-
neskelige delen av naturen er av altfor 
stort omfang, og situasjonen forverres 
hurtig.
6. Politikken må derfor legges om. Aktuelle 
politikkområder berører grunnleggende 
økonomiske, teknologiske og ideologiske 
strukturer. Den resulterende tilstanden vil 
være dypt forskjellig fra den nåværende.
7. Den ideologiske endringen vil hoved-
saklig bestå i en verdsetting av livskvalitet 
(å dvele ved situasjoner av iboende verdi) 
snarere enn å holde fast ved en stadig 
økende materiell levestandard. Folk vil få 
en dypsindig forståelse av forskjellen på 
storvoksthet og storhet.
8. De som slutter seg til de foregående 
punktene har en forpliktelse til å prøve å 
virkeliggjøre de nødvendige forandrin-
gene. 

Det er mange måter å oppfatte verden på. 
Det ser vi av historiebøkene, og det ser vi 
i samtidsdebatten. Å finne sannheten om 
verdens beskaffenhet har vært filosofenes 
mål helt siden antikkens grekere vandret 
på jorda - og kanskje også før det. Det 
ligger i menneskets natur å undres på 
tilværelsens hva, hvorfor og hvordan. Mye 
er tenkt, og i takt med tida har verden 
endret seg. På jorda i mars 2012 erfarer vi 
at regnskog hogges ned og at dyrearter 
derigjennom forsvinner. Vi ser at klimaet 
har blitt mer ekstremt med flere store 
flommer, flere harde tørkeperioder og 
endringer i de lokale nedarvede værer-
faringene. Røster rundt om i verden tar til 
orde for ansvarliggjøring av mennesket 
for at verden er i ubalanse. Andre røster 

rundt om i verden tar til orde for at det vi 
er vitne til i flora, fauna og klima kun er 
naturens egen variasjon over et spenn på 
millioner av år.

Med dypøkologiens gryende ansvarlig-
gjøring av mennesket i en verden der 
klimaforandringer og regnskogsproblema-
tikk ennå ikke var på dagsorden eller i folks 
bevissthet, fikk vi et redskap for hvordan 
harmonien og livskvaliteten kan råde. Er vi 
villige til å gripe dette redskapet og omfa-
vne de dypøkologiske verdiene?

Menneskets fornuft er ikke en enhet
lig valør. Fornuften kan være egoistisk 
basert gjennom at mennesket ser seg 
som verdensaltets forvalter med rett til å 
bestemme hvilke deler av verden som skal 
ha verdi og derigjennom hvilke deler som 
per definisjon er uten verdi - for mennes-
ket. Fornuften kan også være altruistisk 
gjennom å anerkjenne det samfunnsmes-
sige ansvaret som ligger i å styre og lede 
verden - ansvaret for å anerkjenne at alt 
har en verdi, om enn ikke for mennesket 
her og nå.

Dypøkologiens far Arne Næss (1912-2009) 
var i forkant av den moderne tidsånd da 
han formulerte viktigheten av å ivareta 
det biologiske mangfoldet. Gjennom de 
tiårene som har gått siden lanseringen av 
de åtte økologiske punktene på begyn-
nelsen av 1970-tallet, har en begynnende 
modningsprosess funnet sted. Mennesket 
hadde gjennom århundrer vokst seg 
inn i tanken om sin egen storhet. Det tar 
således tid å se seg selv som en del av 
et hele. Det krever en evne til å se ting 
utenfra. For å la dypøkologien forklares 
gjennom en parafrase over Henrik Ibsen: 
Mennesket bør se alle sine handlinger 
som en del av en helhet, ikke stykkevis og 
delt som isolerte hendelser uten inn-
virkninger på helheten.

Denne helheten var det Norges Miljøvern-
forbund ønsket å fokusere på da organ-
isasjonen ble stiftet i 1993. Gjennom 
sitt urbefolkningsinspirerte emblem 
signaliserte man en ambisjon om å 
videreføre verdens urbefolkningers syn på 
naturen som en levende organisme, der 
alle deler er viktige for at helheten skal 
kunne opprettholdes. Miljøverforbundet 
lar i sitt emblem ørnen, treet og padda 
symbolisere alt liv i lufta, på land og i van-
net, og sola representerer energien som er 
livgivende for både menneskene og andre 
livsformer. Alt dette er samlet i en totem 
som står for den livsnerven vi mennesker 
er forutbestemt til å verne om og ta vare 
på.

Menneskene og mangfoldet 
Arne Næss og dypøkologien:

Miljømagasinet nr. 1 - 2022 49 Rovdyr



Villmark, lokal mat og moderne 
fasiliteter i autentiske bygg helt til-
bake til 1614 e.kr

-Tips dine venner om Seletun, en bort-
gjemt perle øverst i Osvassdraget 
Medlemsfordel: 25% på leie av stedet!
Miljøhotellet Seletun er bygget, eid og 
driftet av Miljøvernforbundet og er en 
av grunnsteinene i organisasjonen. 
Dette er Europas mest miljøvennlige 
hotell, fra kloakksystem til servietter og 
byggene. Seletun ligger på en 
sjarmerende halvøy øverst i 
Osvassdraget. Bygget for å ta imot 
grupper. Leier man Seletun har man 
hele stedet for seg selv.

Fasiliteter & aktiviteter:
- Utendørs Konsertamfi til 

200personer
- Utendørs grillhus
- Kurs & Konferanse lokaler
- Overnatting til 37 

personer.
- Øl stue
- Bueskyte bane med utstyr
- Kanopadling
- Fiskemuligheter
- Også gode 

aktivitetfasiliteter forbarn 
som skattejakt, 
hesteskokast osv.

Overskuddet går i sin helhet til 
Norges Miljøvernforbund.

Ta kontakt for mer informasjon, 
booking eller forespørsler.
Vi har gode priser!
Kontaktinfo og besøksadresse: 
Henrik Rutledal tlf 919 12015 
eller 55 30 67 00, 
seletun@seletun.no.
Engevikveien 130 
5229  Kalandseidet. Postadresse:: 
Pb 593, 5806 Bergen.

miljøhotellet seletun 



Ha et flott arrangement i 
flotte omgivelser og støtt en 
god sak samtidig

Medlemsfordel: 25% rabatt på leie av 
lokalet for medlemmer av NMF!
Luden Selskapslokale åpnet i Mars 2011 
og har vært en braksuksess. Luden er 
et fullt utstyrt selskapslokale med både 
skjenkebevillning, bar & restaurant. 
Lokalene ligger sentralt i Indre 
Sandviken i Bergen. Rustikke og 
historisk riktige lokaler, ligger i Norges 
største ombruks-bygg, Ludeboden. 
Stedet har blant annet 
parkeringsmuligheter, sitteplasser 
opptil 120 personer på full middag og 
intimscene.

På Luden kan man ha:
- Kurs,
- Møter,

Konferanser,
- Bedriftsarrangementer,
- Bryllup,
- Konfirmasjoner,
- Bursdager, 

jubileer,
- Julebord,
- Middager 

- Stor brygge
- Lydanlegg, projektorer 
og annet konferanseutstyr.

Hold møtet ditt, middagen eller 50 
års dagen på en av våre flotte steder. 
Vi er billig på pris, har god service og 
ikke minst. Alt overskudd går til 
Norges Miljøvernforbund.
Bergens mest miljøvennlige og 
resirkulerte lokaler!

Kontaktinfo og besøksadresse:  
Henrik Rutledal,
tlf: +47 919 12015.
nmf@nmf.no
Ludeboden,
Skuteviksboder 24, 5806 Bergen.

Luden selskapslokale



"VEKST" 
ØDELEGGER 
NORGE

Våre viktigste saker:

•  Vindkraft
•  Fornuftig energipolitikk
•  Oppdrett inn i lukkede anlegg
•  Strandrydding plast
•  Levende Hav
•  U-864, Kvikksølvubåten må heves
• Dumping av gruveavfall i fjorder
•  Ren mat og rent miljø
•  Artsmangfold og biodiversitet
•  Rovdyr
•  Jordvern
•  Samferdsel
•  Miljøopplæring
•  Informasjonsarbeid

Norges Miljøvernforbund
Org.nr. 871 351 082
Skutevikbodene 24
Postadresse:
Postboks 593
5806 Bergen

Tlf: 55 30 67 00
nmf@nmf.no

Vi trenger din hjelp nå!
Bilde fra Tysvær vindkraftverk, Rogaland - august 2020

Det norske landskapet ødelegges og raseres i et omfang og tempo som vi aldri 
tidligere har opplevd maken til. Motorveier og jernbanelinjer beslaglegger 
stadig nye arealer. Matjord og myrområder dyrkes opp og/eller bygges ned. 
Det lagres enorme mengder av klimagassen metan i myr. Vindturbiner med opptil 
en kvart kilometers høyde (opptil 250 m) plasseres på de høyeste toppene i 
landskapet. Kraftlinjer etableres i uberørt natur. Fjellene du er så glad i blir nå flere 
steder i landet ødelagt for all fremtid. Sakene er mange.

Fjordene våre fylles stadig opp med oppdrettsanlegg i åpne merder. Enorme 
mengder organisk avfall slippes rett ut i økosystemene sammen med medisinrester 
mot bl.a lakselus. Når et oppdrettsanlegg medisineres mot lakselus, medisineres 
også økosystemene rundt. Skalldyr er ekstra utsatt, noe som får konsekvenser for 
fisken i fjorden. Oppdrettsnæringen fortrenger på denne måten kystfiskerne fra 
fjordene, som de har brukt i generasjoner.

Forvaltningen av våre sjeldne, rødlistede og utrydningstruede rovdyr er sterkt 
preget av krypskyting og en rovdyrfiendtlig landbruks- og reindriftsnæring.

Norges Miljøvernforbund har i mer enn 25 år jobbet mot forurensing og rasering av 
norsk natur. Vi jobber for en helhetlig og fornuftig forvaltning av våre ressurser 
som ivaretar både natur og miljø. Støtt oss ved å bli medlem.

Se flere av sakene våre på nmf.no

nmf.no/medlem

STØTT OSS
BLI MEDLEM

nmf.no/medlem
Første året kun kr. 200,-

VIPPS 96748
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