
At bo med ulve i Norge 

Hvorfor er det så vanskelig å forstå at i områder hvor ulven, eller skal jeg si "ulven", er tallrik, så 

reduserer den faktisk livskvaliteten til mange mennesker? En ting er at man verken kan gå på tur 

eller jakte med løs hund (På Canis er det ellers veldig vanlig å hevde at hunder bør få være mest 

mulig løse og at de bør brukes til de de opprinnelig er avlet frem for, men dette gjelder altså ikke 

hunder i ulveområdene). Noe helt annet er det at folk flest verken tør plukke bær eller ri i skogen 

lenger fordi det er mer vanlig enn uvanlig å se ulv og ulvespor. Til og med min gamle far som har 

vært friluftsmann og jeger av den nøkterne sorten i mer enn en mannsalder og kan mer om ulv enn 

de fleste, har blitt skeptisk etter å ha opplevd bli sirklet inn av to ulver i soppskogen.   

Og så snakkes det så varmt om at man kan beskytte seg og ta forhåndsregler. Joda, det kan man. 

Jeg kunne f.eks. ha tenkt med å ha hagen min som et trygt fristed for hunden(e) min(e) og jeg 

betaler gjerne for å sette opp høyt nok gjerde, men jeg får ikke lov! Jeg bor nemlig i et regulert 

boligområde og dermed er det strenge begrensninger på hvor høye gjerder man får sette opp. 

I andre deler av verden hvor folk faktisk lever med rovdyr inn på husveggene, så er det også ganske 

vanlig at det betraktes som sunn fornuft å være bevæpnet når man beveger seg inn i 

rovdyrterritorier. Slik er det ikke i Norge. Her er det i sin alminnelighet ikke lov å bære skytevåpen 

med mindre man er på jakt og selv ikke ved direkte angrep på hund har man lov til å skyte. 

Selv har jeg en hund som er lydig nok til at han ikke beveger seg ut av synsfeltet mitt selv om han er 

løs, men om noen minutter setter jeg meg i bilen og kjører fire mil for å kunne la ham oppleve et 

par timers frihet. Det ironiske er at jeg bor så og si midt i skogen, men den er så full av ulvespor at 

heller ikke jeg synes det er noe trivelig å gå der alene lenger. Den er for så vidt full av elg og 

huggorm også, men de jeg har sett av den sorten har utvist normal frykt for mennesker og oppleves 

ikke som noe problem. 

Hvis det nå er slik at vi skal ha ulv i Norge, så etterlyser jeg en smule respekt fra myndighetenes 

side overfor de av oss som lever i og i nærheten av ulverevir. Det holder ikke å si at man har selv 

valgt å bo der man bor. Ulven var borte i mange tiår og de som bor der de bor i dag, har aldri valgt 

å flytte til et område med mye ulv. Slik det er nå så stikker myndighetene bare hodet i sanden og 

nekter å innse at det er et problem. Slik er det i Sverige også og konfliktnivået der er skyhøyt! 

 


