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Faggrunnlag om holdninger til ulv
Norges Bondelag viser til ”Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone” som Klimaog miljødepartementet la ut på sine nettsider 31.10.2014. Vi viser videre til vårt innspill
om saken som ble sendt 09.12.2014.
Norges Bondelag er kritisk til at departementets faggrunnlag om holdninger til ulv i og
utenfor ulvesonen, kapitel 13, ensidig støtter seg til Norsk institutt for naturforsknings
rapport om holdninger til ulv, bjørn, jerv og gaupe i Norge fra 2010 (NINA-rapport 650).
På oppdrag av Elverum Bondelag har Ipsos MMI, ved direktør Erik Dalen, laget en
kommentar til denne spørreundersøkelsen som følger vedlagt.
Vi viser også til møte i Klima- og miljødepartementet 24.02.2015 med statssekretær Lars
Andreas Lunde, hvor Erik Dalen og Amund Grindalen fra Elverum Bondelag presenterte
de faglige innvendingene til NINA-rapport 650 og departementets faggrunnlag.
Erik Dalen påpeker i sin kommentar at datainnsamlingsmetoden, spørsmålene som er stilt
og tolkningen av fremkomne tall gir et bilde av at befolkningen er mer positiv til ulv enn
hva det er dekning for å hevde.
I januar 2011 gjennomførte daværende Synovate Norge, det som nå heter Ipsos MMI, en
spørreundersøkelse om nordmenns holdninger til ulv. Denne undersøkelsen ble
gjennomført for å etterprøve NINAs undersøkelse, både når det gjaldt intervjumetode og
spørsmålsformuleringer. Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med en ordinær
omnibus med drøye 1000 telefonintervju i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen
over 15 år.
Undersøkelsen viser at skepsisen til å ha ulv i naturen der man selv bor, er utbredt. Det er
omtrent like mange som ønsker flere ulver (18 %) som færre ulver (20 %), mens over
halvparten av befolkningen (57 %) oppgir at det er passe som det er. Erik Dalen mener
dette resultatet må tolkes som et uttrykk for utbredt skepsis til ulv, fordi flesteparten av
befolkningen bor i områder der det ikke er ulv. For alle disse må det å svare ”passe som det
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er” logisk sett bety at man ønsker at det fortsatt ikke skal være ulv i naturen der de bor. På
direkte spørsmål i undersøkelsen bor ca. 76 % av befolkningen i ulvetomme områder. Når
57 % av disse mener at det er passe som det er, utgjør denne andelen alene drøye 43 % av
befolkningen som altså ikke ønsker ulv der de bor, uttrykt med dette svaralternativet. I
tillegg kommer de 20 % av alle spurte som ønsker færre ulver, slik at en nøktern beregning
på grunnlag av svarene på dette spørsmålet, tyder på at ca. 63 % av befolkningen er
negative til ulv i området der de bor.
Erik Dalen konkluderer med at dersom man sammenholder alle de opplysninger vi har om
nordmenns holdninger til ulv, virker det mildt sagt som en overdrivelse at et flertall av
befolkningen er positive til ulv, slik det gis inntrykk av i departementets faggrunnlag.
Dalen mener det er riktigere å si at skepsisen til ulv er utbredt og at befolkningen er splittet
i synet på ulv i norsk natur.
Norges Bondelag forutsetter at Klima- og miljødepartementet i sitt faggrunnlag korrigerer
beskrivelsen av folks holdninger til ulv i henhold til den vedlagte kommentaren fra Erik
Dalen. Det er avgjørende at departementet legger fram et mest mulig korrekt
kunnskapsgrunnlag når Stortinget senere skal behandle bestandsmål for ulv og ulvesone i
løpet av 2015.

Med vennlig hilsen
Elektronisk godkjent, uten underskrift
Lars Petter Bartnes
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