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Søknad om skadefelling av ulv i Rakkestad og Halden kommuner 
Østfold Bondelag søker herved om skadefelling av skadegjørende ulv i kommunene 

Rakkestad og Halden.  

 

I Østfold blei det søkt produksjonstilskudd for 5 546 søyer over ett år 1. januar 2017. Det 

er derfor anslagsvis 10 000 - 15 000 sauer på beite i Østfold pr i dag.  

 

I kommunene Rakkestad og Halden blei det søkt tilskudd for henholdsvis 537 og 387 søyer 

over ett år ved årsskiftet, og det er rimelig å anta at det befinner seg 1 800 - 2 700 sau på 

beite i disse kommunene i skrivende stund. 

 

I kommunene Rakkestad og Halden har to besetninger opplevd ulveangrep i sommer: 

• 23. og 25. juli tok ulv til sammen 11 sauer på beite ved Østerbo i Halden. Det var 

38 sauer totalt i hegnet. Skaden ble oppdaget morgen 23. juli, samt natt til 25. juli. 

 

• 8. august tok ulv seg inn i rovviltavvisende hegn og tok to sauer i Degernes i 

Rakkestad kommune. Det var også her totalt 38 sauer i hegnet. Skaden ble 

oppdaget på morgenen ved 08-tida. Ulven kom seg trolig inn via en åpen grind.  

I begge tilfellene ble ulven sett flere ganger, og var tett opptil folk uten å være nevneverdig 

sky.  

 

Iverksatte forebyggende tiltak: 

• Østerbo: Sauebonden våket over sauene på natten, men likevel ble det tatt sau. 

Bonden siktet på ulven med rifle, men valgte å ikke skyte på grunn av mørket. 

Ulven viste liten frykt for mennesker da den tok sau i umiddelbar nærhet fra 

sauebonden som våket.  
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• Degernes: Etter angrepet i Østerbo flyttet sauebonden dyra fra utmarksbeite i 

samme skogområde til innmarksbeite rundt gårdstunet sitt. Her benytter bonden et 

beite uten rovviltavvisende gjerde på dagtid, og sauene bruker et beite med 

rovviltavvisende gjerde på nattestid (60 dekar). Én sau ble tatt innenfor det 

rovviltavvisende gjerde, mens én ble tatt utenfor.  

 

Ulven hadde trolig kommet seg inn gjennom porten. Portene ble beordret åpnet av 

Fylkesmannen, slik at ulven kunne komme seg uskadd ut. Dette ble fulgt, og ulven 

fikk vandre fritt ut av hegnet, etter om lag 14 timer innenfor gjerdet. Sauene ble 

fjernet fra hegnet etter kort tid etter at ulven ble oppdaget. Ulven oppsøkte strekker 

av gjerdet med mye folk, og virket således totalt uten frykt for mennesker. Det er 

søkt og fått tilskudd til ekstraordinært ettersyn.  

 

Det er grunn til å anta at det er den samme ulven som har tatt sau begge steder, da det kun 

er om lag ei mil mellom lokalitetene, og lokalbefolkningen ha observert ulv relativt hyppig 

i hele området.  Slik Østfold Bondelag ser det, er det stor sannsynlighet for at ulven 

angriper flere sauebesetninger i området, og bør derfor tas ut så raskt som mulig før 

større skade skjer. Området har utstrakt beitebruk av både småfe og storfe. Erfaringer fra 

andre områder viser at slike angrep sjeldent skjer som fåtallige episoder hvis individet ikke 

tas ut. Skader i slike tilfeller som i dette området er umulig å unngå når man har ulv som 

har så lite frykt for mennesker og menneskelig infrastruktur.  

 

Østfold Bondelag søker på bakgrunn av dette brevet om tillatelse til skadefelling av én ulv 

i kommunene Rakkestad og Halden, gjeldene fra 9. august og ut beitesesongen.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Svend Arild Uvaag Mina Mjærum Johansen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 


