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Søknad om skadefelling av ulv i Trøgstad og omliggende kommuner 

Østfold Bondelag søker herved om skadefelling av skadegjørende ulv i Trøgstad og 

omliggende kommuner. 

 

Bakgrunn for søknaden 

Natt til søndag 24. september 2017 angrep og drepte ulv ei søye på innmarksbeite på Østre 

Vølen (g.nr. 97, br.nr. 2) i Trøgstad kommune. Søya var på innmarksbeite sammen med 60 

andre søyer og påsettlam da angrepet skjedde. Like i nærheten gikk 80 andre søyer og 

påsettlam på et annet beite. Dyra var gjerdet inn med et lettgjerde med tre strømførende 

tråder, hvor spenningen kvelden før angrepet blei kontrollert og målt til 6 000 volt. 

 

Dette er hva dyreeier, Rune Sandklev, selv skriver om hendelsesforløpet og sine 

observasjoner etter angrepet, i en e-post til Bondelaget mandag 25. september: 

 

«Sauene mine gikk på to jorder på hver sin side av veien her hjemme på Vølen i Trøgstad. 

Ca. 80 stk. på den ene siden og ca. 60 på den andre. Gjerdene er lettgjerder med 3 

strømtråder og strømstyrken var 6000 volt i gjerdet lørdag kveld. Angrepet skjedde natt til 

søndag 24/9 skjedde på østsiden av veien på det jordet det gikk 60 voksne søyer. Ei søye 

ble drept og delvis oppspist ca. 20 meter fra husveggen til naboen min og drøye 100 meter 

fra gårdsplassen her. Resten av flokken på den siden, sprengte strømgjerdet og løp hjem og 

inn i eller på utsiden av fjøset. Den andre flokken på vestsiden av veien var ikke prega av 

angrepet. De sprengte ett vanlig lettgjerde for å komme fram og ett gjerde med vanlige 

gjerdestolper og 4 tråder, så stressfaktoren var nok rimelig høy. Noe som også preger dyra 

i etterkant. Angrepet er bekreftet som ulveangrep av SNO-kontakt Mats Finne og leder i 

viltnemda i Trøgstad Frode Risbråte. 

 

Søndag før mørket kommer tar jeg inn alle dyra i fjøset og går til sengs. Litt senere 

begynner det å ule ulv ca. 200-300 meter fra gården rett opp i åsen for der kadaveret 

fortsatt ligger. Jeg tar på hodelykt og går over jordet og lyser opp i skogen der ulven 

fortsatt sitter og hyler ca. 100 meter fra der jeg står. Den bryr seg ikke og fortsetter med 
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hylinga. Jeg vurderer det ikke for trygt å stå mellom den og maten og går hjem igjen. Litt 

senere stopper hylinga og jeg tenker at nå har den gått for å spise og går deretter opp mot 

der kadaveret lå tidligere. Da har ulven(e) vært og spist på nytt og dratt kadaveret videre 

mot skauen. Nå begynner det å bli ganske ubehagelig å være mann og jeg går hjem og til 

sengs. Det blir dårlig med nattesøvn denne natta. 

  

Foruten frykten for egne dyr, så er frykten for barnas sikkerhet (vi har to fosterbarn på 5 

og 6 år som liker å oppholde seg ute og i skogen) nå det verste. Vi kan ikke la de leke fritt 

slik de er vant til slik situasjonen er nå. Ulven viser liten frykt for meg som voksen og jeg 

tør ikke en gang tenke på hvordan det kan gå med barna hvis det skulle oppstå en pressa 

situasjon. Videre er det også svært mye hest og andre beitedyr i områdene ulven har 

beveget seg i de siste månedene og disse er ikke sikret på langt nær så godt og med slik 

strømstyrke i gjerdene som jeg har i mine. Jeg kommer til å kontakte Fylkesmannen for å 

få midler til å sette opp rovviltavvisende gjerder mot skogen for å forsøke å kunne drive 

videre. Slik det er nå så må alle dyra inn om natta og det er en uholdbar situasjon på sikt 

siden vi driver med beitedyr.» 

 

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. I kommunene Trøgstad 

kommune blei det søkt tilskudd for henholdsvis 404 søyer over ett år ved årsskiftet, mens 

det ved søknadsrunden 1. mai blei søkt om 535 søyer født i 2016 eller tidligere. Det vil si 

at det anslagsvis har beita 1 000 – 1 500 sau i kommunen i beitesesongen. Mange av 

lammene er nå sendt til slakt, mens sau som skal vinterfôres (søyer og påsettlam) fortsatt 

går på beite. 

 

Østfold Bondelags vurderinger av saken 

Østfold Bondelag mener at saueeier har iverksatt de forebyggende tiltakene som er rimelig 

å pålegge dyreeier for å beskytte sauene sine mot rovdyr, i og med at han har gjerde med 

høy spenning, og at spenningen blei kontrollert kvelden før angrepet. Etter angrepet har 

dyreeier tatt inn dyra om natta, noe som er utfordrende da dyra spiser opp vinterfôret 

innendørs i stedet for å beite utendørs. Dette kan medføre for lite grovfôr i vintermånedene, 

og i verste fall nedslakting. Det kan også være utfordrende å finne strø (halm) nok, da 

innhøstingsforholdene for tørr halm har vært vanskelige i år. 

 

Østfold Bondelag mener videre at gjentakelsesfaren er stor. Ulven har ved minst to 

anledninger (angrepet og spising på kadaveret) tatt seg inn i en innhegning gjerdet med 

sterk spenning, trolig ved å hoppe over gjerdet. Saueeier sier at han ønsker å gjerde med 

rovviltavvisende gjerder mot de arealene som vender mot skog, men Østfold Bondelag er 

usikre på om dette vil være tilstrekkelig for å hindre nye angrep, i og med at ulven har 

forsert gjerde med sterk spenning flere ganger. 

 

Et annet moment som taler for felling er at ulven virker lite sky ovenfor folk. Selve 

angrepet skjedde nær bebyggelse, kun 20 meter fra dyre eiers nabo og 100 meter fra 

dyreeiers hus. Som Sandklev skriver i sin e-post fikk han ikke jaget vekk ulven, selv på 
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relativt kort avstand. Denne atferden gjør at folk blir redd for ulven, både for seg selv, men 

ikke minst for sine barn. Denne redselen vil kunne gi begrensninger for de daglige 

aktivitetene for beboerne i området. 

 

Slik Østfold Bondelag ser det, er det stor sannsynlighet for at ulven angriper flere 

husdyr på beite i området, og bør derfor tas ut så raskt som mulig før større skade 

skjer. Området har utstrakt beitebruk av både småfe og hest. 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.  

 

Østre Vølen, hvor angrepet fant sted, ligger i Trøgstad kommune, men grenser nært både 

Eidsberg kommune i Østfold og Aurskog-Høland kommune i Akershus. Det er 

nærliggende å tro at ulven bruker områder utenfor Trøgstad, og det søkes derfor om 

skadefelling av ulven utenfor Trøgstad kommunes grenser. Østfold Bondelag søker på 

bakgrunn av dette brevet om tillatelse til skadefelling av én ulv i Trøgstad kommune, 

og omliggende kommuner fra 26. september og ut beitesesongen.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Svend Arild Uvaag         Mina Mjærum Johansen 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

 


